
Thailand Biz Info Guide

เชาหองชุดในกรีนพีชแมนชัน่ Condo for
rent Greenpeace mansion

Description

ประกาศใหเชาหองชุดในกรีนพีชแมนชัน่ 

ถนนประดิพัทธ เขตพญาไท กรุงเทพ 

หองหัวมุม ชั้น 4 มีระเบียงขนาดใหญเห็นวิวรอบดาน ไมมีตึกบัง สภาพตกแตง
ใหม พรอมเขาอยูไดเลย. หองขนาด 125 ตรม 2 หองนอน ใหญ 2 หองน้ํา ใน
หองน้ําแตละหอง มีหองอาบน้ําแยก 1 หองน่ังเลนและครัว พรอมเฟอรนิเจอร.
มีที่จอดรถประจํา 1 คัน อยูใจกลางเมือง เดินทางสะดวกสบาย ใกลสถานี
รถไฟฟาสะพานควาย สถานีรถไฟใตดินจตุจักร ทางขึ้นลงทางดวนพระราม 6
และ ชุมทางรถไฟบางซื่อ ตลาด อตก รร สามเสนวิทยาลัย และ รพ เปาโล ,รพ
พญาไท , รพ วิชัยยุทธ 

คาเชา 25,000 บาท/เดือน สัญญาเชา อยางนอย 1ป
คาเชา 30,000 บาท/เดือน สัญญาเชา นอยกวา 1 ป 
ไมรับนายหนา

สนใจติดตอ 
นางกมลทิพย 092-530-2139 หรือ 084-024-6772

Condo for rent 
Greenpeace mansion, Pradipat road , Payathai, Bangkok .
A 123 sqm. corner room at forth floor with 2 balconies overlooking the
surrounding with good view without any obstruction .
The room is newly renovated with good condition and fully furnished.
There are 2 large bedrooms , 2 bathrooms with separate shower rooms ,
1 living room and small kitchen with 1 own parking space.
Greenpeace mansion has only 14 th floor , 2 lifts , located in very quiet
and very safe area with 24 hours security.
It is in the heart of city ,very convenient for transportation, near BTS
Saphan khwai station , Chatuchak subway station , Rama 6 expressway.
And close to Chatuchak market, Central ladpao department Store , Paola
hospital, Vichaiyut hospital , Payathai hospital and Samsen school.

Rental fee 25,000 baht / month for at least one year agreement.
Rental fee 30,000 baht/month for lesser than 1 year agreement.

Not accepted any broker

Please contact Mrs . Kamonthip 
Mobile no. 084024677...

Brand บริษทั ยูนิลิฟท คอมโปเนนท (ประเทศไทย) จํากัด

บริษทั ยูนิลิฟท คอมโปเนนท (ประเทศไทย)
จํากัด

Description

บริษทั ยูนิลิฟท คอมโปเนนท (ประเทศไทย)
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tel:0925302139
tel:0840246772


บริษทั ยูนิลิฟท คอมโปเนนท (ประเทศไทย) จํากัด เปดดําเนินการมาแลวมาก
กวา 10 ป ทางรานจําหนายสินคาทั้งแบบสงและปลีก ซึ่งนําเขามาจากประเทศ
ยุโรป ไตหวัน เกาหลีและจีนเปนสวนใหญ สินคา : ปุมกด Hitachi ,Hyundai รุน
W,เหลี่ยม รุน Q ,Hyundai รุน J ,เหลี่ยม no Bell ,เหลี่ยม จีน ,กลม รุน X
,Hitachi มีไฟ ,กลม Bell> สินคา : สลิง Brugg ,Bridon ,Gustav> สินคา : สาย
ไฟ Nexans ,BST> สินคา : เซนเซอร Memco ,BEA ,STEM>

ทางเราใหบริการอะไลลิฟท และอะไหลบันไดเลื่อน ทุกชนิด ทุกยี่หอ อุปกรณ
สําหรับลิฟทโดยสาร ลิฟทบรรทุก จําหนายอะไหลและอุปกรณที่เกี่ยวกับลิฟท
ทุกชนิด สินคาทุกชิ้นมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 

Rubber Handrail 
Skirt Brush 
Running Indicator 
Handrial Support 
Rail Section 
Escalater Step 
Travelator Palate 
Main Drive Chain 
Handrail Drive Chain 
Entrance Detector 
KONE Schindler 
Thyssenkrupp 
OTIS 
Mitsubishi 
Sigma 
LG 
SJEC 
Hitachi 
Fujitec 
Hyundai 
Toshiba 
CNIM - FIAM 
อะไหลลิฟท
อะไหลบันไดเลื่อน

จําหนายราวจับบันไดเลื่อนยาง ทุกยี่หอ ทุกแบรนด มีหลากหลายสี และ
หลากหลายขนาด ใหเลือกตามความตองการ ซึ่งสินคาของเราทุกชิ้นมีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน ราวจับบันไดเลื่อนควรไดรับการตรวจสอบคุณภาพอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง เพราะราวจับเปนอุปกรณที่สําคัญ และสัมผัสกับผูใชอยูเสมอ

Handrail Construction And Color Selection
Physical And Mechanical Properties Of Handrail
Escalator Handrail Size Table 
ขายRubber Handrail 
ขายสงRubber Handrail 
ขายปลีกRubber Handrail 
จําหนายRubber Handrail 
ผูขายRubber Handrail 
ผูจําหนายRubber Handrail 
ตัวแทนขายRubber Handrail 
ตัวแทนจําหนายRubber Handrail 
รานขายRubber Handrail 
รานจําหนายRubber Handrail

จําหนายไฟศรสัญลักษณการทํางานของลิฟท มีหลากหลายรูปแบบ
หลากหลาย design มีทั้งที่ผลิตจากสแตนเลส หรือผลิตจากวัสดุอื่นๆ ใหเลือก
ตามความตองการ สินคาทุกชิ้นมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน

Stainless steel Run Instruction 
Stainless steel Photoelectric Pillar
JF-LED-01
JF-LED-02
JF-LED-03
JF-LED-04
JF-DZ-01
JF-DZ-02
JF-DZ-03
JF-DZ-04

เบอรติดตอ : 02 848 1161 / 02 848 1162 / 081 811 7044 / 081 808 4612
อีเมล : uct@hotmail.co.th
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เว็บไซต : http://uniliftcomponents.com
วันเปดทําการ : จันทร - ศุกร
เวลาทําการ : 8.00 - 17.00 น
ที่อยู : 39/41 ซอยทาขาม 9, ถนนพระราม 2, แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร, 10150, ประเทศไทย

Brand บริษทั ทรานสไลท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

บริษทั ทรานสไลท เอ็นจิเนียริง่ จํากัด

Description

บริษทั ทรานสไลท เอ็นจิเนียริง่ จํากัด สรางผลงานมากวา 25 ป ดวยฝมือ
และประสบการณ ออกแบบ ติดตั้ง บันไดเลื่อน จําหนายอะไหล อุปกรณ
บันไดเลื่อน ลิฟท ลิฟต ทุกชนิดเรื่องของบันไดเลื่อน ตอง ทรานไลท เอ็นจิ
เนียริ่ง

บริการออกแบบ , ติดตั้ง
อะไหลบันไดเลื่อน
บันไดเลื่อน
รับติดตั้งบันไดเลื่อน
ผลงานติดตั้งบันไดเลื่อน
ติดตั้งไฟ LED บันไดเลื่อน
ลิฟท
ลิฟทโดยสาร
ลิฟทขนของ
รอกโซ
ทางเลื่อน

ผลงานติดตั้งบันไดเลื่อน

Seacon ศรีนครินทร
สนามบินสุวรรณภูมิ
โรงพยาบาลกรุงเทพ 
Lotus 
Big C
Paradise Park 
Lucky เสียมเรียบ,กัมพูชา
เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 7 
เซ็นทรัลเวิลด 
HITACHI Seacon บางแค
Icon Siam

เบอรติดตอ : 02 895 6598 / 081 823 7770 / 081 811 7044
อีเมล : translight_engineering@yahoo.com
เว็บไซต : translight-engineering.com 
วันเปดทําการ : จันทร - ศุกร
เวลาทําการ : 8.00 - 17.00 น
ที่อยู : 35,37, ซอยทาขาม 9 ถนนพระราม 2, แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร, 10150, ประเทศไทย

ครัวบานตนกลา
Description

เปนรานอาหารขนาดไมใหญมาก อยูทางเขาโรงเรียนนายรอย จปร มีหองแอร
บริการ น่ังไดประมาณ 20 คน สวนดานนอก น่ังไดอยูประมาณ 6 โตะ อาหารมี
หลากหลาย แนะนํา แกงคั่วหอยขม ผักชะอมและใบชะพลู ใชใบออนกําลังดี
สวนผสมพอเหมาะ อรอยรสชาติกลมกลอม สเตก สลัด สปาเกตตี้ เคก กาแฟ
ก็มีดวย

โทรศัพท : 097-154-9535
Facebook : บานตนกลา
เวลาเปด : 10.00 - 21.00
แผนที่ : GoogleMap-บานตนกลา
GPS : 14.2547384,101.1589346
ที่อยู : 43 หนองแสนตอ โคกมวง ตําบลพรหมณี อําเภอเมืองนครนายก
นครนายก 26000
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http://uniliftcomponents.com
02 895 6598
tel:0818237770
tel:0818117044
translight_engineering@yahoo.com
mailto:engineering@yahoo.com
http://translight-engineering.com
tel:0971549535
https://www.facebook.com/pages/????????????????????-????????/1558710951052789
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2/@14.2547384,101.1589346,13.5z/data=!4m8!1m2!2m1!1z4Lit4Liy4Lir4Liy4Lij!3m4!1s0x0:0xfda2e70a141d96cc!8m2!3d14.2547387!4d101.1589336
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รานอาหารแปะฮก
Description

รานเกาแกในจังหวัดนครนายก เปดมานานกวา 30 ป ตั้งอยูเชิงสะพานมัฆวาน
รังสรรค สามแยกมัฆวาน ทางเขาโรงเรียนนายรอย จปร รานน้ีถึงแมวาจะมี
อยูหลายสาขา แตสาขาหลักที่ใครๆ ก็ตองแวะมา คือที่สาขาเขาชะโงกน้ี
อาหารแนะนําไดแก ปลาชอนเผาเกลือ ปลาบึกตมยํา ปลาบึกผัดฉา ปลา
คังลวกจิ้ม ฉูฉ่ีปลาหมอ กุงอบวุนเสน 
การเดินทางจากตัวเมืองนครนายก ใชถนนสุวรรณศร ตรงมาทางโรงเรียน
นายรอย จปร. ถึงทางเขาโรงเรียนนายรอย จปร. จะเจอสี่แยกใหตรงเขามาอีก
1 กิโลเมตร จะเห็นรานแปะฮก ตั้งอยูตรงขามกับบริษทัอาหารทิมฟูด

โทรศัพท : 089-495-4474, 037349669
Facebook : สวนอาหารแปะฮก-จปร
เวลาเปด : 10.00 - 22.00
แผนที่ : GoogleMap-แปะฮก
GPS : 14.2254875,101.1478159
ที่อยู : 117/4 ม.3 ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
26000

กวยเตีย๋วเรือกะลาลุงเผา
Description

เปนรานกวยเตีย๋วเรืออยูใกลน้ําตกสาริกา ใหบริการทั้งกวยเตีย๋วหมู และเน้ือ
และยังมีอาหารไทยอีกหลากหลายประเภท รวมไปถึงเมนูอาหารอีสานดวย
เอกลักษณสําคัญของที่น่ีคือชามกะลา ที่ใชเปนภาชนะใสกวยเตีย๋ว รานน้ีตั้งอยู
ทามกลางธรรมชาติ ที่มีทิวทัศนสวยงาม เมนูแนะนํา เชน กวยเตีย๋วเรือทั้งเน้ือ
และหมู หมูสะเตะ ขนมถวย สมตํา

การเดินทาง: จากถนนที่จะไปยังน้ําตกนางรอง เมื่อถึงสามแยกที่จะเลี้ยวขวา
ไปทางเขื่อนขุนดานปราการชล ใหเลี้ยวขวาไปตามถนนดังกลาวประมาณ 500
เมตร จะพบทางแยกเล็กๆ ขวามือ มีปายรานกวยเตีย๋วเรือลุงเผาบอกทางไว
เขาไปตามทางเล็กๆ จะพบรีสอรตชื่อหญางาม รีสอรท ใหเลี้ยวเขาไปดานใน
รานกวยเตีย๋วจะอยูสุดทาง

โทรศัพท : 083-295-8119, 085-116-0312
Facebook : กวยเตีย๋วกะลาลุงเผา
เวลาเปด : 09:00 - 15:00
แผนที่ : GoogleMap-กวยเตีย๋วกะลา
GPS : 14.3107463,101.3087027
ที่อยู : 49 หมู 3 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 (หนาเขื่อนขุนดาน
ปราการชล)
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tel:0894954474
https://www.facebook.com/pages/??????????????-???-???????/1538411876385209
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%8A%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B8%81/@14.2254875,101.1478159,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1z4Lit4Liy4Lir4Liy4Lij!3m4!1s0x0:0xc84ec39adcbff81!8m2!3d14.2222384!4d101.1509112
tel:0832958119
tel:0851160312
https://th-th.facebook.com/pages/?????????????????????/175516172478696
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%8B%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%8B%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2+%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2/@14.3107463,101.3087027,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x311db3a49bfb9689:0x5bd0b0546558b2f6!8m2!3d14.3107463!4d101.3108914?hl=th
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ครัวปลาเขื่อน
Description

เปนรานอาหารไทยและอาหารอีสาน ที่ตั้งอยูบนทางขึ้นน้ําตกสาริกา
บรรยากาศของรานเปนแบบเพิงสังกะสีเปดโลง มีเมนูใหเลือกอิ่มอรอย
มากมายโดยเฉพาะเมนูปลาแมน้ําทั้งหลายที่ทางรานเชี่ยวชาญสันทัดเปน
พิเศษ เชน ปลาคังลวกจิ้ม ปลากระพงน่ึงมะนาว ปลาชอนลุยสวน ปลาทับทิม
ทอดสมุนไพร ฉูฉ่ีปลาแดง ยําเสนแกว สมตําปูมา หรืออื่นๆ

