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“กรุพระเครื่อง  เมืองคนแกร่ง  ศิลาแลงใหญ่  กล้วยไข่หวาน  น้ ามันลานกระบือ” 
 
 

  ประวัติความเป็นมา 

 

ชื่อภาษาไทย ก ำแพงเพชร 
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ผู้ว่าราชการ นำยวันชัย สุทิน     

 
จังหวัดก ำแพงเพชร เป็นเมืองเก่ำท่ีนับว่ำมีควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์และเจริญรุ่งเรืองมำตั้งแต่

สมัยทวำรวดี เป็นที่ตั้งของเมืองโบรำณหลำยเมือง เช่น เมืองชำกังรำว นครชุม   ไตรตรึงษ์ เทพนคร และ
เมืองคณฑี นอกจำกนี้เมืองก ำแพงเพชรยังเป็นเมืองที่สองที่สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำชได้ครองเมือง  มี
บรรดำศักดิ์เป็น “พระยำวชิรปรำกำร”  ต่อมำในปี  พ.ศ.  2459 ได้เปลี่ยนเมืองก ำแพงเพชรเป็นจังหวัด
ก ำแพงเพชร 
 ตำมประวัติศำสตร์กล่ำวว่ำ  ก ำแพงเพชรเป็นเมืองหน้ำด่ำนของสุโขทัยมีฐำนะเป็นเมืองลูกหลวงเดิม
เรียกชื่อว่ำ  “เมืองชำกังรำว”  และมีเมืองบริวำรรำยล้อมอยู่เป็นจ ำนวนมำก เช่น  ไตรตรึงษ์ เทพนคร  ฯลฯ  
กำรที่ก ำแพงเพชรเป็นเมืองหน้ำด่ำนรับศึกสงครำมในอดีตอยู่เสมอจึงเป็นเมืองยุทธศำสตร์  มีหลักฐำนที่แสดง
ให้เห็นว่ำเป็นเมืองที่มีควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์มำกมำยเช่น ก ำแพง   คูเมือง  ป้อมปรำกำร วัดโบรำณ  
มีหลักฐำนให้สันนิษฐำนว่ำเดิมเคยเป็นเมืองที่ตั้งของเมืองที่ตั้งของเมือง 2 เมือง  คือ เมืองชำกังรำว  และ
เมืองนครชุม  โดยเมืองชำกังรำวสร้ำงข้ึนก่อน   ตั้งอยู่ทำงฝั่งตะวันออกของแม่น้ ำปิง พระเจ้ำลอไท   กษัตริย์
องค์ที่ 4  แห่งรำชวงศ์สุโขทัย  เป็นผู้สร้ำงขึ้นเมื่อประมำณ  พ.ศ.   1890 ต่อมำสมัยพระเจ้ำลิไท กษัตริย์องค์
ที่ 5  แห่งรำชวงศ์สุโขทัยได้สร้ำงเมืองใหม่ข้ึนทำงฝั่งตะวันตกของล ำน้ ำปิง คือ เมืองนครชุม 
 สมเด็จกรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพได้ทรงบันทึกเรื่อง  ก ำแพงเมืองไว้ว่ำ “เป็นก ำแพงเมืองที่เก่ำแก่
มั่นคง ยังมีควำมสมบูรณ์มำก และเชื่อว่ำสวยงำมที่สุดในประเทศไทย 
 ปัจจุบันจังหวัดก ำแพงเพชรเป็นเมืองศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์แห่งหนึ่งเพรำะมี
โบรำณสถำนเก่ำแก่ซ่ึงก่อสร้ำงด้วยศิลำแลงหลำยแห่งรวมอยู่ใน “อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร”  ที่



 

 

 

ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกจำกองค์กำรศึกษำวิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ (UNESCO)  ให้
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก  เมื่อวันที่  12  ธันวำคม  2534 

จังหวัดก ำแพงเพชร อยู่ทำงภำคเหนือตอนล่ำงของประเทศไทย ทิศเหนือและทิศใต้ของจังหวัดเป็นที่
รำบ ทิศตะวันตกเป็นภูเขำสลับซับซ้อนและเป็นต้นน้ ำของล ำธำรต่ำง ๆ เช่น คลองสวนหมำก คลองวังเจ้ำ 
คลองขลุง และคลองแขยง ซึ่งจะไหลลงสู่แม่น้ ำปิง เป็นแม่น้ ำส ำคัญที่ไหลผ่ำนกลำงพ้ืนที่ของจังหวัดตั้งแต่
เหนือสุดจนใต้สุด ก ำแพงเพชร เป็นที่ตั้งของเมืองเก่ำท่ีปรำกฎหลักฐำนอยู่ในประวัติศำสตร์ไทยไม่น้อยกว่ำ 
๗๐๐ ป ีเคยเป็นส่วนหนึ่งของอำณำจักรสุโขทัย มีฐำนะเป็นเมืองลูกหลวงและเป็นเมืองหน้ำด่ำนทำง
ยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญก ำแพงเมืองและป้อมปรำกำรจึงถูกสร้ำงอย่ำงแข็งแรง และยังเหลือร่องรอยอยู่จนปัจจุบัน 
จำกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ ก่อนมีเมืองก ำแพงเพชรเคยมีเมืองเก่ำมำก่อน ๒ เมือง คือเมืองชำกังรำว 
ตั้งอยู่ทำงฝั่งซ้ำยของแม่น้ ำปิง และเมืองนครชุม ตั้งอยู่ทำงฝั่งขวำของแม่น้ ำปิง และอยู่ตรงข้ำมกับเมือง
ก ำแพงเพชรเก่ำ จึงเป็นเมืองแห่งประวัติศำสตร์วัฒนธรรมอุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชรได้รับ กำรยกย่อง
ให้เป็นมรดกโลก เมื่อปีพ.ศ.๒๕๓๔และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่สมบูรณ์ ทั้งป่ำไม้ นก สัตว์ต่ำง ๆ 
อำทิ อุทยำนแห่งชำติแม่วงก์ อุทยำนแห่งชำติคลองลำน และอุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ ให้นักท่องเที่ยวได้
ชื่นชมควำมงำมอีกด้วย  

 
 

  อาณาเขต  
 

             จังหวัดก ำแพงเพชรอยู่ห่ำงจำกกรุงเทพฯ ประมำณ ๓๕๘ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมำณ 
๘,๖๐๗.๕ ตำรำงกิโลเมตร 

 

ตราประจ าจังหวัด   
 

 

เป็นรูปก ำแพงเมืองประดับเพชรเปล่งประกำยแห่ง
ควำมงดงำมโชติช่วงประดิษฐำนอยู่รูปวงกลม 
 

รูปก าแพงเมืองมีใบเสมา  หมำยถึง  ก ำแพงเมืองโบรำณของเมืองก ำแพงเพชร ซึ่งเป็นมรดกที่ล้ ำค่ำ
ทำงประวัติศำสตร์และโบรำณคดี แสดงเกียรติประวัติที่น่ำภำคภูมิใจของชำวเมืองนี้  และเป็นที่มำของชื่อ
จังหวัดก ำแพงเพชร 
 รูปเพชรมีประกายแสง  หมำยถึง ควำมสวยงำม  ควำมแข็งแกร่งมีคุณค่ำเยี่ยงเพชรของก ำแพงเมือง
ประกำยแสงแสดงถึงควำมรุ่งโรจน์ของบ้ำนเมืองมำแต่โบรำณ 



 

 

 

 รูปวงกลม  หมำยถึง   ควำมกลมเกลียว  สมัครสมำนสำมัคคีรักใคร่มีน้ ำใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวของ
ชำวก ำแพงเพชรทั้งมวล 
 ความหมายโดยสรุป  คือ  ก ำแพงเพชรเป็นเมืองที่มีก ำแพงเมืองมั่นคงแข็งแกร่งสวยงำม เป็น มรดก
แห่งอดีตอันยิ่งใหญ่  ประจักษ์พยำนแห่งควำมรุ่งโรจน์โชติชว่งในอดีตที่น่ำภำคภูมิ ใจ  เมืองมีควำม
เจริญรุ่งเรือง ผู้คน  พลเมืองมีควำมสมัครสมำนสำมัคคีรักใคร่กลมเกลี่ยวกันเป็นอย่ำงดี 
 ธงประจ าจังหวัด  เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ  มีพ้ืนสีอยู่ 3   สี  คือสีเหลือง  สีแดง  และสีเขียวใบไม้มีรูป
ตรำประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชรอยู่ตรงกลำงแถบสีแดง 
 แถบสีเหลือง   แสดงว่ำ จังหวัดนี้เป็นเมืองซึ่งสร้ำงในสมัยโบรำณมีปูชนียวัตถุเก่ียวกับ
พระพุทธศำสนำอยู่มำก 
 แถบสีแดง  แสดงว่ำ จังหวัดนี้ได้เคยเป็นชนชำตินักรบมำแต่โบรำณได้เคยท ำศึกสงครำมกับพม่ำ
หลำยครั้งหลำยหน 
 แถบสีเขียวใบไม้  แสดงว่ำ   จังหวัดนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่ำไม้นำนำชนิด  อันเป็น
ทรัพยำกรธรรมชำติของจังหวัดเป็นอย่ำงดี 
 ต้นไม้ประจ าจังหวัด   คือ ต้นสีเสียดแก่น 
 ดอกไม้ประจ าจังหวัด  คือ  ดอกพิกุล 

 
 

 
ต้นสีเสียดแก่น ดอกพิกุล 

ตราผ้าผูกคอลูกเสือ 
 
 
 
เหรียญท่ีระลึกประจ าจังหวัด 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ข้อมูลสถิติ 

พื้นที่ 8,607.5 ตร.กม.       (อันดับที่ 22) 

ประชากร 725,994 คน           (พ.ศ. 2550)    (อันดับที่ 34) 

ความหนาแน่น 84.34 คน/ตร.กม.     (อันดับที่ 53) 

ศูนย์ราชการ 

ที่ตั้ง ศูนย์รำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร หมู่ที่ 6 ถนนก ำแพงเพชร-สุโขทัย ต ำบลหนองปลิง 
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร 62000 

โทรศัพท์ (+66) 0 5570 5004 

โทรสาร (+66) 0 5570 5099 

 
 
 

 

สภาพทั่วไปของจังหวัดก าแพงเพชร 
 

 

จังหวัดก ำแพงเพชรเป็นเมืองเก่ำมีควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์แห่งหนึ่งของประเทศไทย   มีควำม
เจริญรุ่งเรืองสมัยสุโขทัยเป็นรำชธำนีเมื่อเมื่อประมำณ  700  ปีมำแล้ว  จำกกำรศึกษำหลักศิลำจำรึกโดยนัก
โบรำณคดีท ำให้ทรำบว่ำจังหวัดก ำแพงเพชรเป็นที่ตั้งของเมืองโบรำณที่มีควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์หลำย
เมือง  เช่น  เมืองชำกังรำว  เมืองนครชุม เมืองไตรตรึงษ์  เมืองเทพนคร  เมืองคณฑี  เป็นต้น 
 ปัจจุบันจังหวัดก ำแพงเพชร เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ที่ส ำคัญแห่งหนึ่งมี
โบรำณสถำนเก่ำแก่ ซึ่งก่อสร้ำงด้วยศิลำแลงหลำยแหล่งรวมอยู่ใน  “อุทยำนประวิติศำสตร์ก ำแพงเพชร”  ซึ่ง
องค์กำรศึกษำวิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ  (UNESCO)  ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ
วันที่  12  ธันวำคม  พ.ศ. 2534   นับเป็นควำมภำคภูมิใจของชำวจังหวัดก ำแพงเพชรอย่ำงยิ่ง 

1. สภาพทางภูมิศาสตร์ 
1.1 ที่ตั้งแต่และอำณำเขต  จังหวัดก ำแพงเพชรตั้งอยู่ในเขตภำคเหนือตอนล่ำง  โดยอยู่ห่ำงจำก

กรุงเทพมหำนคร  358  กิโลเมตร  มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับอ ำเภอวังเจ้ำ  จังหวัดตำก  และอ ำเภอคีรีมำศ  จังหวัดสุโขทัย 
ทิศใต ้ ติดต่อกับอ ำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3


 

 

 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ ำเภอบำงระก ำ  จังหวัดพิษณุโลก  และอ ำเภอโพธิ์ทะเล , 
อ ำเภอสำมง่ำม  จังหวัดพิจิตร 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ ำเภออุ้มผำง จังหวัดตำก 
1.2 ขนำดพ้ืนที่ จังหวัดก ำแพงเพชรมีพ้ืนที่  8,607.5 ตำรำงกิโลเมตร(5,379,687ไร่) เป็นพ้ืนที่