โทรศัพท : 087-343-6317, 083-015-3038
Facebook : ครัวปลาเขื่อน-นครนายก
เวลาเปด : 09.00 - 21.00
แผนที่ : GoogleMap-ครัวปลาเขื่อน
GPS : 14.3147089,101.2962949
ที่อยู : 514 ม.1 ถ.สาริกา-นางรอง สาย 3049 (ทางขึ้นน้ําตกสาริกา) อ.เมือง
จ.นครนายก

ครัวปามะขาม
Description

เปนรานอาหารในนครนายกที่มีบรรยากาศดีมาก อยูริมน้ําเลยทางแยกเขา
น้ําตกวังตะไคร เชิงสะพานธารน้ําวังตะไคร ดานในจะเปนรีสอรทเล็กๆ ชื่อ "ปา
มะขามฟอเรสต" รานน้ีเนนเมนูเปนพวกอาหารอีสาน ปลาชอนเผา เน้ือยาง ไก
ยาง เมี่ยงปลา สมตํา สารพัดยํา และอาหารอื่นๆ 

โทรศัพท : 086-138-5187, 037 385 168
Facebook : ครัวปามะขาม-นครนายก
เวลาเปด : 10:00 - 18.00
แผนที่ : GoogleMap-ครัวปามะขาม
GPS : 14.320903,101.306302
ที่อยู : 56 หมู 3 ตําบลหินตั้ง ทางหลวง 3049 (ริมน้ําวังตะไคร ทางขึ้นเขื่อนขุน
ดาน) สาริกา อ.เมืองนครนายก 
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tel:0873436317
tel:0830153038
https://th-th.facebook.com/people/?????????????-???????/100008210625050
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99/@14.3147089,101.2962949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x311db463a8ae848d:0x6568e3125ccacd13!8m2!3d14.3147089!4d101.2984836?hl=th
tel:0861385187
www.facebook.com/pages/????????????-????????/900530873446082
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1/@14.3209155,101.304127,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x311db4f252c46f17:0xe2c2f932f59faec4!8m2!3d14.3209155!4d101.3063157?hl=th
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รานแดงแกงปา
Description

เปนรานอาหารพื้นบานรสจัด รานติดแมน้ําคอนขางรมรื่น ซึ่งอยูบริเวณหนา
ตลาดเกาฝงวังกระโจม เปดมานานกวา 50 ป เครื่องแกงปาของที่รานที่ตําเอง
กับมือเปนเคล็ดลับของความอรอย แนะนําเมนู ผัดเผ็ดงูเหา ซึ่งเปนคั่วกลิ้งที่ใส
เน้ือสัตว 4 อยาง ไดแก เน้ือ หมู ไก และปลาขูด (ไมใชงูเหาจริงๆ) ลองชิมแลว
จะตองติดใจ

การเดินทาง: จากสี่แยกเลี้ยวไปทางถนนแสนาพินิจ ผานธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ขามสะพานแลวเลี้ยวซอยแรก ตรงไปอีกประมาณ 100 เมตร รานแดง
แกงปา อยูติดถนน

โทรศัพท : 089-073-4516, 086-825-1688
Facebook : รานแดงแกงปา
เวลาเปด : 08.00 - 22.00
แผนที่ : GoogleMap-แดงแกงปา
GPS : 14.200153,101.213000
ที่อยู : ซอยตลาดเกา 3 อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

รานประนอมขาหมู
Description

รานน้ีเปดขายมากวา 20 ป มีเมนูขาหมูหมั่นโถวที่โดงดังและควรมาลองชิม ขา
หมูขนาดใหญ เน้ือ หนัง จัดเต็ม นุมอรอยกําลังดี น้ําพะโลก็รสชาติกลมกลอม
หมั่นโถว เสริฟมาเปนกอนใหญยาว อุนๆ นุม หวานนิดๆ กินคูกันกับขาหมูแลว
ลงตัวสุดๆ ขาหมูไรมัน ตองใชขาหนาหมูทํา เพราะมีมันนอยกวาขาหลัง
ขั้นตอนเริ่มจากนําไปเผาบนเตาถาน เพื่อรีดน้ํามันใหไหลออกจนหมด ตาม
ดวยทอดจนหนังหมูกรอบแทบจะไมเหลือมันติดอยูเลย จากน้ันนําไปตมและ
เคี่ยวในหมอเตาถานจนไฟมอด กวาจะครบเสร็จสมบูรณใชเวลากวา 12
ชั่วโมงที่รานก็ยังมี แกงเลียงกุง ที่เสิรฟมาในหมอดินเผา น้ําแกงรสเขมขน
กลมกลอม อีกอยางที่แนะนําคือตําถั่วหมูกรอบ เตาหูทรงเครื่อง แกงสมชะอม
กุง ปลาแดงทอดกระเทียม

การเดินทาง: ใชถนนเสนรังสิตหรือถนนเสนหินกอง มุงหนาเขาตัวเมือง
นครนายก จนถึงสี่แยกตรงกลางเมือง เลยโรงพยาบาลนครนายกไปเล็กนอย
จะเจอสามแยกใหเลี้ยวขวาเขาถนนสุวรรณศร (นครนายก-ปราจีนบุรี) ตรงไป
อีกประมาณ 5 กิโลเมตร จะเห็นรานอาหารประนอม ตั้งอยูริมถนนฝงซายมือ
กอนถึงทางเขาวัดเกาะหวาย ตรงขามกับรานคอฟฟเหนง

โทรศัพท : 037 399 550, 081-907-4358
Facebook : ขาหมูหมั่นโถว-ปาประนอม
เวลาเปด : 08:00 - 21:00
แผนที่ : GoogleMap-รานประนอม
GPS : 14.170029, 101.256464
ที่อยู : 232 ถนนสุวรรณศร ต.เกาะหวาย ใกลวัดเกาะหวาย ถนนสายไป
อ.ปากพลี นครนายก 
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tel:0890734516
tel:0868251688
https://th-th.facebook.com/DangKangPa/
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2/@14.200167,101.2107823,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x311dae2e9f9f96d3:0xb39e7a5367906264!8m2!3d14.200167!4d101.212971?hl=th
tel:0819074358
www.facebook.com/pages/?????????????????-?????????-???????/123945627672011/
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1+%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99/@14.1699983,101.2543469,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1z4Lij4LmJ4Liy4LiZ4Lib4Lij4Liw4LiZ4Lit4Lih4LiC4Liy4Lir4Lih4Li5ICDguJnguITguKPguJnguLLguKLguIE!3m4!1s0x311dadd76a3b96fd:0x418710266e7ec077!8m2!3d14.1699571!4d101.2565517?hl=th
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ครัวลมโชย
Description

เปนรานอาหารในนครนายกที่ โดดเดนในเรื่องของเมนูปลา ที่รานมีบอกุงเปน
บอปลาเปน จะเห็นตูปลาในรานที่อัดแนนดวยปลาเปนๆ ใหเราเลือก รานน้ีเปน
อาหารไทย สไตลบานๆ แตงรานแบบเรียบงาย รายลอมไปดวยทุงนา อาหาร
อรอย สด อาหารรานน้ีจานใหญ แนนดวยคุณภาพ และความสดของอาหาร
ราคาไมแพง เมนูแนะนํา เชน ตมยําปลาคัง ที่ปลาเน้ือแนน และ ปลาแดงผัด
เผ็ด ที่ถึงแมจะกางเยอะแตรสชาติเขมขน 
การเดินทาง: ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3076 ระหวางแยกวัดดงละครไป
บานสรางใน เลย อบต. ดงละคร ประมาณ 2 กิโลเมตร ดานขวามือ มีปายที่
เห็นเดนชัด

โทรศัพท : 085-396-2426, 037 384 911
Facebook : KhruaLomChoi
เวลาเปด : 10:30 - 21:00
แผนที่ : GoogleMap-ครัวลมโชย
GPS : 14.122206,101.174384
ที่อยู : 1/1 หมู 12 ตําบลดงละคร อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ชอชะมวง
Description

รานน้ีเปนรานอาหารในนครนายกที่ดังมาก คนเยอะ เนนอาหารที่เปนอาหาร
ไทย เมนูแนะนําเชน แกงหมูชะมวง เปนหมูสามชั้น นุมอรอย ใบชะมวงรสชาติ
ออกเปรี้ยวๆ นิดๆ เมนู ไขเจียวคอนโด ไขเจียวกรอบ ฟูนุม ปลาชอนหอใบ
ชะมวง

โทรศัพท : 037 385 221, 037 385 222, 088-012-9437
Facebook : Chorchamoung33
Website : www.chorchamuongresort.com
เวลาเปด : 09:30 - 21:00
แผนที่ : GoogleMap-ชอชะมวง
GPS : 14.315341,101.298466
ที่อยู : 242/16 หมู 1 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3049 ทางไปน้ําตกสาลิกา-
นางรอง อําเภอเมืองนครนายก 
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tel:0853962426
https://th-th.facebook.com/KhruaLomChoi/
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A2/@14.1222029,101.1721964,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x311daf4dea3c76a3:0xc751941e924d6883!8m2!3d14.1222029!4d101.1743851?hl=th
tel:0880129437
https://www.facebook.com/chorchamoung33/
www.chorchamuongresort.com
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87/@14.3113751,101.2877676,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1z4LiK4LmI4Lit4LiK4Liw4Lih4Lin4LiHICDguJnguITguKPguJnguLLguKLguIE!3m4!1s0x311db48a8f6ec3b7:0x38f46d308c5b35d9!8m2!3d14.3153952!4d101.2984631?hl=th
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รานไกยางสองสาว
Description

รานน้ีอยูบนเสนทางไปน้ําตกสาริกา ตั้งอยูหนาเขื่อนขุนดานปราการชล ราน
กวางขวาง รองรับนักทองเที่ยวไดมาก รานโปรงโลงน่ังสบาย ปจจุบันเปดราน
บริการไดเกือบ 10 ปแลว ใหบริการทั้งอาหารไทย อีสานและฝรั่ง แตสวนใหญ
คนจะแนนมาก อาหารอีสานที่แนะนํา เชน ไกยางสองสาว เปน ไกหมุน ซึ่งไก
หมุนของที่น่ี ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดของนครนายก และยังมี
น้ําพริกเผาปลายาง ตําถั่วฝกยาวหมูกรอบ สมตําไขเค็ม แกงออมไกบาน และ
ยําสองนาง เปนตน ลองมาชิมแลว จะตองติดใจ

โทรศัพท : 085-259-5556, 087-132-3919, +663-738-5168
Facebook : ไกยางสองสาว
เวลาเปด : 08.00 - 20.00
แผนที่ : GoogleMap-ไกยางสองสาว
GPS : 14.320205,101.311828
ที่อยู : 15/2 หมูที่ 3 ตําบลหินตั้ง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก

รานริมเขื่อน
Description

รานอยูถัดจากทางเขาเขื่อนขุนดานปราการชลไปไมไกล รานสามารถรองรับ
ลูกคาไดถึง 300 คน เมนูเด็ดของทางรานคือ ปลาชอนอบฟาง ความดีเดนอยู
ตรงที่เน้ือปลาสุกกําลังดี ทานคูกับน้ําจิ้มแสนอรอย เมนูอื่นๆ ก็มีหลากหลาย
เชน สมตําปูมา ตมยํารวมมิตร ยําผักบุงกรอบ ยําปลาดุกฟู เปนตน

การเดินทาง: จากตัวเมืองนครนายกไปประมาณ 13 กม. ใชเสนทางไปน้ําตก
นางรอง -เขื่อนขุนดานปราการชล พอถึงสี่แยกไฟแดง ใหเลี้ยวขวาเขาเขื่อนขุน
ดานฯ รานริมเขื่อนอยูดานซายมือ หางจากไฟแดง ประมาณ 200 เมตร

โทรศัพท : 090-736-0323, 090-961-4326
Facebook : 9yummy.rimkeuan
เวลาเปด : 09.00 - 21.00
แผนที่ : GoogleMap-ริมเขื่อน
GPS : 14.321694,101.312314
ที่อยู : 135 หมู 3 ตําบลหินตั้ง อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

13 of 66

tel:0852595556
tel:0871323919
tel:6637385168
https://th-th.facebook.com/pages/category/Grocery-Store/146967348704969/
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99+%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7/@14.32021,101.3096398,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x311db3a49bfb9689:0xf47b500fd6ae5142!8m2!3d14.32021!4d101.3118285?hl=th
tel:0907360323
tel:0909614326
https://www.facebook.com/9yummy.rimkeuan/
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99/@14.342188,101.287023,13z/data=!4m8!1m2!2m1!1z4Lij4LmJ4Liy4LiZ4Lij4Li04Lih4LmA4LiC4Li34LmI4Lit4LiZIOC4meC4hOC4o-C4meC4suC4ouC4gQ!3m4!1s0x0:0x74c5f9e23992057b!8m2!3d14.3217003!4d101.3123238?hl=th
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รานอาหารเตยใหญ
Description

อยากทานกุงแมน้ําใหอรอย ใหมาลองที่รานน้ี รานน้ีอยูกลางทุงริมแมน้ํา
นครนายก มีกุงเผาสดๆ มันเยิ้มๆ เมนูอาหารอรอยๆ อีกมากมาย เมนูแนะนํา
เชน ตมยําปลามา ตะพาบผัดเผ็ด พลากุง กุงใหญเผา ยําปลาดุกฟู เปนตน

การเดินทาง: ไปทาง อ.บานสราง ขับรถไปตามถนนเสนที่ผานแขวงการทาง
อ.บานสราง เมื่อถึงสุดทางใหเลี้ยวซายไปทางพุทธสถานจีเต็กลิ้ม ขับผานพุทธ
สถานจีเต็กลิ้มไป จะเจอปายทางเขาราน เลี้ยวเขาไปประมาณ 100 เมตรก็ถึง
ถามาจาก กทม เขาทางองครักษ เลยคลอง 15 ไปนิดเดียวก็ถึง

โทรศัพท : 081-437-2530
Facebook : Toeiyai
เวลาเปด : 08.00 - 20.00
แผนที่ : GoogleMap-รานเตยใหญ
GPS: 14.020050,101.124549
ที่อยู : ถนนโครงการบานเตยใหญ หมู 7 ต.บางสมบูรณ อ.องครักษ
จ.นครนายก 26120