กำรเกษตรประมำณ  5,272   ตำรำงกิโลเมตร (3,295,470 ไร่)    ป่ำไม้ 2,146.7 
 ตำรำงกิโลเมตร  (1,341,718  ไร่) 

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ   จังหวัดก ำแพงเพชรมีแม่น้ ำปิงไหลผ่ำนเป็นระยะยำวประมำณ  104  
กิโลเมตร  มีลักษณะภูมิประเทศ  แบ่งเป็น   3  ลักษณะ  คือ 
 ลักษณะที่ 1 เป็นที่รำบลุ่มแม่น้ ำเจ้ำพระยำตอนบนแบบตะพักลุ่มน้ ำ ระดับควำมสูงประมำณ 43-
107  เมตร จำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง  อยู่บริเวณทำงด้ำนทิศตะวันออกและใต้จังหวัด 
 ลักษณะที่  2  เป็นเนินเขำเตี้ยๆ สลับที่รำบ  พบบริเวณด้ำนเหนือ  ตอนกลำงของจังหวัด 
 ลักษณะที่  3 เป็นภูเขำสลับซ้อน  เป็นแหล่งแร่ธำตุ  และต้นน้ ำล ำธำรต่ำง ๆ ที่ส ำคัญ  เช่น  คลองวัง
เจ้ำ  คลองสวนหมำก  คลองขลุง และคลองวังไทร ไหลลงสู่แม่น้ ำปิง 
 โดยสรุป  ลักษณะพ้ืนที่ของจังหวัดก ำแพงเพชร   ด้ำนตะวันตกเป็นภูเขำสูงลำดลงมำ ทำงด้ำน
ตะวันออกลักษณะดินเป็นดินปนทรำยเหมำะแก่กำรท ำนำ และปลูกพืชไร่ 
 

การปกครอง  
 

การปกครองแบ่งออกเป็น 11 อ าเภอ 78 ต าบล  823 หมู่บ้าน 
 

1.  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  
2.  อ าเภอไทรงาม  
3.  อ าเภอคลองลาน  
4.  อ าเภอขาณุวรลักษบุรี  
5.  อ าเภอคลองขลุง  
6.  อ าเภอพรานกระต่าย  

7.  อ าเภอลานกระบือ  
8.  อ าเภอทรายทองวัฒนา  
9.  อ าเภอปางศิลาทอง  
10 อ าเภอบึงสามัคคี  
11 อ าเภอโกสัมพีนคร  

  

 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Amphoe_Kamphaeng_Phet.png


 

 

 

อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 

 
 

พระบรมธาตุคู่บ้าน กล้วยไข่หวานคู่เมือง 
 ลือเลื่องเมืองมรดกโลก 

 

 
ที่ตั้งและอาณาเขต 
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 

ตั้งอยู่ทำงตอนกลำงค่อนไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอำณำเขตติดต่อกับเขตกำร
ปกครองข้ำงเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ ำเภอโกสัมพีนครและอ ำเภอพรำนกระต่ำย  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ ำเภอไทรงำม  
ทิศใต้ ติดต่อกับอ ำเภอคลองขลุงและอ ำเภอขำณุวรลักษบุรี  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ ำเภอคลองลำน  

อ าเภอเมืองก าแพงเพชรแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 16 ต าบล 215 หมู่บ้าน ได้แก่ 

        1. ในเมือง  (Nai Mueang)        2. คณฑี  (Khonthi) 

        3. ไตรตรึงษ ์  (Trai Trueng)        4. นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  (Nikhom Thung Pho Thale) 

        5. อ่ำงทอง  (Ang Thong)        6. เทพนคร  (Thep Nakhon) 

        7. นำบ่อค ำ  (Na Bo Kham)        8. วังทอง  (Wang Thong) 

        9. นครชุม  (Nakhon Chum)      10. ท่ำขุนรำม  (Tha Khun Ram) 

      11. ทรงธรรม  (Song Tham)      12. คลองแม่ลำย  (Khlong Mae Lai) 

      13. ลำนดอกไม้  (Lan Dokmai)      14. ธ ำมรงค์  (Thammarong) 

      15. หนองปลิง  (Nong Pling)      16. สระแก้ว  (Sa Kaeo) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Amphoe_6201.png
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99


 

 

 

ท้องที่อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชรประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 แห่ง ได้แก่ 

 เทศบาลเมืองก าแพงเพชร ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลในเมืองทั้งต ำบล  

 เทศบาลต าบลคลองแม่ลาย ครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วนของต ำบลอ่ำงทองและต ำบลคลองแม่ลำย  

 เทศบาลต าบลนครชุม ครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วนของต ำบลนครชุม  

 เทศบาลต าบลปากดง ครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วนของต ำบลไตรตรึงษ์  

 เทศบาลต าบลเทพนคร ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลเทพนครทั้งต ำบล  

 เทศบาลต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลไตรตรึงษ์ ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลไตรตรึงษ์ (นอกเขตเทศบำลต ำบลปำก
ดง)  

 องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลอ่ำงทอง (นอกเขตเทศบำลต ำบลคลองแม่
ลำย)  

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาบ่อค า ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลนำบ่อค ำท้ังต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลนครชุม ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลนครชุม (นอกเขตเทศบำลต ำบลนครชุม)  

 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงธรรม ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลทรงธรรมทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลลำนดอกไม้ทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลหนองปลิงทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลคณฑี ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลคณฑีทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลวังทองทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขุนราม ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลท่ำขุนรำมทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองแม่ลาย ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลคลองแม่ลำย (นอกเขตเทศบำลต ำบล
คลองแม่ลำย)  

 องค์การบริหารส่วนต าบลธ ามรงค์ ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลธ ำมรงค์ทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลสระแก้วทั้งต ำบล  



 

 

 

อ าเภอไทรงาม 

 

ไทรงาม เมืองคนแกร่ง 
แหล่งธรรมรุ่ง ทุ่งรวงทอง 

 

ที่ตั้งและอาณาเขต 

อ าเภอไทรงาม 

ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกของจังหวัด มีอำณำเขตติดต่อกับเขตกำรปกครองข้ำงเคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ ำเภอลำนกระบือ  

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ ำเภอวชิรบำรมีและอ ำเภอสำมง่ำม (จังหวัดพิจิตร)  

 ทิศใต้ ติดต่อกับอ ำเภอบึงสำมัคคีและอ ำเภอทรำยทองวัฒนำ  

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร  

อ ำเภอไทรงำมแบ่งเขตกำรปกครองย่อยออกเป็น 7 ต ำบล 72 หมู่บ้ำน ได้แก่ 

1. ไทรงำม  (Sai Ngam) 

2. หนองคล้ำ  (Nong Khla) 

3. หนองทอง  (Nong Thong) 

4. หนองไม้กอง  (Nong Mai Kong) 

5. มหำชัย  (Maha Chai) 

6. พำนทอง  (Phan Thong) 

7. หนองแม่แตง  (Nong Mae Taeng) 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Amphoe_6202.png
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99


 

 

 

ท้องที่อ ำเภอไทรงำมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่ 

 เทศบาลต าบลไทรงาม ครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วนของต ำบลไทรงำม  

 องค์การบริหารส่วนต าบลไทรงาม ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลไทรงำม (เฉพำะนอกเขตเทศบำลต ำบลไทร
งำม)  

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลหนองคล้ำทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทอง ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลหนองทองทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้กอง ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลหนองไม้กองทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลมหำชัยทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลพานทอง ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลพำนทองทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่แตง ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลหนองแม่แตงทั้งต ำบล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

อ าเภอคลองลาน 

 
 

คลองลานเมืองคนงาม น้ าตกสวย 
เต็มไปด้วยไม้สัก อนุรักษ์วัฒนธรรม
มากมีของดีเครื่องเงิน 
 

ที่ตั้งและอาณาเขต 

อ าเภอคลองลาน 

ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกของจังหวัด มีอำณำเขตติดต่อกับเขตกำรปกครองข้ำงเคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ ำเภอวังเจ้ำ (จังหวัดตำก) และอ ำเภอโกสัมพีนคร  

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร  

 ทิศใต้ ติดต่อกับอ ำเภอปำงศิลำทอง  

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ ำเภออุ้มผำงและอ ำเภอพบพระ (จังหวัดตำก)  

อ ำเภอคลองลำนแบ่งเขตกำรปกครองย่อยออกเป็น 4 ต ำบล 65 หมู่บ้ำน ได้แก่ 

1. คลองน้ ำไหล  (Khlong Nam Lai) 

2. โป่งน้ ำร้อน  (Pong Nam Ron) 

3. คลองลำนพัฒนำ  (Khlong Lan Phatthana) 

4. สักงำม  (Sak Ngam) 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Amphoe_6203.png
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99


 

 

 

ท้องที่อ ำเภอคลองลำนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่ 

 เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ต ำบลคลองลำนพัฒนำทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้ าไหล ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลคลองน้ ำไหลทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลโป่งน้ ำร้อนทั้งต ำบล  

 

อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 

 
 

เมืองตอเป็นแสน ดินแดนประพาสต้น 
ถิ่นคนผมแดง แหล่งอารยธรรมโบราณ 

 

 
ที่ตั้งและอาณาเขต 

อ าเภอขาณุวรลักษบุรีตั้งอยู่ทำงทิศใต้ของจังหวัด มีอำณำเขตติดต่อกับเขตกำรปกครองข้ำงเคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ ำเภอคลองขลุงและอ ำเภอบึงสำมัคคี  

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ ำเภอบรรพตพิสัย  

 ทิศใต้ ติดต่อกับอ ำเภอลำดยำวและอ ำเภอแม่วงก ์(จังหวัดนครสวรรค์)  

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ ำเภอปำงศิลำทอง  

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Amphoe_6204.png
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87


 

 

 

อ ำเภอขำณุวรลักษบุรีแบ่งเขตกำรปกครองย่อยออกเป็น 11 ต ำบล 141 หมู่บ้ำน ได้แก่ 

1. ยำงสูง   (Yang Sung)          2. วังชะพลู   (Wang Chaphlu) 

3. ป่ำพุทรำ   (Pa Phutsa)          4. โค้งไผ่   (Khong Phai) 

5. แสนตอ   (Saen To)          6. ปำงมะค่ำ   (Pang Makha) 

7. สลกบำตร   (Salok Bat)          8. วังหำมแห   (Wang Ham Hae) 

9. บ่อถ้ ำ   (Bo Tham)          10. เกำะตำล   (Ko Tan) 

11. ดอนแตง   (Don Taeng)               

ท้องที่อ ำเภอขำณุวรลักษบุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่ 

 เทศบาลต าบลขาณุวรลักษบุรี ครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วนของต ำบลยำงสูง ต ำบลป่ำพุทรำ และต ำบล
แสนตอ  

 เทศบาลต าบลสลกบาตร ครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วนของต ำบลสลกบำตร  

 องค์การบริหารส่วนต าบลยางสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลยำงสูง (นอกเขตเทศบำลต ำบลขำณุวรลักษ
บุรี)  

 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าพุทรา ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลป่ำพุทรำ (นอกเขตเทศบำลต ำบลขำณุวร
ลักษบุรี)  

 องค์การบริหารส่วนต าบลแสนตอ ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลแสนตอ (นอกเขตเทศบำลต ำบลขำณุวร
ลักษบุรี)  

 องค์การบริหารส่วนต าบลสลกบาตร ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลสลกบำตร (นอกเขตเทศบำลต ำบลสลก
บำตร)  

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อถ้ า ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลบ่อถ้ ำท้ังต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแตง ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลดอนแตงท้ังต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลวังชะพลู ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลวังชะพลูทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งไผ่ ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลโค้งไผ่ทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลปางมะค่า ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลปำงมะค่ำท้ังต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลวังหามแห ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลวังหำมแหทั้งต ำบล  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


 

 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะตาล ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลเกำะตำลทั้งต ำบล  

 

 

อ าเภอคลองขลุง 

 

ดินแดนหลวงพ่อปลอดภัย 
ผลไม้รสดี มีชื่อไม้ดอกไม้
ประดับ 

 

ที่ตั้งและอาณาเขต 

อ ำเภอคลองขลุงตั้งอยู่ทำงตอนกลำงของจังหวัด มีอำณำเขตติดต่อกับเขตกำรปกครองข้ำงเคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร  

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ ำเภอทรำยทองวัฒนำและอ ำเภอบึงสำมัคคี  

 ทิศใต้ ติดต่อกับอ ำเภอขำณุวรลักษบุรีและอ ำเภอปำงศิลำทอง  

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร  

อ ำเภอคลองขลุงแบ่งเขตกำรปกครองย่อยออกเป็น 10 ต ำบล 101 หมู่บ้ำน ได้แก่ 

1. คลองขลุง   (Khlong Khlung)        2. วังแขม   (Wang Khaem) 

3. ท่ำมะเขือ   (Tha Makhuea)        4. หัวถนน   (Hua Thanon) 

5. ท่ำพุทรำ   (Tha Phutsa)        6. วังไทร   (Wang Sai) 

7. แม่ลำด   (Mae Lat)        8. วังบัว   (Wang Bua) 

9. วังยำง   (Wang Yang)        10. คลองสมบูรณ์   (Khlong Sombun) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Amphoe_6205.png
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99


 

 

 

ท้องที่อ ำเภอคลองขลุงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่ 

 เทศบาลต าบลคลองขลุง ครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วนของต ำบลคลองขลุง  

 เทศบาลต าบลท่าพุทรา ครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วนของต ำบลท่ำพุทรำ  

 เทศบาลต าบลท่ามะเขือ ครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วนของต ำบลท่ำมะเขือ  

 เทศบาลต าบลวังยาง ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลวังยำงทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขลุง ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลคลองขลุง (นอกเขตเทศบำลต ำบล
คลองขลุง)  

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะเขือ ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลท่ำมะเขือ (นอกเขตเทศบำลต ำบลท่ำ
มะเขือ)  

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพุทรา ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลท่ำพุทรำ (นอกเขตเทศบำลต ำบลท่ำ
พุทรำ)  

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาด ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลแม่ลำดทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลวังแขม ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลวังแขมทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลหัวถนนทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลวังไทร ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลวังไทรทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลวังบัว ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลวังบัวทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสมบูรณ์ ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลคลองสมบูรณ์ทั้งต ำบล  

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


 

 

 

อ าเภอพรานกระต่าย 

 

 

เอกลักษณ์ภาษาถิ่น หินอ่อน
เมืองพาน ต านานถ้ ากระต่าย
ทอง เห็ดโคนดองรสดี 

 

ที่ตั้งและอาณาเขต 

อ าเภอพรานกระต่ายตั้งอยู่ทำงทิศเหนือสุดของจังหวัด มีอำณำเขตติดต่อกับเขตกำรปกครองข้ำงเคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ ำเภอเมืองตำก (จังหวัดตำก) และอ ำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย (จังหวัดสุโขทัย)  

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ ำเภอคีรีมำศ (จังหวัดสุโขทัย) และอ ำเภอลำนกระบือ  

 ทิศใต้ ติดต่อกับอ ำเภอไทรงำมและอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร  

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ ำเภอโกสัมพีนคร และอ ำเภอเมืองตำก (จังหวัดตำก)  

อ ำเภอพรำนกระต่ำยแบ่งเขตกำรปกครองย่อยออกเป็น 10 ต ำบล 116 หมู่บ้ำน ได้แก่ 

1. พรำนกระต่ำย   (Phran Kratai)       2. เขำคีริส   (Khao Khirit) 

3. หนองหวัวัว   (Nong Hua Wua)       4. คุยบ้ำนโอง   (Khui Ban Ong) 

5. ท่ำไม ้   (Tha Mai)       6. คลองพิไกร   (Khlong Phikrai) 

7. วังควง   (Wang Khuang)       8. ถ้ ำกระต่ำยทอง   (Tham Kraitai Thong) 

9. วังตะแบก   (Wang Tabaek)       10. ห้วยยั้ง   (Huai Yang) 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Amphoe_6206.png
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99


 

 

 

ท้องที่อ ำเภอพรำนกระต่ำยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่ 

 เทศบาลต าบลพรานกระต่าย ครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วนของต ำบลพรำนกระต่ำยและต ำบลถ้ ำ
กระต่ำยทอง  

 เทศบาลต าบลบ้านพราน ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลพรำนกระต่ำย (นอกเขตเทศบำลต ำบลพรำน
กระต่ำย)  

 เทศบาลต าบลคลองพิไกร ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลคลองพิไกรทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัววัว ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลหนองหัววัวทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้ ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลท่ำไม้ทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลวังควง ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลวังควงทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะแบก ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลวังตะแบกทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาคีริส ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลเขำคีริสทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลคุยบ้านโอง ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลคุยบ้ำนโองทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ากระต่ายทอง ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลถ้ ำกระต่ำยทอง (นอกเขตเทศบำล
ต ำบลพรำนกระต่ำย)  

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลห้วยยั้งทั้งต ำบล  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


 

 

 

อ าเภอลานกระบือ 

 
 

แหล่งน้ ามันสิริกิติ์ ผลิตก๊าซธรรมชาติ 
พุทธศาสตร์ลือเลื่อง เมืองแห่งคุณธรรม 
เลิศล้ าความสะอาด 
 

 

อ าเภอลานกระบือ เป็นอ ำเภอหนึ่งในจังหวัดก ำแพงเพชร มีชื่อเสียงโดดเด่นหลำยด้ำน โดยเฉพำะ
กำรค้นพบแหล่งน้ ำมันดิบ คือ "แหล่งน้ ำมันสิริกิติ์" ซึ่งได้กล่ำวไว้ในค ำขวัญประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร ที่ว่ำ 
"กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลำแลงใหญ่ กล้วยไข่หวำน น้ ำมันลำนกระบือ" 

แหล่งน้ ำมันสิริกิติ์ได้รับกำรค้นพบเมื่อเดือนธันวำคม พ.ศ. 2524 โดยบริษัท ไทยเชลล์เอ็กซพลอเรชั่นแอนด์
โปรดักชั่น จ ำกัด หรือไทยเชลล์ โดยมีกำรพบน้ ำมันปริมำณมำกพอในเชิงพำณิชย์ที่หลุมส ำรวจ "ลำนกระบือ 
เอ 01" ในกิ่งอ ำเภอลำนกระบือ จังหวัดก ำแพงเพชร และเริ่มผลิตน้ ำมันเมื่อเดือนธันวำคม พ.ศ. 2525 
นับเป็นครั้งแรกในประวัติศำสตร์ไทยที่มีกำรผลิตน้ ำมันเพ่ือใช้ในกำรพำณิชย์ จนถึงปัจจุบัน แหล่งน้ ำมันสิริกิติ์
ก็ยังคงเป็นแหล่งน้ ำมันบนบกขนำดใหญ่ที่สุดในประเทศ 

ในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2528 บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) หรือ ปตท.สผ. 
ได้เข้ำมำเป็นผู้ร่วมทุนในกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพ้ืนที่สัมปทำนเอส 1 โดยที่บริษัท ปตท.สผ. ถือหุ้น
ร้อยละ 25 และบริษัทไทยเชลล์ถือหุ้นร้อยละ 75 ต่อมำในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2547 บริษัท ปตท.สผ. ได้ซื้อ
หุ้นทั้งหมดของบริษัทไทยเชลล์ ท ำให้บริษัท ปตท.สผ. เป็นเจ้ำของสัมปทำนเอส 1 ทั้งหมด และกลำยเป็น
ผู้ด ำเนินกำรแหล่งน้ ำมันสิริกิติ์ แหล่งน้ ำมันอันทรงคุณค่ำของประเทศไทย 

อ ำเภอลำนกระบือ มีลักษณะทำงภูมิศำสตร์ที่แห้งแล้ง ซึ่งไม่เหมำะแก่กำรเพำะปลูกเกษตรกรรม 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Amphoe_6207.png
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2524
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2525
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2528
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%97.%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94_(%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2547


 

 

 

ที่ตั้งและอาณาเขต 

อ าเภอลานกระบือตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอำณำเขตติดต่อกับเขตกำรปกครอง
ข้ำงเคียงดังต่อไปนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ ำเภอคีรีมำศ (จังหวัดสุโขทัย) และอ ำเภอบำงระก ำ (จังหวัดพิษณุโลก)  

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ ำเภอบำงระก ำ (จังหวัดพิษณุโลก) และอ ำเภอวชิรบำรมี (จังหวัดพิจิตร)  

 ทิศใต้ ติดต่อกับอ ำเภอไทรงำม  

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ ำเภอพรำนกระต่ำย  

อ ำเภอลำนกระบือแบ่งพ้ืนที่กำรปกครองออกเป็น 7 ต ำบล 67 หมู่บ้ำน ได้แก่ 

1. ลำนกระบือ   (Lan Krabue)  

2. ช่องลม   (Chong Lom)  

3. หนองหลวง   (Nong Luang)  

4. โนนพลวง   (Non Phluang)  

5. ประชำสุขสันต์   (Pracha Suk San)  

6. บึงทับแรต   (Bueng Thap Raet)  

7. จันทิมำ   (Chanthima)  

ท้องที่อ ำเภอลำนกระบือประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่ 

 เทศบาลต าบลลานกระบือ ครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วนของต ำบลลำนกระบือและบำงส่วนของต ำบล
โนนพลวง  

 เทศบาลต าบลช่องลม ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลช่องลมทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลลานกระบือ ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลลำนกระบือ (นอกเขตเทศบำลต ำบล
ลำนกระบือ)  

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลหนองหลวงทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพลวง ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลโนนพลวง (นอกเขตเทศบำลต ำบลลำน
กระบือ)  

 องค์การบริหารส่วนต าบลประชาสุขสันต์ ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลประชำสุขสันต์ทั้งต ำบล  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99


 

 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทับแรต ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลบึงทับแรตทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลจันทิมำท้ังต ำบล  

 

 

อ าเภอทรายทองวัฒนา 

 
 

กระพี้จั่น พันธุ์ไม้ดี ไหมมัดหม่ีงามวิไล ระบือ
ไกลเป่าแก้ว เพริศแพร้วเบญจรงค์ 
 

 
ที่ตั้งและอาณาเขต 

อ าเภอทรายทองวัฒนาตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกของจังหวัด มีอำณำเขตติดต่อกับเขตกำรปกครองข้ำงเคียง 
ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ ำเภอไทรงำม  

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ ำเภอบึงสำมัคคี  

 ทิศใต้ ติดต่อกับอ ำเภอบึงสำมัคคีและอ ำเภอคลองขลุง  

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ ำเภอคลองขลุง  

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Amphoe_6208.png
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87


 

 

 

อ ำเภอทรำยทองวัฒนำแบ่งเขตกำรปกครองย่อยออกเป็น 3 ต ำบล 43 หมู่บ้ำน ได้แก่ 

1. ทุ่งทรำย   (Thung Sai) 

2. ทุ่งทอง   (Thung Thong) 

3. ถำวรวัฒนำ   (Thawon Watthana) 

ท้องที่อ ำเภอทรำยทองวัฒนำประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่ 

 เทศบาลต าบลทุ่งทราย ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลทุ่งทรำยทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลทุ่งทองทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลถำวรวัฒนำทั้งต ำบล  

 

อ าเภอปางศิลาทอง 

 

ปางตาไวเลื่องลือแม่วงก์งาม 
หินดาตกระเดื่องนามหมู่บ้านเด่น 
โพธิ์ทองพืชพันธุ์งามนามร่มเย็น 
ร่วมกันเป็นปางศิลาทองของก าแพง 

 

ที่ตั้งและอาณาเขต 

อ าเภอปางศิลาทองตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอำณำเขตติดต่อกับเขตกำรปกครองข้ำงเคียง 
ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ ำเภอคลองลำน อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร และอ ำเภอคลองขลุง  

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ ำเภอขำณุวรลักษบุรี  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Amphoe_6209.png
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5


 

 

 

 ทิศใต้ ติดต่อกับอ ำเภอแม่วงก์ (จังหวัดนครสวรรค์)  

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ ำเภออุ้มผำง (จังหวัดตำก)  

อ ำเภอปำงศิลำทองแบ่งเขตกำรปกครองย่อยออกเป็น 3 ต ำบล 42 หมู่บ้ำน ได้แก่ 

1. โพธิ์ทอง   (Pho Thong) 

2. หินดำต   (Hin Dat) 

3. ปำงตำไว   (Pang Ta Wai) 

ท้องที่อ ำเภอปำงศิลำทองประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลโพธิ์ทองทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาต ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลหินดำตทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลปำงตำไวทั้งต ำบล  

 

อ าเภอบึงสามัคคี 

 

ดินด าน้ าดี สามัคคีทั่วเขต 
การเกษตรก้าวหน้า ชาวประชาร่วมใจ 

 