ครัวลุงยังปลาเผา
Description

รานตั้งอยูบนถนนองครักษ เปนรานอาหารประเภทตามสั่ง ตั้งอยูกลางทุงนา
แตรสชาติถูกปาก เมนูเด็ดของที่รานคือ ปลาชอนเผาจิ้มแจว ที่ความอรอยอยู
ตรงเน้ือของปลาที่เผาไดสุกกําลังดี มาพรอมกับเครื่องเคียงผักตมครบครัน
ทานคูกับน้ําพริกแดงยิ่งอรอย และ ปลาเน้ือออนทอดกรอบโรยกระเทียม
ทอดมันปลากราย แกงปาลูกชิ้นปลากราย

การเดินทาง: ไปทางถนนรังสิต-นครนายก เลยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรจนไปเลี้ยวขวาที่สามแยกองครักษมุงหนาไปทางบางน้ําเปรี้ยว เลยตัว
เมืององครักษไปไมไกลจะเห็นปายชื่อรานอยูปากซอยดานซายมือ เขาซอยไป
แลวเลี้ยวขวาตามปายบอกทางจะถึงรานอยูซายมือ

โทรศัพท : 086-180-0181, 081-683-0530
Facebook : ครัวลุงยังปลาเผา
เวลาเปด : 11.00 - 20.00
แผนที่ : GoogleMap-ลุงยังปลาเผา
GPS : 14.117041,101.014318
ที่อยู : 169 หมู 3 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลองครักษ อําเภอองครักษ จังหวัด
นครนายก 26120
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tel:0814372530
https://th-th.facebook.com/toeiyai/
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88/@14.0199044,101.122371,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x311d082efed0ffb1:0xd7c00a92fa9ab7c8!8m2!3d14.0199044!4d101.1245597?hl=th
tel:0861800181
tel:0816830530
https://th-th.facebook.com/pages/category/Restaurant/????????????????????- 884670708561713/
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B2/@14.1170748,101.0121429,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x311da22abd3faf37:0xfb4c1d505bd12411!8m2!3d14.1170748!4d101.0143316?hl=th
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ครัวชมจันทร
Description

เปนรานคอนขางใหญ อยูบริเวณยานถนนสายสาริกา-นางรอง เมนูอาหารที่
หลากหลาย คุมคาคุมราคา รสชาดอาหารจัดจานถึงใจ คัดสรรวัตถุดิบอยางดี
เมนูอาหารที่แนะนํา ไดแก ปลาชอนนาเผาเกลือ ตมยําปลาคัง เปดอบใบชา ยํา
กุงฟู ปลาแดงทอดกระเทียม ยําปลาชอนฟู กุงแมน้ําเผา ปลาชอนลุยสวน 

โทรศัพท : 081-919-2881, 03 738 5037
Facebook : ครัวชมจันทร-นครนายก
เวลาเปด : 10.30 - 23.00
แผนที่ : GoogleMap-ครัวชมจันทร
GPS : 14.318730,101.302724
ที่อยู : ถนนทางหลวงหมายเลข 3049 ต.สาริกา จ.นครนายก, อ.เมือง
จ.นครนายก

ครัวไฮโดร
Description

ครัวไฮโดร

สวรรคของคนทานผัก รักสุขภาพ รานน้ีเปดขายความอรอยมานานถึง 11 ป
แลว มีที่น่ีที่เดียว ไมมีสาขาอื่น ซึ่งพืชผักทั้งหมดที่ใชนํามาปรุงอาหารน้ัน นํา
มาจากฟารมสวนผักปลอดสารพิษแทๆ ของทางรานเอง ทางเขาราน ติดกับ
ตลาดโรงเกลือ กับ หลวงพอวัดปากแดง เขาจากถนนใหญมาไมไกล 

เมนูเด็ด หมูกรอบทอดน้ําปลา หมูสดนํามาหมักเครื่องปรุงสูตรพิเศษจากทาง
ราน พรอมดวยน้ําจิ้มซีฟูดสรสเด็ด ปลากรายผัดฉา เมนูจัดจานน้ีใชพริกสด
พริกหวาน 3 สี พริกไทยออน เครื่องผัดฉาปรุงรส รสชาติจะออก 3 รส

เมี่ยงหมูหยอง มีสวนผสม เชน เครื่องสมุนไพร ตะไคร หอมแดง ถั่วลิสง ขิงหั่น
มะนาวสด พริกสด ทานคูกับผักคะนาปลอดสารพิษที่ไดจากฟารมไฮโดรของ
ทางรานเอง มั่นใจไดเลยวาสด สะอาด ปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพของลูกคา

น้ําพริกปนปลาทู ใชปลาทูสดมาทอดจานตอจาน ไมไดทอดทิ้งไว จะทอดก็ตอ
เมื่อลูกคาสั่งเมนูน้ีเทาน้ัน ทอดเสร็จก็มาแกะเอากางออก สวนผสม เชน พริก
ตางๆ เอามาคั่วเองจานตอจาน รสชาติแซบๆ กลมกลอม เผ็ดนํานิดหนอย ทาน
คูกับผักปลอดสารพิษ ทั้งผักฮองเต ผักกาดขาว แตงกวา มะเขือ สดสะอาด

โทรศัพท : 081-864-2995, 0 3761 5469
Facebook : Facebook
เวลาเปด : 09.00 - 23.00
แผนที่ : GoogleMap Hydrofarm
GPS: 14.2188467, 101.2491114
ที่อยู : 104/1-2 หมู 8 ต.สาริกา
อ.เมือง จ.นครนายก 26000
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tel:0819192881
https://th-th.facebook.com/people/????????????-???????/100006916967883
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81/@14.31873,101.3005353,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x311db4f4a3513aeb:0x79dac234a98dc4ed!8m2!3d14.31873!4d101.302724?hl=th
tel:0818642995
https://www.facebook.com/kruahidronakhonnayok/
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3/@14.2187914,101.2487331,18z/data=!4m5!3m4!1s0x311db1f7a77a1617:0x56e43e4805c40535!8m2!3d14.2190222!4d101.2495816?hl=th
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3/@14.2187914,101.2487331,18z/data=!4m5!3m4!1s0x311db1f7a77a1617:0x56e43e4805c40535!8m2!3d14.2190222!4d101.2495816?hl=th
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กวยเตีย๋วเรือโกเฮง
Description

กวยเตีย๋วเรือโกเฮง อยูบนถนนสาย 3049 ฝงขวามือ เลยทางเขาวัดใหญทักขิ
นารามไปเล็กนอย หรือมาจากโลตัสนครนายกไปประมาณ 500เมตร อยูฝง
เดียวกับโลตัส รานเปดมาตั้งแตป 2498 กวยเตีย๋วน้ําตกรสชาติเขมขนดี ไม
ตองปรุงเพิ่มก็ได แตถาใครไมทานเผ็ดควรเขียนในใบสั่งอาหารวาไมเติมพริก
เพราะพริกเผ็ดมาก สถานที่น่ังกินโลงสบาย หองน้ําติดแอรเย็นฉํ่า

โทรศัพท : 086-074-7455
Facebook : Goheng2498Nakornnayok
เวลาเปด : 09.30 - 15.30
แผนที่ : GoogleMap-Goheng
GPS: 14.2135608,101.2228594
ที่อยู : 117/2 ม5 ต.บานใหญ อําเภอ เมือง จ.นครนายก 26000

รานครัวลูกปลา
Description

รานน้ีเปดมานานกวา 30 ป เปนรานอาหารที่ไมเล็กและไมใหญเกินไป อยูใน
ซอย นครนายก-ดงละคร 3 อยูฝงตรงขามโลตัสนครนายก ริมถนนนครนายก-
นางรอง อําเภอเมืองนครนายก เปนหน่ึงในรานดังในเรื่องความอรอย แตราคา
สบายกระเปา เนนเมนูอาหารจําพวกปลาตางๆ และยังมีเมนูอาหารอื่นๆ อีก
มากมาย เมนูแนะนํา เชน หมูแดดเดียว ปลาทับทิมทอดน้ําปลา กุงแชน้ําปลา
ตมยํารวมมิตร และไกทอดเกลือ เปนตน อรอยและคุมคา

โทรศัพท : 037 311 162, 081-874-8296
Facebook : LukplaKitchen
เวลาเปด : 10.00 - 22.00
แผนที่ : GoogleMap-ครัวลูกปลา
GPS: 14.209216,101.2158453
ที่อยู : ซอยนครนายก-ดงละคร 3 (ฝงตรงขามโลตัสนครนายก) ตําบลดงละคร
อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก
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tel:0860747455
https://th-th.facebook.com/goheng2498Nakornnayok/
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%81%E0%B9%8B%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%8B%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%87+%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81/@14.2135455,101.2228554,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x311db1dc115b4431:0x7fab7bc096409091!8m2!3d14.2135455!4d101.2250441?hl=th
tel:0818748296
https://th-th.facebook.com/LukplaKitchen/
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2+%E0%B8%88.%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81/@14.209216,101.2158453,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x311db0555555554d:0x41bbd12d907a249a!8m2!3d14.209216!4d101.218034?hl=th
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รานศรีสุนียโภชนา
Description

บนถนนที่มุงสู น้ําตกสาริกา นางรอง และวังตะไคร ประมาณ 1 กม ดานขวา
มือจะพบกับรานอาหารเกาแกที่สุดรานหน่ึงคือ รานศรีสุนียโภชนา ซึ่งเปนราน
อาหารไทยรานแรกๆของจังหวัดนครนายก ชื่อศรีสุนียไดมาจากชื่อพี่สาวคนที่
สอง ซึ่งเปนคนที่เริ่มบุกเบิกรานอาหารเปนคนแรกโดยนําพานองๆรวมกันทํา
และบริหารงานมาจนถึงปจจุบัน เมนูอาหารแนะนํามีทั้งหมดหลายรายการ
ดวยกัน ซึ่งทางรานบอกวา ไดรับการรับรองวาเปนสินคาโอท็อบระดับ 5 และ
4 ดาว ทั้งหมดเริ่มจานแรกดวย ไกยางหนังกรอบ แกงสมกุงไขเจียวชะอม
สุกี้ยากี้สูตรนครนายก หมูสะเตะ ลวนไดรางวัลทั้งสี่จาน

โทรศัพท : 037 311 529, 089-748-1423
Facebook : Srisuneegroup
เวลาเปด : 09.30 - 19.00
แผนที่ : GoogleMap-ศรีสุนีย
GPS: 14.2105653,101.2204784
ที่อยู : 309/1 ถนนบานใหญ ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก, 26000 

จังหวัดนครนายก
Description

แนะนําจังหวัดนครนายก

    นครนายกเปนจังหวัดหน่ึงในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง พื้นที่ของ
นครนายกปรากฏหลักฐานวาเคยเปนถิ่นที่อยูอาศัยของมนุษยสมัยกอน
ประวัติศาสตร โดยมีการขุดพบเครื่องมือเครื่องใชของมนุษยในยุคน้ัน เชน
ขวานหินทั้งชนิดมีบาและไมมีบา ลูกปดหินและลูกปดแกว หินดุ แทนหินเขียว
แวดินเผา ขวานสําริด สันนิษฐานวานครนายกเคยเปนเมืองโบราณที่มีอายุสืบ
เน่ืองมาถึงปจจุบัน โดยปรากฏหลักฐานการอยูอาศัยในสมัยทราวดี จากแหลง
โบราณ “บานดงละคร” ซึ่งอยูหางจากอําเภอเมืองนครนายกไปทางทิศใตระยะ
ทาง 8 กิโลเมตร มีลักษณะเปนเนินดินสูงคลายเกาะ เน้ือที่ประมาณ 6 ตาราง
กิโลเมตร มีคันดินสูงลอมรอบเปนวงรี ดานนอกคันดินมีคูน้ําลอมรอบอีกชั้น
หน่ึง มีประตูเขาออก 4 ประตู โดยเมืองน้ีอาจมีพัฒนาการและอายุรวมสมัยกับ
เมืองศรีมโหสถในจังหวัดปราจีนบุรี และเมืองพระรถในจังหวัดชลบุรี ซึ่ง
โบราณวัตถุที่ขุดพบในบริเวณพื้นที่ดังกลาวมีหลายยุคหลายสมัยดวยกัน
ประกอบดวย ระฆังหินสมัยทราวดี พระพุทธรูปสมัยลพบุรี ภาชนะดินเผาสมัย
สุโขทัย และอยุธยา เปนตน
         ในป พ.ศ. 1893 สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) ปฐม
กษตัริยแหงกรุงศรีอยุธยากําหนดใหเมืองนครนายกเปนเมืองหนาดานทาง
ดานทิศตะวันออก (เมืองลพบุรีเปนเมืองหนาดานทางดานทิศเหนือ เมืองนคร
เขื่อนขันธเปนเมืองหนาดานทางดานทิศใต และเมืองสุพรรณบุรีเปนเมืองหนา
ดานทางดานทิศตะวันตก ระยะทางจากเมืองหนาดานถึง ราชธานีกรุงศรี
อยุธยาใชเวลาเดินทาง 2 วัน) ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ไดตัดเขต
ทองที่เมืองลพบุรีทางตะวันออกกับเขตทองที่เมืองนครนายกทางตะวันตก
รวมกันตั้งขึ้นเปนเมืองสระบุรี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู
หัว (รัชกาลที่ 5) พ.ศ. 2445 ทรงปฏิรูปการปกครองใหม เรียกวา การปกครอง
มณฑลเทศาภิบาล จัดตั้งมณฑลปราจีนบุรี ประกอบดวย เมืองปราจีนบุรี เมือง
ฉะเชิงเทรา เมืองนครนายก เมืองพนมสารคาม เมืองพนัสนิคม เมืองชลบุรี
และเมือง บางละมุง ในป พ.ศ. 2486 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลยสงคราม ใหยุบ
รวมอําเภอบานนา จังหวัดนครนายก ไปรวมกับจังหวัดสระบุรี และใหยุบรวม
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tel:0897481423
https://th-th.facebook.com/srisuneegroup
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2/@14.2105653,101.2204784,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x311db1d9162cf123:0x839ca4fb959c9846!8m2!3d14.2105653!4d101.2226671?hl=th


อําเภอเมืองนครนายก อําเภอองครักษ และอําเภอปากพลีไปรวมกับจังหวัด
ปราจีนบุรี
         เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2489 ไดมีพระราชบัญญัติจัดตั้ง
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
นครนายก พุทธศักราช 2489 มาตรา 6 กําหนดใหแยกอําเภอนครนายก
อําเภอองครักษ และอําเภอปากพลี ออกจากการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี
กับใหแยกอําเภอบานนา ออกจากการปกครองของจังหวัดสระบุรี จัดตั้งเปน
จังหวัดขึ้น เรียกวา จังหวัดนครนายก
 
         ประวัติของชื่อ “นครนายก” มีขอสันนิษฐาน 2 ประการ ดังน้ี ในสมัยกอน
ดินแดนของนครนายกเปนปารกชัฏมีไขปาชุกชุมผูคนจึงพากันอพยพไปอยูที่
อื่นจนเกือบเปนเมืองราง ตอมามีพระมหากษตัริยพระองคหน่ึงไมมีหลักฐาน
ยืนยันวาในยุคสมัยใด (แตกอนสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจาอู
ทอง แหงกรุงศรีอยุธยา เพราะชื่อเมืองนครนายกปรากฏมาตั้งแตสมัยพระเจา
อูทองแลว) ตองการที่จะจูงใจราษฎรใหเขามาหักรางถางพงทํามาหากินอยู
อาศัยในบริเวณน้ีจึงใหยกเวนเก็บอากรคานา จึงเรียกเมืองน้ีวา “เมืองนา–ยก”
และเปนเมืองนครนายก เหตุผลที่สอง คือ สมัยกรุงศรีอยุธยา การปกครองใน
เมืองหลวงใชระบบจตุสดมภ สวนการปกครองหัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก
ในหัวเมืองดานเหนือมี
สมุหนายก ปกครองทั้งฝายพลเรือนและทหาร ในหัวเมืองดานใตมี
สมุหกลาโหมปกครองทั้งฝายพลเรือนและทหาร เมืองนครนายกน้ันเดิมอยูใน
สังกัดสมุหกลาโหม ภายหลังถูกโอนใหอยูในสังกัดสมุหนายก พื้นที่น้ีจึงไดชื่อ
วานครนายกนับแตน้ันเปนตนมา
สัญลักษณประจําจังหวัด
 
รูปชางชูรวงขาว
     ตราสัญลักษณจังหวัด “นครนายก” เปนรูปชางชูงวงเกี่ยวรวงขาว ที่สื่อถึง
วาครั้งหน่ึงนครนายกเคยเปนเมืองที่มีชางมาก โดยปจจุบันมีสถานที่และชื่อวัด
ที่เกี่ยวของอยูหลายแหง อาทิ ตําบลทาชาง วัดทาชาง และอําเภอเมือง
นครนายกเคยเปนทาขามของโขลงชางมากอน สวนรวงขาวและกองฟางน้ัน
หมายถึง ความอุดมสมบูรณของพืชพันธุธัญญาหาร
รูปวงกลม คือ ความกลมเกลียวและความสามัคคีของคนจังหวัดนครนายก
ชางชูรวงขาว คือ จังหวัดนครนายกน้ันเปนจังหวัดที่มีปาไมอุดมสมบูรณมีชาง
มาก โดยชางของจังหวัดนครนายก เปนชางที่มีความสําคัญในการคัดเลือก
ชางเพื่อไปทําศึกสงครามในสมัยกรุงศรีอยุธยา
รวงขาว คือ อาชีพหลักของชาวนครนายกที่สวนใหญมีอาชีพการทํานาและได
ขาวอุดมสมบูรณดี สามารถสงไปยังเมืองหลวงได
 
จังหวัดนครนายกใชอักษรยอ “นย”
ชื่อภาษาอังกฤษ “NAKHONNAYOK”

คําขวัญประจําจังหวัด
“เมืองในฝนที่ใกลกรุง ภูเขางาม น้ําตกสวยรวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ”

ธงประจําจังหวัด
 
    ที่ตั้ง: จังหวัดนครนายกน้ีตั้งอยูที่ละติจูดที่ 14 องศาเหนือ และลองจิจูดที่ 101
องศาตะวันออก มีระยะทางจากจากกรุงเทพมหานครตามถนนรังสิต-
นครนายก (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 305) ผานอําเภอองครักษถึงจังหวัด
นครนายก ระยะทาง 105 กิโลเมตร มีเน้ือที่ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 1,326,250 ไร
    แมน้ํานครนายก สภาพโดยทั่วไปเปนที่ราบ ทางตอนเหนือและตะวันออก
เปนภูเขาสูงชันในเขตอําเภอบานนา อําเภอเมืองนครนายก และอําเภอปากพลี
สวนหน่ึงอยูในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญซึ่งเปนเขตรอยตอกับอีก 3 จังหวัด
ไดแก สระบุรี นครราชสีมา และปราจีนบุรี ซึ่งมีเทือกเขาติดตอกับทิวเขาดง
พญาเย็น มียอดเขาสูงที่สุดของจังหวัดคือ ยอดเขาเขียวมีความสูงจากระดับน้ํา
ทะเล 1,351 เมตร สวนทางตอนกลางและตอนใตเปนที่ราบอันกวางใหญ เปน
สวนหน่ึงของที่ราบสามเหลี่ยมลุมแมน้ําเจาพระยาที่เรียกวา "ที่ราบกรุงเทพฯ"
ลักษณะดินเปนดินปนทรายและดินเหนียวเหมาะแกการ ทํานา ทําสวนผลไม
และการอยูอาศัย

การปกครอง สวนภูมิภาคของจังหวัดนครนายกแบงออกเปน 4 อําเภอ 41
ตําบล 403 หมูบาน
 
    1. อําเภอเมืองนครนายก    
อําเภอเมืองนครนายก เปนศูนยกลางการบริหารราชการ ธุรกิจ และ
วัฒนธรรมของจังหวัดนครนายก

    2. อําเภอปากพลี
แตเดิมอําเภอน้ีชื่อวา อําเภอบุงไร ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2436 ตอมาในป พ.ศ. 2448
ไดเปลี่ยนชื่อมาเปน อําเภอหนองโพธิ ์โดยรวมบานหนองโพธิแ์ละบานหนอง
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น้ําใหญมาตั้งเปนชื่อสถานที่ราชการ แตเอาเฉพาะคําวา "หนองโพธิ"์ และในป
เดียวกันไดยายที่วาการอําเภอไปตั้งที่บานทาแดง ตําบลปากพลี พรอมทั้ง
เปลี่ยนชื่อใหมเปน อําเภอเขาใหญ เพราะทองที่ไดครอบคลุมถึงเขาใหญ ตอมา
ในป พ.ศ. 2452 ไดเปลี่ยนชื่อมาเปน อําเภอปากพลี ตามชื่อตําบลที่ตั้ง
เหตุที่ชื่อ "ปากพลี" น้ัน เดิมในสมัยโบราณประชาชนสวนใหญสัญจรไปมาโดย
ทางเรือ เน่ืองจากถนนหนทางยังไมไดรับความสะดวกเชนสมัยน้ี และบริเวณ
ปากคลองยางในฤดูน้ําหลากน้ําจะหมุนวน เรือที่ผานไปมามักจะรมไดรับ
อันตราย บางคนอาจถึงแกชีวิต ดังน้ันประชาชนจึงรวมใจกันสรางศาลขึ้นเพื่อ
ทํา "พลี" หรือ "พลีกรรม" เปนการทําบุญเซนสรวงแกเทวดาหรือสิ่งศักดิส์ิทธิท์ี่
อยูปากคลอง จึงเรียกชื่อคลองบริเวณน้ันวา "คลองปากพลี" และใชเปนชื่อ
เรียกหมูบานและตําบลปากพลีตั้งแตน้ันเปนตนมา
ในป พ.ศ. 2457 ไดมีกฎหมายลักษณะปกครองทองที่ คําวา "อําเภอปากพลี"
จึงตั้งเปนชื่อทางราชการ เมื่อมีการปรับปรุงเขตตําบลใหม ไดมีการแยกเขต
พื้นที่ตําบลปากพลีออกเปน 2 ตําบล และตั้งตําบลใหมเรียกวาตําบลเกาะหวาย
ที่วาการอําเภอจึงตั้งอยูในเขตตําบลเกาะหวาย

    3. อําเภอบานนา    
แตเดิมมีชื่อเรียกวา อําเภอทาชาง ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน อําเภอบานนา เมื่อป
พ.ศ. 2446 ตามประวัติอําเภอน้ีเคยเปนแขวงเมืองนครนายก ซึ่งเปนเมืองลูก
หลวงหรือเมืองหนาดานในสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี โดยเฉพาะทองที่
อําเภอบานนาเคยเปนที่ตั้งกองโพนชางหรือกองจับชางปาไวเปนพาหนะสําคัญ
ในการทําศึกสงครามมาแตสมัยโบราณ ปรากฏวายังมีหลักฐานอยูที่บาน
มะเฟอง ตําบลปาขะ อําเภอบานนา ซึ่งในอดีตเมื่อ 30 กวาป หมูบานน้ีมีชื่อ
เรียกวา "โรงชาง" และยังมีเศษเสาโรงชางของกรมพาหนะคชบาล เหลือซาก
อยูเปนหลักฐาน แตในปจจุบันเสาโรงชางไดชํารุดผุพังไปจนหมดสิ้นแลว
อําเภอบานนาเคยโอนไปขึ้นอยูกับจังหวัดสระบุรีครั้งหน่ึง เน่ืองจากไดมีพระ
ราชบัญญัติยกเลิกจังหวัดนครนายกโดยใหอําเภอตาง ๆ ไปขึ้นอยูกับจังหวัด
ปราจีนบุรี ยกเวนอําเภอบานนาใหไปขึ้นกับจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2484 ตอมาไดมีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดนครนายกขึ้นใหม
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 อําเภอบานนาจึงไดกลับมาขึ้นกับจังหวัด
นครนายกจนกระทั่งปจจุบัน

    4. อําเภอองครักษ
ที่มาของชื่ออําเภอองครักษมีตํานานวา เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จประพาสตนแถบน้ี และไดพักประทับแรม ณ
บริเวณริมแมน้ํานครนายกซึ่งเปนที่ตั้งของศาลเจาพอองครักษในปจจุบัน
ระหวางประทับแรมอยูน้ันนายทหารราชองครักษไดปวยและเสียชีวิตลง จึง
โปรดฯ ใหตั้งศาลขึ้นเพื่อเปนอนุสรณ อําเภอแหงน้ีจึงไดรับการเรียนขานวา
อําเภอองครักษ
เมื่อประมาณป พ.ศ. 2432 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดพระ
ราชทานพระบรมราชานุญาตพิเศษใหแกบริษทัขุดคลองแลคูนาสยามซึ่งมี
หมอมราชวงศสุวพันธุ สนิทวงศ เปนผูรับมอบ ใหจัดการขุดคลองซอยตัดทอง
ทุงระหวางแมน้ําเจาพระยากับแมน้ํานครนายก โดยใหสิทธิแ์กบริษทัฯ ในการ
ขายที่ดินทั้งสองฝงคลองเพื่อจัดเปนที่นาได บริษทัฯ ไดขุดคลองสายกลางขึ้น
สายหน่ึงจากแมน้ําเจาพระยาไปทะลุแมน้ํานครนายกพรอมตัดคลองซอยจาก
ทั้งสองฝงคลองสายกลางน้ี โดยไดรับพระราชทานนามวา "คลองรังสิตประยูร
ศักดิ"์ ประตูน้ําปด-เปดดานแมน้ําเจาพระยาไดพระราชทานนามวา "ประตูน้ํา
จุฬาลงกรณ" สวนประตูน้ําทางดานแมน้ํานครนายกน้ันพระราชทานนามวา
"ประตูน้ําเสาวภาผองศรี"

สถานที่สําคัญในจังหวัดนครนายก
วัดที่สําคัญ
•    วัดคีรีวัน
•    วัดโพธินายก
•    วัดอุดมธานี (พระอารามหลวง)
•    วัดศรีเมือง วัดโบราณติดกําแพงเมืองนครนายก
•    วัดถํ้าสาริกา
•    วัดเจดียทอง
•    วัดเขานางบวช รอยพระพุทธบาทจําลอง
•    วัดบุญนาครักขิตาราม หลวงพอเศียรนคร
•    วัดปาศรีถาวรนิมิต
•    วัดพราหมณี (พระอารามหลวง) หลวงพอปากแดง
•    วัดเขาทุเรียน วัดที่ทาดวยสีชมพูทั้งวัด
•    วัดคีรีวัน พระแกวมรกตจําลององคใหญ
•    วัดสะแกซึง
•    วัดพระธรรมจักร

สถานที่ทองเที่ยว
•    พิพิธภัณฑพื้นบานไทยพวน
•    น้ําตกวังตะไคร
•    น้ําตกสาริกา
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•    น้ําตกนางรอง
•    พิพิธภัณฑพื้นบานไทยพวน
•    อุทยานพระพิฆเนศ
•    ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ
•    วีฟารม
•    สะพานทุงนามุย
•    เอเดนฟารม

พระสงฆ พระภิกษุ ที่มีชื่อเสียง เปนที่เคารพศรัทธาของจังหวัด
•    สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (หมอมราชวงศเจริญ ญาณฉนฺโท) – สมเด็จ
พระราชาคณะฝายมหานิกาย เจาคณะใหญหนเหนือ และอดีตเจาอาวาสวัด
โมลีโลกยารามราชวรวิหารและวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
•    พระครูวิมุตยาภรณ (เกิด ปริมุตฺโต) (หลวงพอเกิด) – พระเกจิดัง และทาน
เปนอดีตเจาอาวาสวัดโพธิแ์ทน จังหวัดนครนายก
•    พระครูพิศาลธรรมประยุต (เกิด ปุณณปญโญ) – พระเกจิอาจารย อดีต
เจาอาวาสวัดสะพาน จังหวัดนครนายก
•    หลวงปูสนธิ ์สุมโน – อดีตเจาอาวาสวัดเขาคอกสุมมนาราม จังหวัด
นครนายก (สรีระไมเนาเปอย)
•    หลวงปูสี ฐานิโย – อดีตเจาอาวาสวัดพระฉาย (เขาชะโงก) จังหวัด
นครนายก (สรีระไมเนาเปอย)
•    หลวงปูชื่น – อดีตเจาอาวาสวัดเขาหัวนา จังหวัดนครนายก (สรีระไมเนา
เปอย)
•    หลวงพอแดง – อดีตเจาอาวาสวัดทาแห จังหวัดนครนายก (รางเปนหิน)