 
ที่ตั้งและอาณาเขต 

อ าเภอบึงสามัคคีตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอำณำเขตติดต่อกับเขตกำรปกครองข้ำงเคียง 
ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ ำเภอทรำยทองวัฒนำและอ ำเภอไทรงำม  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Amphoe_6210.png
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1


 

 

 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ ำเภอสำมง่ำม อ ำเภอโพธิ์ประทับช้ำง และอ ำเภอบึงนำรำง (จังหวัดพิจิตร)  

 ทิศใต้ ติดต่อกับอ ำเภอบรรพตพิสัย (จังหวัดนครสวรรค์) และอ ำเภอขำณุวรลักษบุรี  

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ ำเภอคลองขลุงและอ ำเภอทรำยทองวัฒนำ  

ท้องที่อ ำเภอบึงสำมัคคีเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอ ำเภอขำณุวรลักษบุรี ทำงรำชกำรได้แบ่งพ้ืนที่กำรปกครอง
ออกมำโดยตั้งเป็น กิ่งอ าเภอบึงสามัคคี ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทยเมื่อวันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2537 
และต่อมำได้มีพระรำชกฤษฎีกำยกฐำนะขึ้นเป็น อ าเภอบึงสามัคคี ในวันที่ 24 สิงหำคม พ.ศ. 2550 โดยมีผล
บังคับในัวนที่ 8 กันยำยน ปีเดียวกัน 

อ ำเภอบึงสำมัคคีแบ่งเขตกำรปกครองย่อยออกเป็น 4 ต ำบล 45 หมู่บ้ำน ได้แก่ 

1. บึงสำมัคคี   (Bueng Samakkhi) 

2. วังชะโอน   (Wang Cha-on) 

3. ระหำน   (Rahan) 

4. เทพนิมิต   (Thep Nimit) 

ท้องที่อ ำเภอบึงสำมัคคีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่ 

 เทศบาลต าบลระหาน ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลระหำนทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงสามัคคี ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลบึงสำมัคคีท้ังต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลวังชะโอน ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลวังชะโอนทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลเทพนิมิต ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลเทพนิมิตท้ังต ำบล  

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/30_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2537
http://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
http://th.wikipedia.org/wiki/8_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


 

 

 

อ าเภอโกสัมพีนคร 

 

 

ป่าสวยน้ าใส กล้วยไข่แสนหวาน แม่ปิงไหลผ่าน 
อุทยานคลองวังเจ้า ชาวเขามากมี โบราณคดีลือ
เลื่อง เมืองแห่งสาวงาม นามโกสัมพีนคร 

 

ที่ตั้งและอาณาเขต 

อ าเภอโกสัมพีนครตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอำณำเขตติดต่อกับเขตกำรปกครอง
ข้ำงเคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ ำเภอเมืองตำก (จังหวัดตำก) และอ ำเภอพรำนกระต่ำย  

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ ำเภอพรำนกระต่ำยและอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร  

 ทิศใต้ ติดต่อกับอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชรและอ ำเภอคลองลำน  

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ ำเภอวังเจ้ำ (จังหวัดตำก)  

ท้องที่อ ำเภอโกสัมพีนครเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร ทำงรำชกำรได้แบ่งพ้ืนที่กำรปกครอง
ออกมำโดยตั้งเป็น กิ่งอ าเภอโกสัมพีนคร ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทยเมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน พ.ศ. 2539 
โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎำคม ปีเดียวกัน และต่อมำได้มีพระรำชกฤษฎีกำยกฐำนะ   ขึ้นเป็น อ าเภอ
โกสัมพีนคร ในวันที่ 24 สิงหำคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยำยน ปีเดียวกัน 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Amphoe_6211.png
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/26_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2539
http://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
http://th.wikipedia.org/wiki/8_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99


 

 

 

อ ำเภอโกสัมพีนครแบ่งเขตกำรปกครองย่อยออกเป็น 3 ต ำบล 43 หมู่บ้ำน ได้แก่ 

1. โกสัมพี   (Kosamphi)   25 หมู่บ้ำน 

2. เพชรชมภู   (Phet Chomphu)   9 หมู่บ้ำน 

3. ลำนดอกไม้ตก   (Lan Dokmai Tok)   9 หมู่บ้ำน 

ท้องที่อ ำเภอโกสัมพีนครประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลโกสัมพีทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลเพชรชมภู ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลเพชรชมภูทั้งต ำบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลลำนดอกไม้ตกทั้งต ำบล  

 

ตารางแสดงพื้นที่อ าเภอ/ประชากร/ความหนาแน่น 
 

ล าดับที่ อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ 
พื้นที่ / 

(ตร.กม.) 
ประชากร/คน 
(พ.ศ.2550) 

ความหนาแน่น
(คน)/(ตร.กม.) 

1 อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 1,348.536 211,137 157 

2 อ ำเภอไทรงำม 448.9 50,799 113 
3 อ ำเภอคลองลำน 1,140.2 63,243 55 

4 อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 1,158.780 107,209 93 

5 อ ำเภอคลองขลุง 783.332 73,751 94 
6 อ ำเภอพรำนกระต่ำย 1,081.791 68,927 64 

7 อ ำเภอลำนกระบือ 429.123 41,964 98 

8 อ ำเภอทรำยทองวัฒนำ 202.226 23,790 118 
9 อ ำเภอปำงศิลำทอง 755.981 30,462 40 

10 อ ำเภอบึงสำมัคคี 287.831 26,647 93 

11 อ ำเภอโกสัมพีนคร 489.400 28,065 57 
รวม 8,126.1 725,994 982 

 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99


 

 

 

 
2. ทรัพยากรธรรมชาติ  

ป่าไม้  จังหวัดก ำแพงเพชรมีพ้ืนที่  8,607.5  ตร.กม. (5,379,687 ไร่) แบ่งเป็นพ้ืนที่ป่ำไม้ 
3,275,970.75  ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  63.54   ของพ้ืนที่จังหวัด  โดยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณทิศตะวันตกซึ่ง
เป็นเขตอุทยำนแห่งชำติและเขตรักษำพันธ์สัตว์ป่ำ  จังหวัดก ำแพงเพชรมีป่ำสงวนแห่งชำติ   9  แห่ง  และ
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ  1  แห่ง  ดังนี้ 

2.1.1 ป่าสงวนแห่งชาติ 
1. ป่ำหนองเสือโฮกและป่ำหนองแขม  

 เนื้อท่ี  10,168.75  ไร่  อยู่ในเขตพ้ืนที่  อ.พรำนกระต่ำย 
2. ป่ำแม่ระกำ   

เนื้อท่ี  202,500  ไร่ อยู่ในเขตพ้ืนที่  อ.เมืองก ำแพงเพชร และ อ.พรำนกระต่ำยและ
อ ำเภอโกสัมพีนคร 

3. ป่ำคลองวังเจ้ำ – คลองสวนหมำก   
เนื้อท่ี  751,956  ไร่  อยู่ในเขตพ้ืนที่ อ.เมืองก ำแพงเพชร อ.คลองลำน  และอ ำเภอโกสัม

พีนคร 
4. ป่ำไตรตรึงษ์   

เนื้อท่ี  7,913 ไร่  อยู่ในเขตพ้ืนที่  อ.เมืองก ำแพงเพชร 
5. ป่ำเขำเขียว – เขำสว่ำง  และป่ำคลองห้วยทรำย   

เนื้อท่ี  195,125  ไร่  อยู่ในเขตพ้ืนที่   อ.พรำนกระต่ำย  และ อ.เมืองก ำแพงเพชร 
6. ป่ำหนองหลวง  

 เนื้อท่ี 113,300  ไร่  อยู่ในเขตพ้ืนที่ อ.พรำนกระต่ำย และ อ.ลำนกระบือ 
7. ป่ำคลองขลุง และป่ำคลองแม่วงศ์   

เนื้อท่ี 776,312  ไร่  อยู่ในเขตพ้ืนที่  อ.ขำณุวรลักษบุรีและอ. คลองขลุง 
8. ป่ำคลองสวนหมำก – ป่ำคลองขลุง   

เนื้อท่ี  717,500  ไร่  อยู่ในพ้ืนที่ อ.เมืองก ำแพงเพชร อ.คลองลำน และ  
อ.คลองขลุง 

9.  ป่ำหนองคล้ำและป่ำดงฉัตร   
เนื้อท่ี  501,206  ไร่  อยู่ในพ้ืนที่ อ.ลำนกระบือ อ.ไทรงำม อ.พรำนกระต่ำย  

อ.เมืองก ำแพงเพชร อ.ขำณุวรลักษบุรี  และ อ.คลองขลุง 
 
 
 



 

 

 

 

2.1.2 อุทยานแห่งชาติ 
1) อุทยานแห่งชาติคลองลาน   

อุทยำนแห่งชำติน้ ำตกคลองลำน เป็น
สถำนที่ท่องเที่ยว ที่น่ำสนใจ อีกท่ีหนึ่ง ของจังหวัด
ก ำแพงเพชร ที่อยู่ห่ำงจำกตัวเมืองจังหวัดก ำแพงเพชรเพียง 
58 กิโลเมตรเท่ำนั้น และได้รับกำรประกำศให้เป็นอุทยำน
แห่งชำติ เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2525 มีพ้ืนที่มำกกว่ำ 
187,500 ไร่ ที่มีสภำพของป่ำที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบไป
ด้วยป่ำดงดิบแล้ง ป่ำเต็งรัง และป่ำเบญจพรรณ จึงเหมำะ
ส ำหรับ นักท่องเที่ยวที่ชอบกำรพักผ่อน เชิงธรรมชำติ ชอบกำรเดินทำงแบบท้ำทำย  

สถานที่น่าสนใจของทางอุทยานแห่งชาติน้ าตกคลองลาน  

 น้ าตกคลองลาน เป็นน้ ำตกที่มีขนำดใหญ่ และสวยงำนเป็นอย่ำงมำก อยู่ห่ำงจำกที่ท ำกำรอุทยำนฯ 
เพียง 200 เมตรเท่ำนั้น ทำงด้ำนล่ำงของน้ ำตกนักท่องเที่ยว สำมำรถลงเล่นน้ ำได้ จึงเหมำะส ำหรับ
กำรเดินทำงไปเพ่ือกำร พักผ่อนหย่อนใจ  

 น้ าตกคลองน้ าไหล หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำ น้ ำตกปำงควำย ลักษณะที่โดดเด่น ของน้ ำตกแห่งนี้ก็คือ 
จะมีน้ ำไหลลดหลั่นกันลงมำมำกถึง เก้ำชั้นและที่ส ำคัญในแต่ละชั้น ก็จะเป็นลักษณะเป็นแอ่งน้ ำ 
สำมำรถลงเล่นน้ ำได้ อยู่หำงจำกน้ ำตกคลองลำนประมำณ 16 กิโลเมตร  

 แก่งร้อยเกาะ ก็เป็นอีกสถำนที่หนึ่ง ที่น่ำสนใจภำยในอุทยำนแห่งชำติน้ ำตกคลองลำน ซึ่งลักษณะที่
น่ำสนใจ และได้ชื่อว่ำแก่งร้อยเกำะก็คือ เมื่อเรำมองไปก็จะดูคล้ำยๆ กับว่ำมีเกำะเล็ก เกำะน้อยอยู่
มำกมำยที่กลำงล ำธำรนั่นเอง ฯลฯ  

          ส ำหรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องกำรพักค้ำงคืนท่ีอุทยำนแห่งชำติน้ ำตกคลองลำน ทำงที่ท ำกำรอุทยำนฯ ก็
มีบ้ำนพักไว้ส ำหรับให้บริกำรอีกด้วย หรือถ้ำหำกต้องกำรที่จะพักเต็นท์ นักท่องเที่ยวต้อง เตรียมเต็นท์ส ำหรับ
พักค้ำงคืนไปเอง โดยสำมำรถ สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ อุทยำนแห่งชำติคลองลำน อ ำเภอคลองลำน 
จังหวัดก ำแพงเพชร 62180  โทร. 055-719304 

2) อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า  

แหล่งท่องเที่ยว อุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ 
เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวที่ส ำคัญ ของทำงจังหวัดก ำแพงเพชรอีก



 

 

 

สถำนที่หนึ่ง ซึ่งเมื่อวันที่ 29 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2533 ได้รับกำรประกำศให้เป็นอุทยำนแห่งชำติ ล ำดับที่ 63 
ที่มีพ้ืนที่มำกกว่ำ 747 ตำรำงกิโลเมตร และเป็นพ้ืนที่ที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ ของผืนป่ำ โดยเฉพำะป่ำไม้สัก ผืน
ใหญ่ที่หำยำกในเขตภำคเหนือตอนล่ำง จึงได้รับควำมสนใจ  