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ
Description

ตั้งอยูใกลๆ กับทางขึ้นน้ําตกสาลิกาบนพื้นที่ 53 ไร รายลอมดวยภูเขา เมื่อเขา
ไปในสถานที่น้ี จะเห็นพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกขขนาดใหญ เดน
เปนสงาหนาตัก 9 เมตร สูง 13.5 เมตร และที่บริเวณโดยรอบ มีการสรางพระ
พุทธรูปขนาดหนาตัก 90 ซม. อีก 1,250 องค เปนตัวแทนพุทธสาวกแสดงถึง
เหตุการณสําคัญเมื่อครั้งพุทธกาล คือ วันมาฆะบูชา

    ในศาลาปฏิบัติธรรม ขางในจะมีพระพุทธรูปของพระพุทธเจา 28 พระองค
ตั้งแตในอดีตถึงปจจุบัน และในพื้นที่พุทธอุทยานมาฆบูชายังมีศาลาที่ตั้งชื่อ
เรียกวาศาลาคาน้ํานม ใชเปนสถานที่จัดแสดงประติมากรรมการปนทราย
ขนาด ใหญที่มีชื่อวาพระพุทธจริยา วัตร 60 ปาง นอกจากจะเปนการเลาพุทธ
ประวัติผานการปนทรายใหพระพุทธรูปปางตางๆ แลว ยังมีการสอดแทรก
เรื่องราวของนรกและสวรรคเขาไปดวย

ที่อยู: ถนนหมายเลข 3050 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
เสนทางไปน้ําตกสาลิกา

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทรศัพท: 0819066974

เวลาเปด 06.00-18.00

Brand รานอาหารดอนกระบก

รานอาหารดอนกระบก

Description
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รานอาหารดอนกระบก & โตะจีนดอนกระบก

"รานอาหารดอนกระบก" รานอาหารพื้นบาน ไทย อีสาน ราคาเปนกันเอง

มีหองแอร ใหบริการ ถึง 3 หอง รับกลุมทัวสและรับจัดโตะจีนนอกสถานที่ 

เปดเวลา 8.00 น. ถึง. 21.00 น. ทุกวัน
เบอรโทรศัพท : 037 382 497 , 089 073 2669 
แผนที่ : goo.gl/maps/8wL2um6nFM62 
ที่อยู : 117 ม.4 ต.ปาขะ อ.บานนา จ.นครนายก
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พรเลิศศิลป เจดีย
Description

พรเลิศศิลปเจดีย จําหนายปลีกและสง พระพรหมติดกระจก พรเลิศศิลปขาย
เจดียมายาวนานสินคาทุกชิ้นทุกแบบการันตีถึงความสวยงามและความ
ทนทาน เน่ืองจากผลิตออกจากทีมงานมืออาชีพเฉพาะดาน ซึ่งมีประสบการณ
และความเชี่ยวชาญสูง คุณสมบัติเดนของเจดียคือความแข็งแกรงทนทานตอ
แดดและฝนผลิตจากปูนซีเมนต ลูกคาจึงมั่นใจไดเลยวาจะไดรับสินคาที่สวย
ถูกใจพรอมกับความทนทานแนนอน

 
       เจดีย คือสิ่งกอสรางเหนือหลุมฝงศพ หรือสรางขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิหรือกระดูก
ของผูที่ลวงลับไปแลว เพื่อใหลูกหลานและผูเคารพนับถือไดสักการบูชากราบ
ไหวกัน

       สําหรับประเทศไทย คําวา สถูป เจดีย บัว หรือธาตุ สวนใหญมักเรียกวา
“เจดีย” หมายถึงสิ่งกอสรางในพุทธศาสนาที่สรางขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิธาตุ หรือเพื่อ
ประดิษฐานพระพุทธรูป หรือเพื่อเคารพบูชาระลึกถึงพรอมกันไปดวย

เบอรติดตอ : 098 146 3565
อีเมล : JD.Pornslip@gmail.com
เว็บไซต : http://เจดียไทยแลนด.com 
วันเปดทําการ : จันทร - อาทิตย
เวลาทําการ : 8.00 - 20.00 น
ที่อยู : 195 หมู 17 ตําบลพรหมณี อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก

Brand P&B House

ปลาราอบกรอบสมุนไพร รสแซบ

Description

Crispy Roasted Pepper Soup is a great addition to the deliciousness of
the fish and also benefit from the Tilapia as well. What is good? Read the
information below. 

The value of fish ... the king of protein. 
Protein is good at digestion. 
   Our digestive system does not have to work hard. 
   Useful protein Helps repair damaged tissue or parts and strengthen the
body. 
   There are many essential amino acids for the body. 
   Low fat and essential fatty acids. 
   There are unsaturated fatty acids called omega-3, which are essential
fatty acids. 
   Tilapia is a very low fat fish. (Less than or equal to 2 grams per 100
grams) 

eat fish is very useful to me. In addition You have to eat. Crispy Pickled
Fish with Sour Sauce

Contact number: 086 407 9018
Email: ple.suj@hotmail.com
Facebook Page: facebook.com/PnBHouseDelicious 
Website: http://pnbhouseaccessories.com/
Line: pnbhouse
Opening day: Mon - Sat
Office Hours: 9am - 6pm.
Address: 25/246 Tumbol Bang Phai Amphoe Mueang Nonthaburi
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Brand ลานผัดไทยขอรับ

ลานผัดไทยขอรับ

Description

ลานผัดไทขอรับ เปนอาหารไทยรวมสมัยที่หลายคนชื่นชอบ แตทุกคนทราบ
ไหมวาเจาผัดไทยเน้ีย เกิดมาจากไหน ผัดไทยเน้ียเกิดมาจากผลพวงของ
นโยบายชาตินิยมในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามน่ีเอง เพราะสมัยน้ัน
"กวยเตีย๋ว" เปนอาหารใหมที่ไดรับความนิยมมาก ๆ และเปนอาหารของคนจีน
ซึ่ง จอมพล ป.ทานตองการสงเสริมความเปนไทยจึงเปนคนสั่งใหผูมีสวน
เกี่ยวของ ทําการคิดคนเมนูใหมเพื่อจะสงเสริมใหประชาชนนําไปทํามาคาขาย
แทนการขายกวยเตีย๋ว โดยนํา เสนเล็ก และตอมาประยุกตเปนเสนจันท ซึ่งมี
คุณสมบัติเหมาะแกการผัด นํามาใสเครื่องปรุง อยางกุงแหง หัวไชโปวหวาน
ถั่วงอก ซอสผัดไทยที่ทํามาจากน้ํามะขามเปยก และตั้งชื่อวา กวยเตีย๋วผัดกอน
หลังจากน้ันก็มีการเปลี่ยนเปน ผัดไทย น่ันเอง ซึ่งก็ไดรับความนิยมมาตั้งแต
ตอนน้ันจนปจจุปนเลย ลานผัดไทยขอรับมีใหคุณทานหลายอยาง เชน 

ผัดไทกุงสด 

ผัดไทไขตม

ผัดไทหอยแมลงภู

ผัดไทปลาทู

ผัดไทปลาหมึก

ผัดไทหมูกรอบ

ผัดไททะเล 

เบอรติดตอ : 098 029 4824
อีเมล : arayatk21@gmail.com
Facebook : facebook.com/LanPhudThaiKhorRub 
วันเปดทําการ : ศุกร เสาร อาทิตย
เวลาทําการ : 15.30-23.00 น
แผนที่ : goo.gl/maps/BnkvAADedaz
ที่อยู : ทางหลวงแผนดินหมายเลข. 3049 ตําบล สาริกา อําเภอเมืองนครนายก
นครนายก 26000

Brand หนองมนเบเกอรี่

หนองมนเบเกอรี่

Description

หนองมนเบเกอรี่ทารตไขหอมกรุนสดใหมจากเตา พายเปนชั้นอบกรอบรวน
หอมกลิ่นเนย ไขเน้ือเนียนนุมหวานละมุนละไม ละลายในปาก ชิ้นเล็กขนาด
พอดีคําสุดอรอยที่เปนเมนูโปรดของใครหลายๆ คนเเนนอน ยิ่งไดทานตอน
รอนๆ ดวยแลวยิ่งอรอยฟนเลยทีเดียว ทารตไขที่อรอยเด็ด นุมหอมทานได
เพลินจนอดใจไมอยู รานมนเบเกอรี่ยังมีเบเกอรี่อีกหลายชนิด                         
               

เบอรติดตอ : 092 869 0865 
อีเมล : Bunyaaek25933@gmail.com
ไลน : 092 869 0865
แผนที่ : goo.gl/maps/15cgVrYpSum 
ที่อยู : เลขที่ 2-016 34 ถนนเสนาพินิจ ตําบล นครนายก อําเภอเมือง
นครนายก นครนายก 26000
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Brand บานแมลง BAAN MA-LAENG

บานแมลง Baan Ma-laeng

Description

บานแมลงเรามีแมลงหลากหลายชนิดเชน Chrysanthemum งูเพนกวินเลีย
ตัก๊แตนตัก๊แตนตัก๊แตนตัก๊แตน (เล็ก / ใหญ)

เมนูนําเสนอแมงปอง (Scorpions)

มีคําแนะนําเพิ่มเติมจากฉนั

แบบดั้งเดิม (แนะนําใหเปนแบบเย็น)

พริบ
ชีส
frik
พิซซา
เจีย๊บ
ดื่มน้ําผึ้งพระจันทร

เค็มและเค็มมากที่จะพูด

ราคาขึ้นอยูกับเซอรของถวย

s (49) รวม 2

m (69) รวม 3

l (100) รวมเปน 4

xl (139) ทั้งหมด 5

แลวฉนัอุดหนุนน้ัน

หมายเลขโทรศัพท: 088 777 7417 , 086 511 4629
อีเมล: Tanyabowww@gmail.com
หนา Facebook: facebook.com/baanmalaeng 
เวลาทําการ: วันศุกรวันเสารและวันหยุดราชการ
เวลาทําการ: 17:00 - 23:00 น
แผนที่: goo.gl/maps/tDg47RNch4P2 
ที่อยู: ตลาดเต็ง, ตลาดเกลือ

นํ้าตกวังตะไคร
Description

อุทยานวังตะไคร อยูในอําเภอเมือง เปนสถานที่พักผอน อยูในความดูแลของ
มูลนิธิจุมภฏ - พันธุทิพย บริพัตร ภายในตกแตงดวยดอกไมนานาพันธุ และไม
ประดับตางๆ ภายในเน้ือที่ 1,400 ไร มีธารน้ําที่ไหลมาจากซอกซอน ผานโขด
หินนอยใหญ เหมาะในการเลนน้ํา ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของลําธาร 2 ลําธาร
ลําธารหน่ึงชื่อคลองมะเดื่อจากน้ําตกเหวกระถินกับอีกลําธารหน่ึงชื่อคลอง
ตะเคียน จากน้ําตกแมปลอง ลําธารทั้ง 2 น้ี ไหลมาบรรจบกันเปนธารเดียว มี
แองน้ําขัง เปนวังน้ําอยูเปนตอน ๆ ไหลลงสูแมน้ํานครนายกและมีตนตะไคร
น้ําตะไครหางนาค นับเปนพันธุไมน้ําที่ชอบขึ้นอยูตามหวยลําธารทั่วไป
เปนตนไมที่ เหนียวมากมีกานสีดําและมีดอกสีชมพูนารักมาก ภายในอุทยาน
แหงน้ีจะออกดอกสะพรั่งตัดกับ ทองฟาสีน้ําเงิน ทําใหเกิดทัศนียภาพงดงาม
ทุกฤดูกาลโดยเฉพาะในฤดูฝน และเน่ืองจากวังตะไครน้ีเปนดานที่รับลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม จึงทําใหมีฝนตกชุก
หุบเขา บริเวณน้ีจึงมีพรรณไมใหญนอยมากมาย ลําธารน้ําจะมีน้ําเต็มฝงไหล
เชี่ยวจัด จึงเปนที่เลนกีฬาลองแกงดวยแพยาง หรือชูชีพกันอยางสนุกสนาน 
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โรงเรียนนายรอย จปร
Description

การผจญภัยและนันทนาการ รร.จปร.