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ของอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า  

 น้ ำตกคลองโป่ง ซึ่งเป็นน้ ำตกที่มีเอกลักษณ์ มีทั้งหมด 4 ชั้นมีควำมงำม ที่โดดเด่น นั่นก็คือเป็นน้ ำตก
หินชนวน ที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย นักท่องเที่ยวที่รักกำรผจญภัยไม่ควรพลำด กำรเดินทำงพัก
แรมกลำงป่ำแห่งนี้  

 น้ ำตกเต่ำ เป็นน้ ำตกท่ีมีควำมยิ่งใหญ่และสวยงำมมำก มีควำมสูงของแต่ละชั้นไม่น้อยกว่ำ 200 เมตร
มีทั้งหมดด้วยกัน 3 ชั้นใกล้ๆ กับน้ ำตกจะมีพ้ืนที่ส ำหรับกำงเต็นท์และมีห้องน้ ำไว้บริกำรแก่
นักท่องเที่ยว  

 น้ ำตกคลองวังเจ้ำ เป็นอีกสถำนที่หนึ่งที่มีจุดที่สำมำรถ มองเห็นถึงควำมอุดมสมบูรณ์ของผืนป่ำได้
อย่ำงชัดเจน เป็นน้ ำตกขนำดกลำงชั้นเดียว และอยู่ใกล้กับที่ท ำกำรอุทยำน เพียง 1.5 กิโลเมตร
เท่ำนั้น  

 น้ ำตกคลองสมอกล้วย  

 น้ ำตกกระแต่ไต่ไม้  

 น้ ำตกนำฬิกำทรำย  

 น้ ำตกเขำเย็น  

 จุดชมวิวทิวทัศน์ผำตั้ง ฯลฯ  

3) อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 

อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร เป็นอีกสถำนที่หนึ่ง หำกนักท่องเที่ยว ที่เดินทำงมำ
ท่องเที่ยว ในจังหวัดก ำแพงเพชร ไม่ควรพลำดกำรเยี่ยมชม เพรำะที่แห่งนี้ เป็นสถำนที่ท่องเที่ยว ที่ส ำคัญของ
จังหวัดก ำแพงเพชร โดยองค์กำรศึกษำวิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ (UNESCO) ได้
ประกำศให้ อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร เป็น “มรดกโลก” ร่วมกับ อุทยำนประวิติศำสตร์สุโขทัย และ
อุทยำนประวัติศำสตร์ศรีสัชนำลัย เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2534  



 

 

 

          โบรำณสถำนในอุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร เป็นงำนสถำปัตยกรรม ที่มีลักษณะโดดเด่น ทั้งใน
ด้ำนควำมเชื่อของบรรพชนในอดีต มีกำรใช้วัสดุศิลำแลง เป็นส่วนประกอบที่ส ำคัญในกำรก่อสร้ำง และที่
ส ำคัญรูปแบบทำงศิลปกรรม ทั้งหมดเป็นของแท้ดั้งเดิมทั้งสิ้น ชวนหลงใหลกับภำพ ที่สะทอนให้เห็นถึงควำม 
เจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้นที่มีอำยุ ไม่เก่ำไปกว่ำพุทธศตวรรษที่ 19 ประกอบไปด้วย โบรำณสถำนดังนี้ 

 โบรำณสถำนฝั่งตะวันตกหรือเมืองนครชุม ประกอบไปด้วย วัดพระบรมธำตุ เป็นเจดีย์ซึ่ง ทรงบรรจุ
พระบรมสำรีริกธำตุไว้เมื่อปี พ.ศ. 1900 วัดพระบรมธำตุเจติยำรำม ภำยในมีพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย 
และสมัยอยุธยำ เป็นจ ำนวนมำก ก ำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี ฯลฯ  

 โบรำณสถำนนองเมืองหรือเขตอรัญญิก ประกอบไปด้วย วัดพระนอน จะมีก ำแพงที่เป็นศิลำแลงรอบ
ทั้ง 4 ด้ำน พบหลักฐำนที่สันนิษฐำนกันว่ำ สลักข้ึนในสมัยอยุธยำคือ ใบเสมำรูปเทพพนม พำลีกับ
ทรพี ฯลฯ  

 โบรำณสถำนฝั่งตะวันออกในเขตก ำแพงเมือง ฯลฯ  

          อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้ำชมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดรำชกำรและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชรตั้งอยู่ อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 62000 หรือ
สอบถำมรำยละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ หมำยเลขโทรศัพท์ 055-711921  

2.1.2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเขำสนำมเพรียง  เนื้อที่  63,125  ไร่ อยู่ในเขตพ้ืนที่อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 

(ทับซ้อนอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองวังเจ้ำ   และป่ำคลองสวนหมำก  
 จ.ก ำแพงเพชร 

2.2 แร่ธาต ุ
จำกกำรส ำรวจของกรมทรัพยำกรธรณีพบว่ำจังหวัดก ำแพงเพชร เป็นแหล่งที่ 

ทรัพยำกรแร่ธำตุหลำยชนิด ทั้งท่ีได้น ำมำใช้ประโยชน์และยังไม่ได้พัฒนำน ำมำใช้ประโยชน์ คือ น้ ำมันดิบ หิน
อ่อน  แร่เหล็ก ทองแดง ดีบุก ตะก่ัว ฟลูออไรท และไพโรฟิลไลด์ ส่วนใหญ่จะพบในบริเวณภูเขำสูงทำงด้ำน
ตะวันตก ของจังหวัด และได้น ำเอไว้ใช้ในเชิงพำณย์  ดังนี้ 
 1)  น้ ำมันดิบ  เป็นแร่ธำตุที่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจของจังหวัดก ำแพงเพชร  บริษัท ไทยเชลล์
เอ็กซพลอเรชั่นแอนด์โปรดักชั่น จ ำกัด  ได้รับสัมปทำนขุดเจำะน้ ำมันดิบที่อ ำเภอลำนกระบือ  ตั้งแต่ปี  2525  
จนถึงปัจจุบัน ขุดเจำะไปแล้วมำกกว่ำ  170  หลุม และปี 2540  บริษัทฯ ได้ขุดเจำะน้ ำมันครบ  100     ล้ำน
บำร์เรล มูลค่ำประมำณ  60,000  ล้ำนบำท  ปัจจุบัน  มีก ำลังกำรผลิตเฉลี่ยวันละ  25,000  บำร์เรล 
 2)  หินอ่อนและหินปูน  มีกำรให้ประทำนบัตรเพ่ือท ำเหมืองแร่หินอ่อนในเขตอ ำเภอพรำนกระต่ำย
ตั้งแต่ปี   2522  จนถึงปัจจุบัน  มีกำรออกประทำนบัตรไปแล้ว  ประมำณ  12   รำยเนื้อที่  673  ไร่  อำยุ



 

 

 

กำรให้ประทำนบัตร  25  ปี  หินอ่อนขุดได้ในปี  2541  มีประมำณ  15,732.142  เมตริกตัน  มูลค่ำ  55.06  
ล้ำนบำท หินอ่อนคุณภำพต่ ำมีประมำณ  142,555.555  เมตริกตัน  มูลค่ำ   55.06 ล้ำนบำท  ปละในปี   
2543  ที่ผ่ำนมำได้ผลิตแร่หินอ่อนรวมประมำณ  6,600  ลกูบำศก์เมตร มีมูลค่ำประมำณ  40  ล้ำนบำท   
หินอ่อนคุณภำพและหินปูนเพ่ือกำรก่อสร้ำงประมำณ  600,000  เมตริกตัน  มูลค่ำประมำณ  60  ล้ำนบำท 
 
3. สภาพการปกครองและการเมือง 
 

ตารางแสดงหน่วยการปกครอง 
 

 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 

จ านวน ( แห่ง) 

ต ำบล หมู่บ้ำน 

องค์กร
ปกครอง

ส่วน
ท้องถิ่น 

 
เทศบำล

เมือง 
เทศบำล
ต ำบล 

จ ำนวน  
อบต. 

1.อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 1,348.536 16 215 19 1 5 13 
2.อ ำเภอไทรงำม 448.9 7 72 8 - 1 7 

3.อ ำเภอคลองลำน 1,140.2 4 65 4 - 1 3 

4.อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 1,158.780 11 141 13 - 2 11 
5.อ ำเภอคลองขลุง 783.332 10 101 13 - 4 9 

6.อ ำเภอพรำนกระต่ำย 1,081.791 10 116 11 - 3 8 

7.อ ำเภอลำนกระบือ 429.123 7 67 8 - 2 6 
8.อ ำเภอทรำยทองวัฒนำ 202.226 3 43 3 - 1 2 

9.อ ำเภอปำงศิลำทอง 755.981 3 42 3 - - 3 
10.อ ำเภอบึงสำมัคคี 287.831 4 45 4 - 1 3 

11.อ ำเภอโกสัมพีนคร 489.400 3 43 3 - - 3 

รวม 8,126.1 77 950 89 1 20 68 



 

 

 

ตารางแสดงจ านวนประชากรจังหวัดก าแพงเพชร 
 

อ าเภอ 
จ านวนประชากร 

รวม 
ชำย หญิง 

เมืองก ำแพงเพชร 81,210 82,353 163,563 

ขำณุวรลักษบุรี 44,939 44,731 89,670 

คลองขลุง 37,396 38,355 75,751 
พรำนกระต่ำย 34,685 35,116 69,801 

ไทรงำม 24,973 25,122 50,095 

คลองลำน 32,309 31,630 63,939 
ลำนกระบือ 19,097 18,894 37,991 

ทรำยทองวัฒนำ 13,137 13,269 26,406 
ปำงศิลำทอง 15,446 15,083 30,529 

บึงสำมัคคี 13,236 13,283 26,519 

โกสัมพีนคร 17,424 14,469 31,893 
รวมทั้งสิ้น 385,546 388679 774,225 

 

 จังหวัดก ำแพงเพชรมีกำรคมนำคมสะดวกเพียงทำงเดียวคือทำงรถยนต์   ไม่มีทำงรถไฟหรือสนำมบิน  
ต้องไปใช้บริกำรของจังหวัดใกล้เคียง  ทำงรถไฟสำยเหนือผ่ำนจังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุโลก  ส่วน
สนำมบินมีท่ีจังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก  ประกอบกับทำงถนนมีควำมสะดวกรวดเร็วกว่ำ  กำรคมนำคม
ระหว่ำงตัวจังหวัดกับอ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอมีถนนลำดยำงเชื่อมต่อกัน  โดยมีระยะทำงจำกตัวเมืองไปยังอ ำเภอ
และก่ิงอ ำเภอต่ำง ๆ ของจังหวัดก ำแพงเพชรดังนี้ 
  

อ ำเภอพรำนกระต่ำย  ระยะทำง 25  กิโลเมตร 
 อ ำเภอคลองขลุง   ระยะทำง 42 กิโลเมตร 
 อ ำเภอไทรงำม   ระยะทำง 46 กิโลเมตร 
 อ ำเภอคลองลำน   ระยะทำง 49 กิโลเมตร 
 อ ำเภอทรำยทองวัฒนำ  ระยะทำง 51 กิโลเมตร 
 อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี  ระยะทำง 70 กิโลเมตร 
 อ ำเภอปำงศิลำทอง  ระยะทำง 78 กิโลเมตร 
 กิ่งอ ำเภอบึงสำมัคคี  ระยะทำง 85 กิโลเมตร 
 กิ่งอ ำเภอโกสัมพีนคร  ระยะทำง 25 กิโลเมตร 



 

 

 

ระยะทางจากจังหวัดก าแพงเพชรไปจังหวัดใกล้เคียง  
       จังหวัดตำก                      ๖๘     กิโลเมตร  
       จังหวัดสุโขทัย                   ๗๗     กิโลเมตร  
       จังหวัดพิจิตร                    ๙๐     กิโลเมตร  
       จังหวัดพิษณุโลก                ๑๐๓   กิโลเมตร  
       จังหวัดนครสวรรค์              ๑๑๗   กิโลเมตร  
       จังหวัดเชียงใหม่                ๓๓๗    กิโลเมตร  

การเดินทาง 

       รถยนต ์จำกกรุงเทพฯ ใช้ทำงหลวงหมำยเลข ๓๒ ผ่ำนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ อ่ำงทอง สิงห์บุรี ชัยนำท 
และนครสวรรค์ เข้ำสู่ทำงหลวงหมำยเลข ๑ ถึงจังหวัดก ำแพงเพชร รวมระยะทำง ๓๕๘ กิโลเมตร รถโดยสำร
ประจ ำทำง บริษัท ขนส่ง จ ำกัด เปิดบริกำรเดินรถ  

 

3.1 ชนกลุ่มน้อย (ชาวไทยภูเขา) 
จังหวัดก ำแพงเพชรมีชำวไทยภูเขำ จ ำนวน 6 เผ่ำ  คือเผ่ำมูเซอ เย้ำ กะเหรี่ยง แม้ว(ม้ง) ลีซอ 

และลัวะอำศัยอยู่ในเขตอ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอต่ำงๆ รวม  33  กลุ่มบ้ำน  6 อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ 9 ต ำบล คือ อ ำเภอ
ปำงศิลำทอง  อ ำเภอคลองลำน  อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี  อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร  อ ำเภอคลอง ขลุง และอ.
โกสัมพีนคร  มีครัวเรือนและครอบครัวรวมจ ำนวน 1,355 ครัวเรือน 1,675  ครอบครัว   แบ่งเป็นประชำกร
ชำวเขำรวมจ ำนวน  37,682  คน  (ชำย 2,574 คน หญิง  2,582 คน เด็กชำย 1,256 คน เด็กหญิง 1,258 
คน)   ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท ำไร่  รับจ้ำง   ช่ำงเครื่องเงิน  เย็บผ้ำปักประดิษฐ์  จักสำนฯลฯ  ส ำหรับ
ศำสนำนับถือศำสนำพุทธ  คริสต์ และนับถือผีบ้ำงบำงส่วน 
 
 
4. ด้านเศรษฐกิจ 

รำยได้ส่วนใหญ่ของประชำกรในจังหวัดก ำแพงเพชรขึ้นอยุ่กับสำขำเหมืองแร่ และกำรย่อยหินมำก
ที่สุด คิดเป็นมูลค่ำ 7,973 ล้ำนบำท รองลงมำเป็นสำขำเกษตรกรรม คิดเป็นมูลค่ำ 7,163 ล้ำนบำท สำขำ
กำรค้ำส่งและค้ำปลีกคิดเป็นมุลค่ำ 4,303 ล้ำนบำท และสำขำอุตสำหกรรมคิดเป็นมูลค่ำ 3,591 ล้ำนบำท 
 
 
 
 



 

 

 

5.ด้านสังคม  
 5.1 ด้านการศึกษา  
  ในปีกำรศึกษำ 2546 จังหวัดก ำแพงเพชรมีสถำนศึกษำรวมทั้งสิ้น 477 แห่ง มีครูอำจำรย์ 
7,237 คน นักศึกษำ 153,984 คน มีอัตรำครู/อำจำรย์เฉลี่ย ต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษำ ทั้งจังหวัดเป็น 1:21 
คน  
 5.2 ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 จังหวัดก ำแพงเพชรมีวัดจ ำนวน 359 วัด (วัดร้ำง 22 วัด) หน่วยอบรมประชำชนประจ ำต ำบล 78 
แห่ง พระภิกษุ 3,473 รูป สำมเณร 595 รูป 
 ส ำหรับโบสถ์ศำสนำต่ำงๆ มีดังนี้ โบสถ์คำทอลิค 5 แห่ง โบสถ์โปแตสแตนท์ 10 แห่ง มัสยิด 1 แห่ง 
 ด้ำนศิลปะวัฒนธรรม มีอุทยำนประวัติศำสตร์ 1 แห่ง พิพิธภัณฑ์แห่งชำติ 1 แห่ง พิพิธภัณฑ์เฉลิม
พระเกียรติ 1 แห่ง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2 แห่ง ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด 1 แห่ง สภำวัฒนธรรมจังหวัด 1 แห่ง 
 
6.  ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 

6.1  อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร  
       ทำงเข้ำตั้งอยู่นอกเมืองก ำแพงเพชรไปประมำณ 5 กิโลเมตร ตำมถนนสำยก ำแพงเพชร - พรำน

กระต่ำย แล้วเลี้ยวซ้ำยตรงกิโลเมตรที่ 360 อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชรแบ่งออกเป็นโบรำณสถำนฝั่ง
ตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ ำปิง ซึ่งใช้วัสดุก่อสร้ำงที่แตกต่ำงกัน ด้ำนตะวันออกของแม่น้ ำปิงเป็นที่ตั้ง
เมืองก ำแพงเพชร โบรำณสถำนจะสร้ำงด้วยศิลำแลงและมีขนำดใหญ่ ส่วนโบรำณสถำนฝั่งตะวันตกคือเมือง
นครชุมก่อสร้ำงด้วยอิฐและมีขนำดเล็ก แต่รูปแบบศิลปะที่ปรำกฏมีลักษณะร่วมสมัยระหว่ำงสุโขทัยและ
อยุธยำ นอกจำกนี้ยังมีโบรำณสถำนนอกเมืองก ำแพงเพชร หรือเขตอรัญญิก ซึ่งเป็นที่อยู่ของสงฆ์ท่ีมุ่งในกำร
ปฏิบัติวิปัสสนำธรรม อยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทำง 2 กิโลเมตร  

       อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชรได้รับกำรประกำศให้เป็น "มรดกโลก" ร่วมกับอุทยำน
ประวัติศำสตร์สุโขทัยและอุทยำนประวัติศำสตร์ศรีสัชนำลัย จำกองค์กำรศึกษำวิทยำศำสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชำชำติ (UNESCO) เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2534 ผู้สนใจเข้ำชมได้ทุกวัน เวลำ 08.00-16.30 น. 
ค่ำเข้ำชมชำวไทย 10 บำท ชำวต่ำงประเทศ 40 บำท ส ำหรับผู้ที่จะน ำรถเข้ำชมในบริเวณอุทยำนจะต้องเสีย
ค่ำผ่ำนประตูคันละ 50 บำท รำยละเอียดเพ่ิมเติมติดต่อ โทร. 0 5571 1921  

6.2  ที่ท าการหน่วยศิลปากรประจ าจังหวัดก าแพงเพชร  
       ตั้งอยู่เลยวัดพระแก้วไปตำมเส้นทำงก ำแพงเพชร - พรำนกระต่ำย มีทำงแยกเข้ำไปทำงซ้ำยมือ 

ตรงประตูสะพำนโคมประมำณ 300 เมตร เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรบูรณะขุดแต่งอุทยำนประวัติศำสตร์
ก ำแพงเพชร ภำยในที่ท ำกำรหน่วยจะมีแผนผังอุทยำนฯ ที่สำมำรถท ำให้เข้ำใจกำรแบ่งส่วนพื้นที่โบรำณสถำน
ได้อย่ำงชัดเจน  

 



 

 

 

6.3  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ก าแพงเพชร  
       ตั้งอยู่ที่ถนนปิ่นด ำริห์ เป็นที่แสดงโบรำณวัตถุและศิลปวัตถุสมัยต่ำง ๆ อำทิเช่น ศิลปทวำรวดี 

ศิลปลพบุรี ศิลปรัตนโกสินทร์ โบรำณวัตถุส่วนมำกเป็นลวดลำยปูนปั้นและลวดลำยดินเผำ เศียรพระพุทธรูป 
เครื่องสังคโลก ปูนปั้นรูปยักษ์เทวดำ และมนุษย์ซ่ึงใช้ประดับฐำนเจดีย์ หรือติดตัง้วิหำร นอกจำกนั้นยังมีเทวรู
ปพระอิศวรสัมฤทธิ์ ที่ในสมัยรัชกำลที่ 5 ได้ถูกลอบตัดเศียรและพระหัตถ์ เมื่อ พ.ศ. 2429 และได้ถูกซ่อมแซม
ให้คืนดีในภำยหลัง ผู้สนใจสำมำรถเข้ำชมพิพิธภัณฑ์ฯ ได้ในเวลำรำชกำรทุกวัน เว้นวันจันทร์ วันอังคำร และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลำ 09.00-16.00 น. ค่ำเข้ำชมชำวไทย 10 บำท ชำวต่ำงประเทศ 30 บำท 
สอบถำมรำยละเอียด โทร. 0 5571 1570  

 
6.4  พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  
      ตั้งอยู่เลขท่ี 104/5 ถนนปิ่นด ำริห์ ติดกับพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติก ำแพงเพชร ภำยในเขต

ก ำแพงเมืองเก่ำของจังหวัดก ำแพงเพชร สร้ำงเพ่ือเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ 
เนื่องในพระรำชพิธีกำญจนำภิเษกฉลองสิริรำชสมบัติครบ 50 ปี สร้ำงด้วยไม้สักเป็นเรือนไทยหมู่แบบเรือน
ไทยภำคกลำง พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชรฯ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนของประวัติศำสตร์เมือง 
ส่วนของมรดกดีเด่น เช่น หินอ่อน แหล่งน้ ำมัน และส่วนของชำติพันธุ์วิทยำ แสดงถึงชนเผ่ำต่ำง ๆ เช่น มูเซอ 
กะเหรี่ยง ลีซอ กำรละเล่นพ้ืนบ้ำน เป็นต้น มีห้องโสตทัศนูปกรณ์ และนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้
ระบบมัลติมีเดีย มีศูนย์บริรักษ์ไทยซึ่งเป็นสถำนที่ฝึกอบรม พัฒนำอำชีพหัตถกรรมและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมพ้ืนเมืองของจังหวัด ผลิตภัณฑ์ชำวเขำและกลุ่มแม่บ้ำน นอกจำกนั้นมีศูนย์จริยศึกษำ เพ่ือฝึก หัด
อบรมงำนประณีตศิลป์ ศิลปประดิษฐ์ ส ำหรับเยำวชนในวัยเรียน ซึ่งจะเป็นนักเรียนจำกโรงเรียนต่ำง ๆ ใน
จังหวัด โดยจะสอนเก่ียวกับพุทธศำสนำ มรรยำท กำรแกะสลัก ร้อยมำลัย ซึ่งจะเปิดสอนเฉพำะวันอำทิตย์ 
พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชรฯ เปิดให้เข้ำชมทุกวันเวลำ 09.00-16.30 น. ค่ำบัตรผ่ำนประตู 10 บำท 
ค่ำเข้ำชมมัลติมีเดีย 250 บำท/คณะ สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทร. 0 5572 2341-2  

 
6.5  ศาลพระอิศวร  
       ตั้งอยู่ด้ำนหลังศำลจังหวัด มีฐำนก่อด้วยศิลำแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำยกพ้ืนสูง 1.50 เมตร บน

ฐำนชุกชีมีเทวรูปพระอิศวรสัมฤทธิ์ที่จ ำลองขึ้นสมัยนำยเชำว์วัศ สุดลำภำเป็นผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เทวรูปพระ
อิศวรองค์เดิมปัจจุบันตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติก ำแพงเพชร เทวรูปองค์เดิมนี้ในสมัยรัชกำลที่ 5 
นักท่องเที่ยวชำวเยอรมันได้ลักลอบตัดพระเศียรและพระหัตถ์ ส่งลงเรือมำยังกรุงเทพฯ จึงโปรดเกล้ำฯ ให้ขอ
พระเศียรและพระหัตถ์คืน และทรงประทำนพระอิศวรจ ำลองให้แทน ซึ่งปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์กรุง
เบอร์ลิน 

  
 



 

 

 

6.6  สิริจิตอุทยาน  
       เป็นสวนสำธำรณะเอนกประสงค์ริมฝั่งแม่น้ ำปิง มีเนื้อที่ 170 ไร่ ประกอบด้วยสนำมเด็กเล่น 

สวนสุขภำพ ศำลำพักผ่อน สวนไม้ดอกไม้ประดับ และลำนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ซึ่งสร้ำงเป็นเรือนไทย มีกำร
แสดงวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่แบบไทยประจ ำท้องถิ่น ที่ลำนเวทีกลำงแจ้ง และมีกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำจำก
โครงกำร "หนึ่งต ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ของชุมชนในเขตเทศบำลเมืองอีกด้วย  

 
6.7  หอไตรวัดคูยาง 
       ตั้งอยู่ที่ถนนวิจิตร เขตเทศบำลเมือง เป็นสถำปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ หอไตรนี้สร้ำงไว้

กลำงน้ ำและมีใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันปลวกแมลงสำบและหนู เข้ำไปกัดท ำลำยพระไตรปิฎก หนังสือ และคัมภีร์
ทำงพระพุทธศำสนำ  

 
6.8  หลวงพ่ออุโมงค์  
       วัดสว่ำงอำรมณ์ อยู่ในต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง เป็นพระพุทธรูปแบบเชียงแสนขนำดใหญ่ 