โรงเรียนนายรอยจปร. เปนจุดนัดหมายของการทํากิจกรรมมันสๆเสมอๆ
เพราะอยูใกลกรุงเทพฯแค 120 กิโลเมตร และยังเปดใหเที่ยวกันไดทุกวันดวย
สะดุดตาเลยเก็บภาพบรรยากาศความสนุกของกิจกรรมมันสๆในโรงเรียน
นายรอย จปร.มาใหชมกัน ทั้ง โหนสลิง ยิงธนู 
 
จุดที่มีการเลนกิจกรรม ภายในโรงเรียนนายรอยจปร. น้ันจะอยูติดกับ
อางเก็บน้ําภายใน จปร. ใกลกับโรงพยาบาลโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา บริเวณน้ีนอกจากกิจกรรมแลว ยังถูกจัดใหเปนพื้นที่จัดคาย
พักแรมไดดวย 

เขื่อนขุนดานปราการชล
Description

เขื่อนขุนดานปราการชล ชื่อเดิมเรียกวา เขื่อนคลองทาดาน เปนเขื่อนคอนกรีต
บดอัดยาวที่สุดในประเทศไทยและในโลก [1] ตั้งอยูที่บานทาดาน ตําบลหินตั้ง
อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกกั้นแมน้ํานครนายก สรางขึ้นตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเก็บกัก
น้ําในชวงหนาฝนไวในหนาแลง และควบคุมไมใหเกิดน้ําทวมบานเรือนราษฎร
ไรนาและพื้นที่การเกษตรในหนาฝน โดยสรางครอบฝายทาดานเดิม

ที่ราบลุมนครนายกมีระดับน้ําใตดินมีการลดระดับหรือพื้นที่ลาดเทคอนขาง
มาก ทําใหน้ําไหลบารุนแรงในชวงฤดูฝน สวนบริเวณพื้นที่ชลประทาน
นครนายก เปนพื้นที่ราบกวางขวางมีระดับน้ําใตดินตํ่าจึงเกิดปญหาขาดแคลน
น้ําในฤดูแลงสวนในฤดูฝนกลับเกิดปญหาน้ําทวมเน่ืองจากพื้นที่สวนใหญเปน
ที่ราบที่มีความลาดเอียงนอยทําใหน้ําระบายออกยากน้ําจึงทวมขังเปนเวลา
นาน การสรางเขื่อนกั้นลําน้ํานครนายกตอนบนจึงเปนการชะลอกระแสน้ําไม
ใหไหลอยางรุนแรงในชวงฤดูฝนโดยจะกักเก็บน้ําไว และในทางกลับกัน จะ
สามารถกักเก็บน้ําเอาไวใชในฤดูแลงไดแทนที่จะตองเผชิญกับภัยแลงและ
เขื่อนขุนดานปราการชลเปดใหนักทองเที่ยวเดินทางมาชมวิวเหนือสันเขื่อน
สามารถมองเห็นตัวเมืองนครนายกและอุทยานแหงชาติเขาใหญไดที่สันเขื่อน
นอกจากน้ียังสามารถเชาเรือหางยาวเพื่อชมน้ําตกที่อยูลึกเขาไปในอางเก็บน้ํา
ของเขื่อนได
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วัดหลวงพอปากแดง
Description

วัดพราหมมณี หรือ วัดหลวงพอปากแดง ถือเปนวัดเกาแกวัดหน่ึงใน
จ.นครนายก วัดน้ีเปนวัดเกาแก สราง ในสมัยรัชกาลที่ 5 ปจจุบัน เปนวัด
พัฒนา ตัวอยาง ภายในบริเวณวัดรมรื่น สวยงามจัด เปนหมวด หมู เขต
พุทธาวาส สังฆาวาส เปนระเบียบ สะอาดสะอานทั้งสถานที่ บรรเทาทุกขก็ มีผู
รักษาดูแล ตลอดเวลา มีพระประธานศักดิส์ิทธิ ์ที่เปนที่เคารพนับถือกันอยาง
กวางขวาง มีชื่อวา "หลวงพอปากแดง" เปนพระพุทธรูปปางสมาธิ สรางดวย
โลหะ สัมฤทธิห์นาตักกวาง 49 น้ิว สูง 1 เมตร เปนศิลปะสมัยลานชาง จีวรเปน
ลายดอกพิกุล พระโอษฐ แยมทาสีแดงเห็นชัด ชาวบานจึงเรียกวา "หลวงพอ
ปากแดง" สิ่งที่เดนสะดุดตา คือ ที่ปากของ หลวงพอมี สีแดงสดเหมือนมีผูนํา
ลิปสติก ไปทาไว ผูเฒาผูแกยานน้ันยืนยันวาเห็นปากทานแดง แบบน้ีมาตั้งแต
เกิด เปนอันวาหลวงพอมีปากสีแดงมา นับรอยปแลว โดยไมมีใครนําสี ไปทา
แตอยางใด นับเปนความแปลก ใจแกผูที่ได ไปพบเห็นมี ตํานานเชื่อกัน
หลวงพอปากแดง เปนพระพุทธรูปพี่นองกับหลวงพอ พระสุกและหลวงพอพระ
ไส ที่ประดิษฐานอยูที่ จ.หนองคาย ในปจจุบันที่ได อัญเชิญมาจาก นคร
เวียงจันทน ลาว พอมาถึงประเทศไทย ชาวบาน ไดแยกยายไปตาม วัดตางๆ
สวนหลวงพอปากแดง ก็มาเปนพระพุทธรูป ศักดิส์ิทธิ ์ของชาว จ.นครนายก
จนทุกวันน้ี

    ทุกวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ ประชาชนเดินทางไปเที่ยว
น้ําตกสาริกาจะตองแวะกราบ สักการบูชา พรอมกับบนบานดวย กลวยน้ําวา
9 หวี หมากพลู 9 ชุด พวงมาลัย 9 พวง กันอยางลนหลามตาม ความปรารถนา
ตัวเองจะมีประชาชน ทั่วสารทิศเดินทางไป เที่ยวพักผอน หยอนใจที่ น้ําตกสาริ
กา จ.นครนายก ทั้งรถโดยสารและรถสวนตัวกันเปนจํานวนมาก ทําใหรถรา
แนนขนัดเต็มลานวัดทุกวัน พระครูโสภณพรหมคุณ หรือที่ชาวบาน เรียกขาน
ทานวา หลวงพอตึง๋ เจาอาวาสวัดพราหมณี บอกวา สาธุชนจํานวนไมนอยที่
ตั้งใจ เดินทางไปกราบนมัสการบนบานหลวงพอปากแดง เพื่อขอให ตัวเองและ
ครอบครัว ทํามาหากินเจริญรุงเรือง รับราชการเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ
พลเรือน ขอใหตัวเอง มียศตําแหนงสูงขึ้น สวนใหญผู ที่มาบนบาน ก็ขอให
หนาที่การงานเติบโต ธุรกิจเจริญรุงเรือง เรื่องที่ไมพลาด คือขอเลขเด็ด ขอให
ถูกหวยรวยทรัพย

    สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุนไดเลือกบริเวณที่ตั้งของวัดเปนจุดพัก
ทัพของกองพันทหารที่ 37 ซึ่งมีจุดหมายที่จะไปรวมพลกันที่บริเวณเขาชะโงก
ทั้งน้ีไดคนพบโครงกระดูกของทหารญี่ปุนใกลกับวัดพราหมณี ดังน้ันสมาคม
ทหารสหายสงครามกองพลญี่ปุนที่ 37 จึงไดสรางอนุสรณสถานไวเพื่อเปนที่
ระลึกถึงทหารญี่ปุนไวที่น่ีดวย

การเดินทาง

ตามถนนสายนครนายก-น้ําตกสาริกา เลยตัวจังหวัดมา 4 กิโลเมตร ขวามือจะ
มีปายใหญๆ เขียนไววา “ถึงแลว หลวงพอปากแดง วัดพราหมณี” ตั้งเดนเห็น
ชัดเจนอยูริมถนน

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท: 037386166, 037386167, 037386312

บานพักนครนายก 104

Description

บานพักนครนายก 104
ถาถามวาทําไมตองเลือกบานพักนครนายก104 เพราะบานพักนครนายก104
ของเราตอบโจทยสําหรับผูที่ตองการความสงบ มองหาบรรยากาศของความ
เปนสวนตัว และยังเหมาะสําหรับผูที่ตองการใกลชิดกับธรรมชาติ โดยเฉพาะผู
ที่ตองการการพักผอนอยางแทจริง

“เงียบแตใกล” ความสงบและบรรยากาศของความเปนธรรมชาติที่อยูไมไกล
จากความวุนวายในเมืองหลวง เพียงแคชั่วโมงกวาๆ คุณก็จะไดมาสัมผัสกับ
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บรรยากาศของความเปนสวนตัว ความเงียบสงบ พรอมทั้งธรรมชาติสไตลโฮม
สเตย แบบบานสวนที่บานพักนครนายก104 ใครที่สนใจและกําลังมองหา
Inspiration ใหมๆใหกับตัวเองหรืองาน ที่บานพักนครนายก104 ก็เหมาะสมที่
จะเปนอีกตัวเลือกที่คุณสามารถมองหาไดไมไกลจากเมืองหลวง

บริเวณของ "บานพักนครนายก104" ของเรามีสวนผลไมเล็กๆไวพรอมเสิรฟให
ทุกคนที่มาพักไดลองชิมกัน และยังเปนการปลูกแบบออแกนิก ทั้งน้ีที่บานพัก
นครนายก104 ยังไมไกลจากเสนทางของการปนจักรยาน ชมธรรมชาติ และมี
รานอาหารที่อรอยขึ้นชื่ออีกมากมายในจังหวัดนครนายกไวใหคุณไดมาลิ้มลอง
มาสัมผัสดวยตัวคุณเองกับบรรยากาศของ "โฮมสเตย" สไตลบานสวนที่
"บานพักนครนายก104"

หมายเลขโทรศัพ : 092 491 9894 099 229 4694
เพจ Facebook : banpacknakhonnayok104.com
อีเมล : banpacknakhonnayok104@gmail.com
เวลาทําการ : ทุกวัน
เวลาเปดทําการ : 6.00 - 10.00 PM
แผนที่ : 
ที่อยู : 104, หมู 3 ตําบลวังกระโจม อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก, 26000,
Thailand
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โรงเรียนปยชาติพัฒนา
Description

โรงเรียนปยชาติพัฒนา เปนโรงเรียนตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2532 สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปนองคประธานเปดงาน
สัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา ณ บริเวณสนามหลวง อธิบดีกรมสามัญศึกษา
(นายพะนอม แกวกําเนิด) รวมเฝารับเสด็จฯ ดวยในวันน้ันสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดําริกับอธิบดีกรมสามัญศึกษา เรื่อง
ปญหาการไมมีที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาของบุตรหลานขาราชการใน
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา รวมทั้งบุตรหลานชาวบานในตําบลใกล
เคียง โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา อีกสวนหน่ึง. จากพระราชดําริดัง
กลาว กรมสามัญศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาและจังหวัด
นครนายก จึงรวมศึกษาขอมูลนักเรียนที่จะเขาเรียน การจัดหาที่ดินเพื่อ
กอสรางเปนที่ดินของราชพัสดุในสวนที่กองทัพบกดูแล อยูหนาโรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลา มีสภาพเปนปาไผคอนขางทึบมีผูอยูอาศัยประมาณ 19
หลังคาเรือน มีตลาดนัดชาวบานชื่อวา “ตลาดบุญสง” ซึ่งโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา เตรียมแผนยายผูคนเหลาน้ันไมใหเกิด ความเดือดรอน โดยยาย
ตลาดและชาวบานที่ใชที่ดินสวนน้ันใหไปอยูยัง ที่ดินจัดสรรใหเปนหมูบานใหม
ที่ไมไกลจากที่เดิมนัก เพื่อเปนสัดสวนโดยตั้งชื่อหมูบานที่ยายไปน้ีวา “หมูบาน
เทพประทาน” เพื่อเตรียมการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา แหงใหมน้ี วันที่ 6
กันยายน 2532 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปน
ประธานการประชุม รวมกับคณะของกรมสามัญศึกษาประกอบดวยอธิบดี รอง
อธิบดี ผูอํานวยการกองแผนงาน ผูอํานวยการกองการมัธยมศึกษา ผูอํานวย
การกองออกแบบและกอสราง หัวหนาหนวยศึกษานิเทศกและคณะโรงเรียน
นายรอย พระจุลจอมเกลาฯ ที่หองประชุมตึกประวัติศาสตร ของโรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลา ทรงแนะนําวาขอใหเปนโรงเรียนขนาดกลาง อาคารสูง
ไมเกิน 2 ชั้น ควรเวนที่วางติดกับทางโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาฯ ไว
ดวยเพื่อความสวยงามและระบบความปลอดภัยของทหาร คณะผูออกแบบจึง
ไดจัดแบงพื้นที่โรงเรียนจํานวน 72 ไร ออกเปน 3 สวน โดยกําหนดที่ดินดาน
ทิศใต คือ สวนที่มองเห็นกอนเมื่อมองจาก ถนนสาย จ.ป.ร.- รังสิต เปนสวน
ของสนามกีฬาและบานพักครู สวนตรงกลางใชเปนที่ตั้งอาคารเรียนที่ตอเชื่อม
กันเปนรูปกางปลา โดยทางกรมสามัญศึกษากําหนดแผนชั้นเรียนไวทั้งสิ้น 42
หองเรียน คือ มัธยมศึกษาตอนตน 24 หองเรียน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 18
หองเรียนและตอเชื่อมกับหอประชุม พรอมโรงฝกงานอีก 3 หลัง 6 หนวย มี
ลานเอนกประสงคอยูตรงกลาง สวนดานทิศเหนือติดกับโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา เปนพื้นที่แปลงเกษตรและแหลงน้ําโดยการออกแบบของ นาย
กําธร บุญปาลิต สถาปนิกกองออกแบบกรมสามัญศึกษา