หน้ำตักกว้ำง 2 เมตร สูงเกือบ 3 เมตร มีพุทธลักษณะที่งดงำมยิ่งเป็นหลักฐำนส ำคัญประกอบข้อเท็จจริงถึง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงก ำแพงเพชรและหัวเมืองฝ่ำยเหนือ  

6.9  บ้านไม้สักเก่าแก่  
       ตั้งอยู่บนถนนเทศำ เขตเทศบำลเมือง เป็นมรดกตกทอดของคหบดีชำวก ำแพงเพชร มีลักษณะ

เป็นอำคำร 2 ชั้น สร้ำงด้วยไม้สักท้ังหลัง เสำเรือนทุกต้นใช้ไม้สักต้นเดียวยำวตลอด หน้ำมุขประดับด้วยไม้ฉลุ
มีควำมสวยงำมมำก  

 
6.10  ศูนย์แปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านบ่อสามแสน  
         หมู่ 6 บ้ำนบ่อสำมแสน ต ำบลหนองปลิง อ ำเภอเมือง ห่ำงจำกตัวเมืองประมำณ 5 กิโลเมตร 

บนทำงหลวงสำยก ำแพงเพชร-พรำนกระต่ำย ศูนย์แห่งนี้ ผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำแปรรูปทำงกำรเกษตรหลำย
ชนิด ที่ข้ึนชื่อที่สุดได้แก่ กระยำสำรท ข้ำงแต๋น นำงเล็ด ขนมดอกจอก มันรังนก มีควำมเป็นเอกลักษณ์และ
รสชำติควำมอร่อยแบบไทยๆ  

 
6.11  บ่อน้ าพุร้อนพระร่วง (บึงสาป)  
        หมู่ 3 ต ำบลลำนดอกไม้ อ ำเภอเมือง ห่ำงจำกตัวเมือง 13 กิโลเมตร บนทำงหลวง 101 สำย

ก ำแพงเพชร-พรำนกระต่ำย แยกซ้ำยเข้ำไปประมำณ 12 กิโลเมตร เป็นน้ ำพุร้อนเกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติผุด
ขึ้นมำจำกใต้ดิน จ ำนวน 5 จุด อุณหภูมิประมำณ 40-65 องศำเซลเซียส จำกกำรตรวจสอบของกระทรวง
สำธำรณสุขปรำกฏว่ำไม่มีสำรปนเปื้อนและเชื้อโรคอันตรำยเกินมำตรฐำนแต่อย่ำงใด มีสถำนที่ให้บริกำรอำบ
น้ ำแร่ในบริเวณน้ ำพุร้อนแห่งนี้ด้วย  



 

 

 

        6.1.2  เมืองไตรตรึงษ์  
        ตั้งอยู่ที่ต ำบลไตรตรึงษ์ บนทำงหลวงหมำยเลข 1 สำยก ำแพงเพชร-นครสวรรค์ ห่ำงจำกตัว

เมือง 18 กิโลเมตร เป็นเมืองเก่ำ สร้ำงข้ึนในสมัยพระเจ้ำไชยสิริกษัตริย์เชียงรำย ซึ่งได้หนีข้ำศึกจำกเชียงรำย
ลงมำสร้ำงเมืองนี้ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1542 ปัจจุบันโบรำณสถำนต่ำง ๆ ทรุดโทรมลงมำก เหลือเพียงซำกเจดีย์และ
เชิงเทินเท่ำนั้น  

 
6.13  ตลาดกล้วยไข่  
        ตั้งอยู่ริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1 สำยก ำแพงเพชร-นครสวรรค์ ตรงกิโลเมตรที่ 343 มี

เพิงขำยกล้วยไข่ทั้งดิบและสุก กล้วยฉำบ และสินค้ำพ้ืนเมืองอ่ืน ๆ ตั้งอยู่เรียงรำยเป็นระยะทำงยำวประมำณ 
200 เมตร  

 
6.14  อ่างเก็บน้ าคลองน้ าแดงเพื่อการเกษตร  
        หมู่ 11 บ้ำนวังตะกู เป็นอ่ำงเก็บน้ ำขนำดใหญ่ เนื้อที่ประมำณ 1,500 ไร่ มีน้ ำตลอดทั้งปี เป็น

แหล่งตกปลำ ปลูกพืชไร่ มีสวนมะขำมหวำนและสวนส้มเขียวหวำนอยู่ใกล้ๆ สภำพภูมิประเทศสวยงำม มีเนิน
เขำล้อมรอบ  

 
6.15  อุทยานแห่งชาติคลองลาน  
        ตั้งอยู่ในเขตต ำบลคลองลำนพัฒนำ ต ำบลคลองน้ ำไหล และต ำบลโป่งน้ ำร้อน มีเนื้อท่ี 

187,500 ไร่ ประกำศเป็นอุทยำนแห่งชำติเมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2525 มีสภำพป่ำที่สมบูรณ์ ประกอบด้วยป่ำ
เต็งรัง ป่ำดงดิบแล้ง และป่ำเบญจพรรณ สัตว์ป่ำนำนำชนิดไม่น้อยกว่ำ 265 ชนิด 81 วงศ์ เป็นป่ำต้นน้ ำของ
ล ำน้ ำหลำยสำย เช่น คลองขลุง คลองสวนหมำก คลองลำน ไหลรวมกันสู่แม่น้ ำปิง ช่วงเวลำท่ีเหมำะจะ
เดินทำงมำท่องเที่ยวคือช่วงเดือนพฤศจิกำยน-กุมภำพันธ์  

 
6.16  อุทยานแห่งชาติแม่วงก์  
        มีพ้ืนที่ครอบคลุม 2 จังหวัดคือจังหวัดก ำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ เป็นหนึ่งในผืนป่ำ

ตะวันตกที่มีพ้ืนที่ป่ำสมบูรณ์มำกท่ีสุดตั้งแต่จังหวัดตำกจนถึงจังหวัดกำญจนบุรี มีเนื้อที่ประมำณ 558,750 ไร่ 
พ้ืนที่ทิศเหนือของอุทยำนฯติดกับอุทยำนแห่งชำติคลองลำน ทิศใต้ติดกับเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำห้วยขำแข้ง 
จังหวัดอุทัยธำนี และทิศตะวันตกติดกับเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำอุ้มผำง จังหวัดตำก ได้รับกำรประกำศเป็น
อุทยำนแห่งชำติ เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2530 ป่ำส่วนใหญ่ของอุทยำนฯประกอบด้วยป่ำเบญจพรรณ ป่ำดง
ดิบ และป่ำเต็งรัง มีพันธุ์ไม้ที่ส ำคัญและมีค่ำมำกมำย เช่น สัก ประดู่ มะค่ำโมง ยำงแดง เต็ง รัง เป็นตัน 
นอกจำกนี้ยังมีสัตว์ป่ำที่หำยำก เช่น ช้ำงป่ำ กระทิง เสือ กวำง เก้ง หมี แมวลำย และนกต่ำง ๆ มำกกว่ำ 305 
ชนิด จำก 53 วงศ์ ซึ่งนกบำงชนิดพบเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย เช่น นกกระเต็นขำวด ำใหญ่ นกเงือก



 

 

 

คอแดง นกกำงเขนดง นกโพระดกหูเขียว นกพญำปำกกว้ำงหำงยำว เป็นต้น ช่วงที่เหมำะแก่กำรท่องเที่ยว
มำกที่สุดคือฤดูหนำว ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน-กุมภำพันธ์ 
            กำรเดินทำง จำกกรุงเทพฯ ไปตำมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1 เลี้ยวซ้ำย กิโลเมตรที่ 338 เข้ำ
ทำงหลวงหมำยเลข 1117 สำยคลองลำน-อุ้มผำง เมื่อถึงสี่แยกเข้ำคลองลำนให้ตรงไปอีก 19 กิโลเมตร ก็จะ
ถึงท่ีท ำกำรอุทยำนฯ แต่หำกใช้ทำงหลวง 1072 ลำดยำว-คลองลำน เมื่อถึงสี่แยกตลำดคลองลำนแล้วให้เลี้ยว
ซ้ำยไปที่ท ำกำรอุทยำนฯ หรือ นั่งรถโดยสำรปรับอำกำศ กรุงเทพฯ-คลองลำน ลงที่ตลำดคลองลำน แล้วเหมำ
รถสองแถวหรือรถมอเตอร์ไซด์ไปอุทยำนฯ ได้เช่นเดียวกัน 

  
6.17  บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ากัด (มหาชน) 
         เลขที ่349 ถนนพหลโยธิน หมู่ 2 ต ำบลแม่ลำด มีก ำลังกำรผลิตเบียร์ 500 ล้ำนลิตร/ปี น้ ำดื่ม 

200 ล้ำนลิตร/ปี โซดำ 100 ล้ำนลิตร/ปี โดยใช้วัตถุดิบประกอบด้วยมอลต์ประมำณ 66,430 ตัน/ปี ฮอบ43 
ตัน/ปี ข้ำวเจ้ำ 33,845 ตัน/ปี ผู้สนใจเข้ำชมขั้นตอนกำรผลิต เป็นหมู่คณะ ต้องติดต่อล่วงหน้ำ โทร. 0 5572 
8400  

 
6.18  แหล่งน้ ามันสิริกิติ์  
         เป็นแหล่งขุดเจำะน้ ำมันดิบและแก๊สธรรมชำติ ซึ่งบริษัทไทยเชลล์เอ็กซพลอเรชั่น แอนด์โปร

ดักชั่น จ ำกัด ได้รับสัมปทำนขุดเจำะน้ ำมันดิบมำตั้งแต่ ปี 2525 จนถึงปัจจุบัน มีก ำลังกำรผลิตเฉลี่ยวันละ 
20,000 บำร์เรล ภำยในมีอำคำรนิทรรศกำร "ธำรเพชร" แสดงขั้นตอนกำรขุดเจำะน้ ำมัน ผู้สนใจเข้ำชมควร
ติดต่อบริษัทฯ ล่วงหน้ำ โทร. 0 5573 1149-50  

 
6.19  บ้านปางมะนาว (โครงการคลองลาน 2)  
         หมู่ 11 ต ำบลปำงมะค่ำ ห่ำงจำกศูนย์พัฒนำและสงเครำะห์ชำวเขำจังหวัดก ำแพงเพชร 25 

กิโลเมตร ประกอบด้วยชนเผ่ำที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่ำงจำกคนพ้ืนรำบ มีพ้ืนที่กำรท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรจัดบ้ำนพักแบบโฮมสเตย์ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิต
ควำมเป็นอยู่ของหมู่บ้ำนชำวเขำ กำรแสดงของชำวเขำเผ่ำมูเซอ จัดน ำเที่ยวแบบทัวร์ป่ำ ผู้สนใจติดต่อได้ที่
ศูนย์พัฒนำและสงเครำะห์ชำวเขำก ำแพงเพชร โทร. 0 5578 6250  

6.20  อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า  
         ห่ำงจำกตัวเมือง 70 กิโลเมตร เป็นผืนป่ำที่สมบูรณ์ มีเนื้อที่ 466,875 ไร่ มีไม้สักท่ีขึ้นเองตำม

ธรรมชำติอย่ำงหนำแน่น มีน้ ำตกท่ีสวยงำมน่ำท่องเที่ยวหลำยแห่ง ได้รับกำรประกำศเป็นอุทยำนแห่งชำติเมื่อ
วันที่ 29 สิงหำคม 2533 นอกจำกนั้นใกล้ ๆ อุทยำนฯ ยังมีหมู่บ้ำนชำวกะเหรี่ยง ซึ่งยังมีวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่
แบบเดิม 
 



 

 

 

 
7. ด้านโรงแรม ท่ีพัก รีสอร์ท 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท : อุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ  

สำมำรถจองที่พักได้ด้วยตนเองผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต www.dnp.go.th  

ที่อยู่ : ตู้ ปณ 69 ปณจ.ก ำแพงเพชร อ ำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก ำแพงเพชร  

โทรศัพท์:0 5576 6006-7, 0 5576 6408, 0 2562 0760 แฟกซ์: 0 5570 
1059 

เว็บไซต์ : www.dnp.go.th  

อีเมล์ : np12khlongwangchao@hotmail.com  

รำคำ : 500 - 1500 บำท  
 

โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท : ซีนิค ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท  

ที่อยู่ : 325/16 ถนนเทศำ 2 ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

โทรศัพท์:0 5572 2009 แฟกซ์: 0 5572 2109 

เว็บไซต์ : http://www.scenicriversideresort.com  

อีเมล์ : info@scenicriversideresort.com  

จ ำนวนห้องพัก : 7 ห้อง , รำคำ : 1500 - 3000 บำท  
 

 