วันที่ 20 กันยายน 2532 นายโกวิท วรพิพัฒน อธิบดีกรมสามัญศึกษา ทํา
หนังสือตอสํานักราชเลขานุการ ในพระองคสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เพื่อ
กราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระ
ราชทานนามของโรงเรียน
วันที่ 5 ตุลาคม 2532 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
มีพระกระแสรับสั่งให นายโกวิท วรพิพัฒน อธิบดีกรมสามัญศึกษาและคณะ
พรอมดวยคณะนายทหารนําโดย พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ผูบัญชาการทหาร
บกเขาเฝา ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาฯ เพื่อสรุปขอมูลรายละเอียด
และดําเนินการจัดตั้ง โรงเรียนปยชาติพัฒนา ที่หมูที่ 4 ตําบลพรหมณี อําเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก บริเวณประตูหนาของ โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา ปจจุบัน
วันที่ 31 ตุลาคม 2532 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยพลเอกมานะ รัต
นโกเศศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอํานาจตามความในขอ
23 แหงคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 ใหเปดโรงเรียนมัธยมศึกษาเพิ่ม 1 โรง ในปการ
ศึกษา 2533 ที่ตําบลพรหมณี อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยได
รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี พระราชทานนามวา “โรงเรียนปยชาติพัฒนา”
วันที่ 26 ธันวาคม 2532 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินทรงวางศิลาฤกษโรงเรียนปยชาติพัฒนา
วันที่ 22 มกราคม 2533 กรมสามัญศึกษาไดมีหนังสือกรมสามัญศึกษาที่
145/2533 ใหนายสําเนียง พาแพง ผูอํานวยการโรงเรียนสิงหสมุทร จังหวัด
ชลบุรี ซึ่งรักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
จังหวัดนครนายก สังกัดกองการมัธยมศึกษาใหปฏิบัติหนาที่ผูบริหารโรงเรียน
ปยชาติพัฒนาอีกตําแหนงหน่ึง
วันที่ 9 เมษายน 2533 เริ่มกอสรางอาคารเรียนชั่วคราวและโรงอาหารมุงดวย
หญาคา
วันที่ 16 พฤษภาคม 2533 โรงเรียนเปดทําการสอนเปนวันแรกในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
เสด็จตรวจเยี่ยมและทอดพระเนตรการเรียนการสอน ในอาคารชั่วคราวมี
นักเรียนเขาศึกษาจํานวน 300 คน
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วันที่ 5 มกราคม 2534 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเล็งเห็นวา อาคารชั่วคราว ไมสามารถรักษาหนังสือและเครื่อง
คอมพิวเตอรได จึงพระราชทานทรัพยสวนพระองค สรางอาคารชั้นเดียวเรียก
วา “อาคารพระราชทาน” ดําเนินการกอสรางโดย โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา และวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
วันที่ 5 เมษายน 2534 นายกอ สวัสดิพานิช รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการมีหนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชานุญาตใหโรงเรียน
ปยชาติพัฒนา มีตราประจําโรงเรียน และพระราชานุญาตใหโรงเรียนอยูใน
พระราชูปถัมภ
วันที่ 10 เมษายน 2534 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับโรงเรียนปยชาติพัฒนา ไวในพระราชูปถัมภและ
พระราชทานตรามงกุฎประจําพระองค เปนตราประจําโรงเรียน ปยชาติพัฒนา
วันที่ 26 ธันวาคม 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สด็จพระราชดําเนินทรงเปดงานมหกรรมผักโรงเรียนภาคตะวันออก ของกรม
สามัญศึกษาที่โรงเรียนปยชาติพัฒนาฯ
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2536 หมอมเจาจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธ นิพนธคํารอง
เพลงปยชาติพัฒนา ในทํานอง สโลวมารช มอบใหกับโรงเรียนปยชาติพัฒนาฯ
วันที่ 26 ธันวาคม 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดอาคารเรียนเต็มรูปแบบตามแผนของกรมสามัญ
ศึกษา จํานวน 42 หองเรียน
วันที่ 26 ธันวาคม 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดหองพิพิธภัณฑประจําโรงเรียนปยชาติพัฒนาฯ
วันที่ 26 ธันวาคม 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเสด็จฯเยี่ยมโรงเรียน ปยชาติพัฒนาฯ เปนการสวนพระองค
วันที่ 26 ธันวาคม 2539 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดหองโสตทัศนศึกษา (หองกิตติธเนศวร) และทอด
พระเนตรกิจกรรมของโรงเรียน
วันที่ 26 ธันวาคม 2540 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดหองคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย สวนพฤกษศาสตร
และทอดพระเนตรกิจกรรมของโรงเรียน
วันที่ 26 ธันวาคม 2541 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนิน ทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการและผลงานการ
ดําเนินการของโรงเรียนปยชาติพัฒนาฯ และประธานชมรม ผูปกครอง ครู
นักเรียน โรงเรียนปยชาติพัฒนาฯ ทูลเกลาฯ ถวายรถตูเพื่อใชในกิจการของ
โรงเรียน
วันที่ 31 มีนาคม 2543 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดศูนยวิทยบริการปยชาติ และทอดพระเนตร
นิทรรศการทางวิชาการและผลงานการดําเนินงานของโรงเรียน
วันที่ 26 ธันวาคม 2543 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการและผล
การดําเนินงานของโรงเรียนปยชาติพัฒนาฯ
วันที่ 21 ธันวาคม 2544 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนปยชาติพัฒนาฯ และบานพักนักเรียนในพระราชานุเคราะหหลังใหม
วันที่ 26 ธันวาคม 2545 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนปยชาติพัฒนาฯ
วันที่ 26 ธันวาคม 2546 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนปยชาติพัฒนาฯ
วันที่ 26 ธันวาคม 2547 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนปยชาติพัฒนาฯ และทําพิธีเปดศูนยศึกษาการอนุรักษพันธุกรรมพืช
วันที่ 26 ธันวาคม 2548 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนปยชาติพัฒนาฯ และทําพิธีเปดสวนเกษตร-ศิลปะ
วันที่ 26 ธันวาคม 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนปยชาติพัฒนาฯ
วันที่ 26 ธันวาคม 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนปยชาติพัฒนาฯ
วันที่ 26 ธันวาคม 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนปยชาติพัฒนาฯ
วันที่ 26 ธันวาคม 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนปยชาติพัฒนาฯ
วันที่ 26 ธันวาคม 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนปยชาติพัฒนาฯ
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โรงเรียนอนุบาลคุณากร
Description

  เน่ืองดวย พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงตระหนักถึงการพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนวามีความสําคัญ ยิ่งเปนวัยแหง
การวางพื้นฐาน ของ การพัฒนาทั้งรางกาย จิตใจ สังคม อารมณ และ
สติปญญาเพื่อเปนบุคคลที่มีคาตอสังคมตอไปในอนาคตพระองค ◌จึงทรงมีพระ
ราชดําริใหจัดตั้ง “ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก” ขึ้นภายในบริเวณโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจมเกลาโดยปรับปรุงที่ทําการชั่วคราวของบริษทั ที่กอสรางโรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลาเปนอาคารเรียนเพื่อชวยอบรมดูแลและใหการศึกษาแก
บุตรหลานของขาราชการ ลูกจางโรงเรียน นายรอยพระจุลจอมเกลาไดขอ
อนุญาตทําการ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๓๐ และแตงตั้งขาราชการ
รร.จปร.เปนคณะกรรมการดูแลศูนย พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่ทําการ ๑๐ ไร ๓
งาน บุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รับจากครอบครัวของขาราชการ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนสําคัญ ทรงรับไวในพระราชูปถัมภ
ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐ ตามหนังสือสํานักราชเลขาธิการ ที่ รล
๐๐๗/๓๐๒๐ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๓๐ 
               ตอมา ในปพ.ศ.๒๕๓๑ ทรงเห็นวาอาคารเดิมรอนอบอาว ไมเอื้อ
อํานวยตอการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสราง
อาคารขึ้นใหมอีกหน่ึงหลัง โดยพระราชทานทรัพยสวนพระองค ในการ
กอสรางแลวเสร็จ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๑ ไดขยายการ รับนักเรียนในวง
กวางออกไปคือ รับบุตรหลานของประชาชนภายนอกดวย จากน้ันทรงมีพระ
ราชดําริใหจัดตั้งเปน “โรงเรียนอนุบาล” เพื่อการบริหารงานเปนระเบียบมาก
ขึ้นมีแผนการเรียนการสอนที่สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ กระทรวง
ศึกษาธิการ ทรงพระราชทาน นามวา “โรงเรียนอนุบาลคุณากร” อยูในพระ
ราชูปถัมภพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการโดยมีผู
บัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนผูรับใบอนุญาตโดยตําแหนง

              ทั้งน้ี ทรงพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคเปนกองทุน เพื่อใช
ในกิจการของโรงเรียนโดยใชจากดอกเบี้ยที่ไดรับจึงนับ เปนพระ มหา
กรุณาธิคุณอยางหาที่เปรียบมิได ของขาราชการ ลูกจาง ภายในโรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลา ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดนครนายก รวมระยะเวลา
ที่กอตั้งจนถึงปจจุบัน เปนเวลา ๑๕ ป เต็ม
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Brand ครัวลีลาวดี เห็ดเพื่อสุขภาพ และรับจัดเลี้ยง

ครัวลีลาวดี เห็ดเพื่อสุขภาพ

Description

ครัวลีลาวดี ยังไดแปลงโฉมจากเห็ดธรรมดาใหเปน เห็ดสวรรค เห็ดสามรส
เห็ดสมุนไพร ที่มีรสไทย อิ่มอรอยไดทุกมื้อ กานเห็ดหอม สวนมากมักจะถูกตัด
ทิ้งกอนนําเห็ดไปปรุงอาหารเสมอ แตเมนูน้ีนํากานเห็ดที่หลายคนมองขามมา
แปลงโฉมใหเปน เห็ดสวรรค เห็ดสามรส เห็ดสุนไพร เมนูของวางรสเค็มหวาน
กลมกลอมกินคูกับขาวเหนียวขาวนุม อรอยไมแพหมูหรือเน้ือสวรรคเลยที
เดียว ครัวลีลาวดียังมีรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่อีกดวยคะ           

เบอรโทรติดตอ : 081 836 5578
อีเมลย :
Facebook เพจ : facebook.com/rerawadee09 
ไลน : 081 836 5578
ที่อยู : 90 หมู 3 ตําบล ศรีกะอาง อําเภอ บานนา จังหวัดนครนายก                

Brand ปาแอดไขเค็ม

ปาแอดไขเค็ม วิสาหกิจชุมชน กลุมแมบาน
เกษรกรบานหนองยางสามัคคี

Description

ปาแอดไขเค็ม  ไขเค็มดินสอพอง ริเริ่มการผลิตและจําหนายโดยกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน กลุมแมบานเกษรกร บานหนองยางสามัคคี โดยใชดินสอพอง 3 สวน
นํามาผสมกับเกลือ 1 สวน และน้ําพอสมควรคลุกใหเขากัน นําไขเปดลงชุบให
ติดสวนผสมแลวคลุกในขี้เถาแกลบ ใสถุงพลาสติกปดใหแนนอยาใหอากาศ
เขา, ใชประกอบอาหารไดหลายรูปแบบคือหลังจากทําได 3 วัน, ใชทําไขหวาน
5 วัน ทําไขดาว 15 วันนําไปตมทําไขเค็มหรือนําไปทําไขเค็มผัดพริกขิง และ
แกงเขียวหวานปลากรายยัดไสไขเค็ม ในขณะที่ไขแดงจะมีสีออกสมอมแดง แต
ถาใชไขไกจะมีรสชาติและรสสมผัสที่แตกตางออกไป และรสชาติไขแดงจะ
เขมขนนอยกวาไขเปดไขเค็มสามารถนํามาใชประกอบอาหาร หลังจากที่ผาน
การตมหรือน่ึง, เอามาใสโจก, กินกับขาวตม, หรือจะเอาไปทอดเปนไขดาวก็ได
ในสวนของรสชาติ ไขขาวจะมีรสเค็มโดด ในขณะที่ไขแดงจะมีรสมันและเค็ม
นอยกวาไขขาวนอกจากน้ี ไขแดงเค็ม มักถูกนําไปทําเปนไสของขนมไหวพระ
จันทร เพื่อเปนสัญลักษณแทนดวงจันทร 

เบอรติดตอ : 081 836 5578
Facebook เพจ : facebook.com/paaddegg 
ที่อยู : 109/1 หมู 9 ตําบล ปาขะ อําเภอ บานนา นครนายก 26110 
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Brand ครัวคุณรัช นครนายก

ครัวคุณรัช นครนายก

Description

"ครัวคุณรัช" รานอาหารไทยริมแมน้ํานครนายกกับบรรยากาศแสนสบายที่
ใครๆก็สามารถพาคนพิเศษไปดื่มดํ่ าและลิ้มรสอาหารแสนอรอย การันตี
คุณภาพกับบรรดาเซเลบริตี้มากหนาที่ยกขบวนมาทานอาหารที่รานน้ีอยางไม
ขาดสาย 

เบอรติดตอ : 037 615 655 , 095 793 7888
Facebook เพจ : ครัวคุณรัช
บรรทัด: satinuchom
แผนที่ : https://goo.gl/maps/7nkoDNFGKyB2 
ที่อยู : 30 ถนน รังสิต - นครนายก ตําบล ทาทราย อําเภอเมืองนครนายก
นครนายก 26000

Brand เรือนลอมฟาง (Ruean Lom Fang Restaurant)

เรือนลอมฟาง (Ruean Lom Fang
Restaurant)

Description

เปนรานอาหารไทยเปดมานานกวา 10 ป รานน้ีมีเมนูเด็ดแกงคั่วหอยขม
บรรยากาศรานดีรมรื่น มีสถานที่จอดรถอํานวยความสะดวกตลอดเวลา มีหอง
จัดเลี้ยง แยกเปนสัดสวน สนใจ โทร. 

เบอรติดตอ : 
+66 37 323 497, 
+66 37 381 397 (บาน) , 
+66 37 323 500 (คุณออย)
Facebook เพจ : https://www.facebook.com/ruenlomfang/ 
แผนที่ : https://goo.gl/maps/cPsboaKCjXu 
ที่อยู : 21 ถนนสุวรรณศร อําเภอ บานนา นครนายก 26110
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tel:0957937888
https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A-135730836532848/
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A/@14.1851533,101.1311096,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xf6bb2061e03935df?ved=2ahUKEwjhzLfkv7DeAhUJwFQKHdfUBFUQ_BIwCnoECAYQCA
https://www.facebook.com/ruenlomfang/
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%87/@14.2723411,101.0574265,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa19d1adcf6a53f93!8m2!3d14.2723411!4d101.0574265
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อิงไผ รีสอรท (Ingpai Resort)

Description

อิงไผ รีสอรท ไดรับการปรับปรุงใหมในป 2015 ทานจึงมั่นใจไดวาการเดินทาง
ไปพักที่นครนายก จะเต็มไปดวยความรื่นรมย ไมวาจะเพื่อธุรกิจหรือเพื่อ
ทองเที่ยว ดวยทําเลที่ตั้งซึ่งอยูหางจากกลางใจเมืองเพียง 26.8 km ผูเขาพักจึง
เดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในเมืองไดอยางรวดเร็วและงายดาย
เน่ืองจากที่พักตั้งอยูในทําเลที่เดินทางสะดวก ผูเขาพักจึงไปยังสถานที่
ทองเที่ยวยอดนิยมตางๆ ของเมืองไดโดยงาย

อิงไผ รีสอรท มีบริการที่สมบูรณแบบและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอยาง
ครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นใหแกผูเขาพัก ตัวอยางสิ่งอํานวยความ
สะดวกของที่พัก ไดแก ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, เตาไฟ, ที่จอดรถ,
อุปกรณทําบารบีคิว, ซักแหง

ที่พักมีหองพักบรรยากาศดีกวา 11 หอง ไมวาจะพักหองไหน ทานก็จะไดสลัด
ความเครียดที่แบกไว แลวเพลิดเพลินไปกับสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย
อาทิเชน โทรทัศนจอแบน, เครื่องปรับอากาศ, โตะเขียนหนังสือ, พัดลม,
โทรทัศน นอกจากน้ี ที่พักยังจัดเตรียมกิจกรรมนันทนาการหลากหลายไวใหผู
เขาพักไดเพลิดเพลิน อิงไผ รีสอรท คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับนักทองเที่ยวที่
มองหาความผอนคลาย สะดวกสบาย และเสนหของนครนายก