 

 
  

 

โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท : สลกบำตร รีสอร์ท  

ที่อยู่ : 1826 ถนนพหลโยธิน อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี จังหวัดก ำแพงเพชร 

โทรศัพท์:0 5571 9304-5 

จ ำนวนห้องพัก : 9 ห้อง , รำคำ : 450 - 550 บำท  
 

 
  

 

 

โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท : หมู่บ้ำนโฮมสเตย์บ้ำนป่ำคำ  

ติดต่อศูนย์พัฒนำและสงเครำะห์ชำวเขำ  

ที่อยู่ : หมู่ 8 บ้ำนป่ำคำ ต ำบลโป่งน้ ำร้อน อ ำเภอคลองลำน 

โทรศัพท์:0 5578 6250 
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โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท : บ้ำนวนำลี  

ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 18 อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

โทรศัพท์:0 5578 6219, 08 9960 4493, 08 5875 4490, 08 7839 9227 

จ ำนวนห้องพัก : 4 ห้อง , รำคำ : 800 - 1500 บำท  
 

 
  

 

 

โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท : เทียมแขรีสอร์ท  

ที่อยู่ : 55 หมู่ 8 อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

โทรศัพท์:08 6245 8124 

จ ำนวนห้องพัก : 6 ห้อง , รำคำ : 800 - 1500 บำท  
 

 
  

 

 

โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท : มำกบุญรีสอร์ท  

ที่อยู่ : 21/5 หมู่ 8 อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 

โทรศัพท์:0 5576 6027, 08 1616 1886 

จ ำนวนห้องพัก : 5 ห้อง , รำคำ : 800 - 2000 บำท  
 

 
  

 

 

โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท : อุทยำนแห่งชำติแม่วงก์  

ที่อยู่ : กม. 65 ถนนคลองลำน-อุ้มผำง อ ำเภอคลองลำน จงัหวัดก ำแพงเพชร 

โทรศัพท์:0 5576 6027-3, 0 5576 6024 

เว็บไซต์ : http://www.dnp.go.th  

รำคำ : 500 - 1500 บำท  
 

 

 
  

 

โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท : อุทยำนแห่งชำติคลองลำน  

ที่อยู่ : อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร 62180 

โทรศัพท์:0 5576 6022-3 

เว็บไซต์ : http://www.dnp.go.th  

อีเมล์ : klonglan_np@hotmail.com  

รำคำ : 500 - 1500 บำท  
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โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท : เรือนประทุมรีสอร์ท  

ตั้งอยู่ใกล้สถำบันรำชภัฏก ำแพงเพชร  

ที่อยู่ : 21/14 หมู่ 2 ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 

โทรศัพท์:0 5579 8181, 08 9438 2830 

เว็บไซต์ : http://ruanprathumresort.9nha.com/  

อีเมล์ : sukpech@hotmail.com  

จ ำนวนห้องพัก : 11 ห้อง , รำคำ : 280 - 450 บำท  
   

 
 
8. ด้านร้านอาหาร 
 

 

ร้ำนอำหำร : ก๋วยเตี๋ยวไก่มะนำว  
ที่อยู่ : อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 
โทรศัพท์ : 0 5573 3035  

 

 
 

 

ร้ำนอำหำร : ครัวเห็ดโคน  
ที่อยู่ : อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 
โทรศัพท์ : 0 5579 9798, 08 1426 1248  

 

 
 

 

ร้ำนอำหำร : ร้ำนไก่ย่ำงพ่ีแป๋ว  
ที่อยู่ : อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 
โทรศัพท์ : 0 5571 7413  

 

 
 

 

ร้ำนอำหำร : ร้ำนก๋วยเตี๋ยวหนองปลิง  
ที่อยู่ : อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 
โทรศัพท์ : 0 5571 2415  
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ร้ำนอำหำร : ร้ำนกระดังงำ  
ที่อยู่ : อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 
โทรศัพท์ : 0 5571 3678  

 

 
 
 

 

ร้ำนอำหำร : ร้ำนอำหำรกินปลำ  
ที่อยู่ : อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 
โทรศัพท์ : 0 5571 6835  

 

 
 

 

ร้ำนอำหำร : ร้ำนมัลลิกำ  
ที่อยู่ : อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 
โทรศัพท์ : 0 5571 1124  

 

 
 

 

ร้ำนอำหำร : แม่ปิงริเวอร์ไซด์  
ที่อยู่ : 47 หมู่ 2 ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 
โทรศัพท์ : 0 5572 2455  

 

 
 

 

ร้ำนอำหำร : วิวสวยน้ ำใส  
ที่อยู่ : 120 ถนนเทศำซอย 2อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 
โทรศัพท์ : 0 5571 7193  

 

 
 

 

ร้ำนอำหำร : แม่ปิงรอยัล  
ที่อยู่ : โรงแรมชำกังรำว อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 
โทรศัพท์ : 0 5571 4900  

 

 
 

 

ร้ำนอำหำร : เทสตี้  
ที่อยู่ : ถนนเทศำ อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร  โทรศัพท์ : 0 5571 2594  
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9. ด้านของฝาก 
 

 

ศูนย์จ ำหน่ำยผ้ำไหมทอมือทรำยทอง 
จ ำหน่ำยผ้ำไหมทอมือ 6 เส้น และผ้ำไทยทุกชนิด  
ที่อยู่ : 174 หมู่ 7 อ ำเภอทรำยทองพัฒนำ จังหวัดก ำแพงเพชร  
โทรศัพท์ : 08 1226 3142  

 

 

 

ศูนย์หัตถกรรมเป่ำแก้ว 
มีจ ำหน่ำยแก้วเป่ำรูปสัตว์ต่ำง ๆ ดอกไม้ ผลไม้  
ที่อยู่ : อ ำเภอทรำยทองพัฒนำ จังหวัดก ำแพงเพชร  
โทรศัพท์ : 08 1675 7201, 08 1675 3437  

 

 

 

ศูนย์จ ำหน่ำยหัตถกรรมเครื่องเงินชำวเขำ 
จ ำหน่ำยเครื่องเงินฝีมือชำวเขำเผ่ำเย้ำ เช่น สร้อยคอ ต่ำงหู แหวน และก ำไล  
ที่อยู่ : 41/1 หมู่ 9 บ้ำนคลองเตย ถนนคลองลำน-อุ้มผำง กม.ที่ 42 อ ำเภอคลองลำน จังหวัด
ก ำแพงเพชร  
โทรศัพท์ :  

 

 

 

ศูนย์จ ำหน่ำยหัตถกรรมพ้ืนบ้ำนชำวเขำ 
ตั้งอยู่ที่หมู่บ้ำนชำวเขำเพ่ือกำรท่องเที่ยว  
ที่อยู่ : ต ำบลคลองลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร  
โทรศัพท์ :  

 

 

 

ศูนย์บริรักษ์ไทย 
จ ำหน่ำยผ้ำลำยไทย และสินค้ำหัตถกรรมพ้ืนเมือง ตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร 
เฉลิมพระเกียรติ  
ที่อยู่ : ถนนปิ่นด ำริห์ อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร  
โทรศัพท์ : 0 5572 2341-2  
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ร้ำนเมี่ยงชำกังรำว 
จ ำหน่ำยขนมไทย  
ที่อยู่ : (เจ๊ม่วย) 273 ถนนรำชด ำเนิน ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร  
โทรศัพท์ : 0 5571 1124  

 

 

 

แม่อ ำไพ 
จ ำหน่ำยกล้วยกวน และขนมไทย  
ที่อยู่ : ตลำดนครชุม ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร  

 

 

ผลิตภัณฑ์จำกแป้งบ้ำนครูดรุณ 
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่ท ำจำกแป้ง ต้นกล้วย ต้นมะละกอ ต้นแอปเปิ้ล และต้นท้อ  
ที่อยู่ : 010/1 หมู่บ้ำนวังยำง ใกล้วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร  

 

 

 

ป้ำหำด 
กล้วยไข่อบน้ ำผึ้ง กระยำสำรท เผือกฉำบ  
ที่อยู่ : ถนนรำชด ำเนิน ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร  

 

 

 

หัตถกรรมหินอ่อนบ้ำนพรำน 
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์หินอ่อน เช่น โต๊ะหมู่บูชำ เจ้ำแม่กวนอิม นำฬิกำ  
ที่อยู่ : 24/2-3 ถนนก ำแพงเพชร-สุโขทัย อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร  
โทรศัพท์ : 0 5576 10100 5576 1080  

 

 
 
10. ด้านวัฒนธรรม ประเพณี 

งานนบพระ-เล่นเพลง จัดขึ้นในระหว่ำงวันมำฆบูชำหรือวันเพ็ญเดือนสำม ประมำณเดือนกุมภำพันธ์ 
เป็นกำรฟ้ืนฟูงำนประเพณีดั้งเดิมตำมหลักฐำนในศิลำจำรึกเมืองพระชุม หรือเมืองนครชุม ที่กล่ำวถึงกำรจัด
ขบวนแห่ไปนบพระมำตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย ขบวนจะข้ำมแม่น้ ำปิงไปนมัสกำรพระบรมธำตุเจดีย์ที่ฝั่งนครชุม 
มีกำรแสดงมหรสพ ศิลปวัฒนธรรมไทย และกำรออกร้ำนของส่วนรำชกำรและเอกชน  

งานสารทไทย กล้วยไข่เมืองก าแพงเพชร จัดในช่วงวันสำรทไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ ำ และแรม 1 
ค่ ำ ของเดือนกันยำยนทุกปี เพ่ือเผยแพร่กล้วยไข่ซึ่งเป็นผลไม้พ้ืนเมืองของจังหวัด ในงำนจะมีกำรประกวด
และจ ำหน่ำยกล้วยไข่ กำรแข่งขันกวนกระยำสำรท งำนนิทรรศกำรทำงกำรเกษตร กำรออกร้ำนจ ำหน่ำย
สินค้ำและกำรแสดงมหรสพต่ำง ๆ  
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งานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน "เทศกาลกินก๋วยเตี๋ยว เที่ยวเมืองก าแพงเพชร" เนื่องจำกก๋วยเตี๋ยว
เป็นอำหำรจำนด่วนยอดนิยมของคนก ำแพงเพชร ทั้งก๋วยเตี๋ยวไก่ ก๋วยเตี๋ยวโบรำณ และผัดไท ทำงจังหวัดจึง
ได้จัดงำนดังกล่ำวขึ้นเป็นประจ ำทุกปีระหว่ำงวันที่ 1-3 ธันวำคม มีกำรออกร้ำนก๋วยเตี๋ยวรสอร่อยที่ขึ้นชื่อ ให้
ประชำชนและนักท่องเที่ยวเลือกได้ตำมใจชอบ 

  
11.  ด้านสาธารณสุขจังหวัด 
 มีบุคลำกรทำงด้ำนสำธำรณสุข ให้บริกำรประชำชนโดยสำมำรถแบ่งแยกได้ดังนี้ 

1.  แพทย์  สัดส่วน  1 :  8,932 คน  
2.  ทันตแพทย์  สัดส่วน  1 :  23,277 คน  
3.  เภสัชกร  สัดส่วน  1 :  16,343 คน  
4.  พยำบำลวิชำชีพ  สัดส่วน 1 :  1,433 คน  
5.  เจ้ำหน้ำที่อ่ืนๆ     สัดส่วน 1 :  3,024 คน  

 
หมายเลขโทรศัพท์สถานที่ส าคัญในจังหวัดก าแพงเพชร 

 สถำนีต ำรวจภูธร หมำยเลขโทรศัพท์ 055-711199, 055-716868, 191  

 ต ำรวจทำงหลวง หมำยเลขโทรศัพท์ 055-511340  

 ที่ว่ำกำรอ ำเภอ หมำยเลขโทรศัพท์ 055-711310  

 โรงพยำบำลก ำแพงเพชร หมำยเลขโทรศัพท์ 055-711234, 055-714223-5  

 ททท. ส ำนักงำนภำคเหนือ เขต 4 หมำยเลขโทรศัพท์ 055-514341-3  

 สถำนีขนส่งจังหวัด หมำยเลขโทรศัพท์ 055-799103  

 เทศบำลเมือง หมำยเลขโทรศัพท์ 055-720409  

 ไปรษณีย์จังหวัด หมำยเลขโทรศัพท์ 055-711030  

 โรงเรียนอนุบำลก ำแพงเพชร 055-711464  

Link ที่น่าสนใจ  

ส ำนักงำนจังหวัดก ำแพงเพชร http://www.kamphaengphet.go.th  
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