เบอรติดตอ : 086 297 5141, 086 887 0574
อีเมล : acewidetech@yahoo.com
เว็ปไซต : http://www.ingpairesort.com/
Facebook เพจ : Ingpai Resort อิงไผรีสอรท
แผนที่ : Ingpai Resort อิงไผรีสอรท
ที่อยู : 217 หมู 2 ตําบล นาหินลาด อําเภอ ปากพลี, จังหวัด นครนายก ตําบล
นาหินลาด อําเภอ ปากพลี นครนายก 25230

บานสวนครูกบ
Description

บานสวนครูกบ เปนสถานที่พักอันลงตัวสําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการดื่มดํ่ า
กับสีสันของนครนายกอยางเต็มที่ ตัวเมืองอันนาตื่นตาตื่นใจอยูหางจากที่พัก
ไปเพียง 25 km เน่ืองจากที่พักตั้งอยูในทําเลที่เดินทางสะดวก ผูเขาพักจึงไปยัง
สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมตางๆ ของเมืองไดโดยงาย

ผูเขาพักจะไดรับความสะดวกสบายอยางเต็มที่ ดวยบริการและสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ ที่ดีพรอมที่สุด เมื่อเขาพักที่น่ี ผูเขาพักทุกทานจะไดรับ
บริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน ฟรี Wi-Fi ทุกหอง, แมบานทําความ
สะอาดรายวัน, รานอํานวยความสะดวก, ซักรีด, บริการสงของชํา 

การออกแบบหองพักทุกหองสะทอนเอกลักษณของบานสวนครูกบ โทรทัศนจอ
แบน, ราวตากผา, ฟรีกาแฟสําเร็จรูป, ฟรีชา, กระจก เปนเพียงสวนหน่ึงของ
สิ่งอํานวยความสะดวกที่ทานจะไดสัมผัสเมื่อเขาพัก สิ่งนันทนาการที่พัก ซึ่ง
รวมถึงสวน ไดรับการออกแบบเพื่อใหทานไดพักผอนหลีกหนีจากความวุนวาย
เมื่อเขาพักที่บานสวนครูกบ ผูเขาพักจะไดพบกับบริการแบบมืออาชีพและสิ่ง
อํานวยความสะดวกมากมายซึ่งผสมผสานกันอยางลงตัว

เบอรติดตอ : 081 808 1556
Facebook เพจ : บานสวนครูกบ
แผนที่ : บานสวนครูกบ
ที่อยู : ตําบล นาหินลาด อําเภอ ปากพลี นครนายก 26130
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tel:0862975141
tel:0868870574
mailto:acewidetech@yahoo.com
http://www.ingpairesort.com/
https://www.facebook.com/IngpaiResort/
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https://www.facebook.com/bansuan.krukob/
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ภูไอยรา รีสอรท (Phuiyara Resort)

Description

เมื่อไปเยือนนครนายก และเขาพักที่ภูไอยรา รีสอรท ซึ่งมีหองพักคุณภาพและ
บริการนาประทับใจ ทานจะรูสึกผอนคลายเสมือนอยูบานตัวเอง ใจกลางเมือง
อยูหางจากที่พักไปเพียง 18.9 KM และเดินทางไปถึงสนามบินไดภายใน 150
นาที เน่ืองจากที่พักตั้งอยูในทําเลที่เดินทางสะดวก ผูเขาพักจึงไปยังสถานที่
ทองเที่ยวยอดนิยมตางๆ ของเมืองไดโดยงาย

ภูไอยรา รีสอรท มีสิ่งอํานวยสะดวกมากมายที่จะทําใหการไปพักผอนใน
นครนายก ของทานคุมคามากยิ่งขึ้น ณ ที่พักแหงน้ี ผูเขาพักจะเพลิดเพลินกับ
สิ่งอํานวยความสะดวกระดับท็อปคลาส เชน ฟรี Wi-Fi ทุกหอง, แมบานทํา
ความสะอาดรายวัน, ครัว, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ, ที่จอดรถ

หองพักทุกหองมีสิ่งอํานวยความสะดวกหลากหลาย หลายหองมีแมกระทั่ง โซ
ฟา, เครื่องปรับอากาศ, อินเทอรเน็ต (ไมเสียคาใชจาย), ตูเย็น เพื่อใหบริการ
แกผูเขาพักโดยเฉพาะ ไมวาทานจะชอบออกกําลังกาย หรือมองหาวิธี
ผอนคลายหลังวันอันแสนวุนวาย สิ่งอํานวยความสะดวกของที่พัก เชน สระ
วายน้ํากลางแจง, สวน, คาราโอเกะ จะตอบโจทยความตองการของทานไดเปน
อยางดี ไมวาทานจะเดินทางไปนครนายกดวยจุดประสงคใด ภูไอยรา รีสอรท
คือที่พักที่ดีเยี่ยมที่สุดสําหรับการพักผอนอยางสุขกายสบายใจ

เบอรติดตอ : 037-384-255, 087-059-5115
อีเมล : Sales@phuiyara.com
เว็ปไซต : http://www.phuiyara.net/
Facebook เพจ : Phuiyara Nakhon Nayok
แผนที่ : Phuiyara Nakhon Nayok
ที่อยู : 99/1 หมูที่2 บานคลองบอ 
ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 26000

ภูหงษสา รีสอรท(Phoohongsa Resort)

Description

Phoohongsa Resort ตั้งอยูในจังหวัดนครนายก ที่พักมีบริการจักรยานสําหรับ
ใชงานฟรี และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ รวมทั้งสวนหยอม ลานระเบียง
และบริการอินเทอรเน็ตไรสาย (WiFi) ฟรี หองพักทุกหองมีพื้นที่น่ังเลน หอง
พักแตละหองมีกาตมน้ําและหองน้ําสวนตัว หองพักบางหองมีลานระเบียง และ
บางหองมีทิวทัศนของภูเขา ที่ Phoohongsa Resort ทุกหองมีโทรทัศนจอแบน
ระบบชองสัญญาณเคเบิล มีบุฟเฟตอาหารเชาใหบริการทุกเชา ณ ที่พักตั้งแต
เวลา 06:00 - 10:00 น. แผนกตอนรับของที่พักสามารถใหคําแนะนําทองเที่ยว
ในพื้นที่ได ที่พักอยูหางจากอําเภอปากชอง 49 กม. และหางจากจังหวัดสระบุรี
47 กม. สวนสนามบินที่ใกลที่สุดคือสนามบินดอนเมือง ซึ่งตั้งอยูหางออกไป 85
กม.

เบอรติดตอ : 093 440 3849
Facebook เพจ : ภูหงษสา รีสอรท - Phoohongsa resort
แผนที่ : ภูหงษสา รีสอรท - Phoohongsa resort
ที่อยู : 397 หมู 3 ต.สาริกา
เทศบาลเมืองนครนายก 26000
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tel:0870595115
mailto:Sales@phuiyara.com
http://www.phuiyara.net/
https://www.facebook.com/phuiyara/
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2+%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97+%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81/@14.294161,101.317548,15z/data=!4m7!3m6!1s0x0:0xe543f4bed211e759!5m1!1s2018-10-31!8m2!3d14.294161!4d101.317548
tel:0934403849
https://www.facebook.com/pages/category/Hotel/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97-Phoohongsa-resort-2109419739285580/
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2+%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81/@14.2959692,101.2875888,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xafe33fd4dd585948?ved=2ahUKEwjk6464vLDeAhWIV30KHXPuD6kQ_BIwDnoECAEQCA
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NORTH HOTEL

Description

NORTH HOTEL ตั้งอยูในเมืองนครนายก ซึ่งเหมาะสําหรับผูที่มองหาความ
ผอนคลายและความบันเทิงไปพรอมๆ กันในนครนายก ที่พักตั้งอยูหางจากใจ
กลางเมืองเพียง 2 KM ผูเขาพักจึงเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่หลากหลายและ
แหลงทองเที่ยวมากมายของตัวเมืองไดโดยงาย เน่ืองจากที่พักตั้งอยูในทําเลที่
เดินทางสะดวก ผูเขาพักจึงไปยังสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมตางๆ ของเมืองได
โดยงาย

การบริการที่ดีเลิศและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหนือกวาของNORTH
HOTEL จะทําใหทานประทับใจไมรูลืม สิ่งอํานวยความสะดวกที่โดดเดนของที่
พัก ไดแก ฟรี Wi-Fi ทุกหอง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, แมบานทําความ
สะอาดรายวัน, แผนกตอนรับ 24 ชั่วโมง, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ

ที่พักมีหองพักบรรยากาศดีกวา 40 หอง ไมวาจะพักหองไหน ทานก็จะไดสลัด
ความเครียดที่แบกไว แลวเพลิดเพลินไปกับสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย
อาทิเชน กระจก, ทางเขาสวนตัว, รองเทาแตะสําหรับในหอง, ผาขนหนู,
อินเทอรเน็ตไรสาย นอกจากน้ี ที่พักยังจัดเตรียมกิจกรรมนันทนาการ
หลากหลายไวใหผูเขาพักไดเพลิดเพลิน NORTH HOTEL คือตัวเลือกที่ดีที่สุด
สําหรับนักทองเที่ยวที่มองหาความผอนคลาย สะดวกสบาย และเสนหของ
นครนายก

เบอรติดตอ : 098 786 6635
Facebook เพจ : North Hotel
แผนที่ : North Hotel
ที่อยู : 145 ม .5 อ เมือง ตําบล บานใหญ อําเภอเมืองนครนายก นครนายก
26000

วิลลา เอเดน ออรแกนิค รีสอรท (Villa Aden
Organic Resort)

Description

หากทานกําลังมองหาที่พักในนครนายก ซึ่งเดินทางไปไดงายในทําเลดีเลิศ
วิลลา เอเดน ออรแกนิค รีสอรท คือคําตอบ ที่พักอยูหางจากใจกลางเมือง 1.6
km และเดินทางไปยังสถานที่สําคัญตางๆ ของเมืองไดอยางสะดวก เน่ืองจากที่
พักตั้งอยูในทําเลที่เดินทางสะดวก ผูเขาพักจึงไปยังสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม
ตางๆ ของเมืองไดโดยงาย

ผูเขาพักจะไดรับความสะดวกสบายอยางเต็มที่ ดวยบริการและสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ ที่ดีพรอมที่สุด ที่พักมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ให
บริการแกผูเขาพัก อาทิ เช็คอิน/เช็คเอาตดวน, หองเก็บกระเปา, Wi-Fi ในพื้นที่
สาธารณะ, ที่จอดรถ, รูมเซอรวิส

หองพักจํานวน 12 หอง ตลอดทั้ง 1 ชั้น ใหความอบอุนและผอนคลายเสมือนอยู
บานหลังที่สอง บางหองมีสิ่งอํานวยความสะดวก อาทิเชน อินเทอรเน็ตไรสาย,
หองปลอดบุหรี่, เครื่องปรับอากาศ, บริการโทรปลุก, มินิบาร ไมวาทานจะชอบ
ออกกําลังกาย หรือมองหาวิธีผอนคลายหลังวันอันแสนวุนวาย สิ่งอํานวย
ความสะดวกของที่พัก เชน สระวายน้ํากลางแจง, สวน จะตอบโจทยความ
ตองการของทานไดเปนอยางดี ดวยทําเลที่ตั้งที่ดีเยี่ยมและสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ลงตัว วิลลา เอเดน ออรแกนิค รีสอรท ตอบโจทยความตองการของผู
เขาพักในทุกๆ ดาน

เบอรติดตอ : 081 733 6430, 037 385 262
Facebook เพจ : Villa aden Organic Resort
แผนที่ : Villa aden Organic Resort
ที่อยู : สาริกา-นางรอง 42
เทศบาลเมืองนครนายก 26000
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Rojanavee Resort

Description

Rojanavee Resort ใหบริการหองพักปรับอากาศในจังหวัดนครนายก ที่พักมี
แผนกตอนรับ 24 ชั่วโมง หองอาหาร และอินเทอรเน็ตไรสาย (WiFi) ฟรี หอง
พักมีโทรทัศนจอแบน หองน้ําสวนตัวพรอมบิเดต และตูเย็น Rojanavee
Resort ตั้งอยูหางจากจังหวัดสระบุรี 47 กม. และหางจากสนามบินที่ใกลที่สุด
คือสนามบินนานาชาติดอนเมือง 78 กม.

เบอรติดตอ : 081 344 4399
Facebook เพจ : โรจนาวี รีสอรท 2 นครนายก Rojanavee Resort 2
แผนที่ : โรจนาวี รีสอรท 2 นครนายก Rojanavee Resort 2
ที่อยู : 88 หมู 9, ตําบล สาริกา, อําเภอเมือง
จังหวัด นครนายก 26000

กรีนวิว รีสอรท (Greenview Resort)

Description

กรีนวิว รีสอรท มีทําเลที่ตั้งอันเหมาะเจาะในเมืองนครนายก และเปนจุด
เริ่มตนที่ดีเยี่ยมในการทองเที่ยวสํารวจนครนายก ดวยทําเลที่ตั้งซึ่งอยูหาง
จากกลางใจเมืองเพียง 3 km ผูเขาพักจึงเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวตางๆ
ในเมืองไดอยางรวดเร็วและงายดาย เน่ืองจากที่พักตั้งอยูในทําเลที่เดินทาง
สะดวก ผูเขาพักจึงไปยังสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมตางๆ ของเมืองไดโดยงาย

กรีนวิว รีสอรท มีสิ่งอํานวยสะดวกมากมายที่จะทําใหการไปพักผอนใน
นครนายก ของทานคุมคามากยิ่งขึ้น ณ ที่พักแหงน้ี ผูเขาพักจะเพลิดเพลินกับ
สิ่งอํานวยความสะดวกระดับท็อปคลาส เชน รูมเซอรวิส 24 ชั่วโมง, ฟรี Wi-Fi
ทุกหอง, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ, ที่จอดรถ, ที่จอดรถ (ในที่พัก)

กรีนวิว รีสอรท ใหบริการหองพัก 25 หอง ทุกหองตกแตงอยางมีรสนิยมเพื่อ
มอบความสะดวกสบายตางๆ ไมวาจะเปนโทรทัศนจอแบน, ผลิตภัณฑทําความ
สะอาด, โซฟา, ผาขนหนู, ตูเสื้อผา สนามกอลฟ (ในระยะ 3 กม.), บริการนวด,
สนามเด็กเลน, สวน, กีฬาทางน้ํา ณ ที่พัก จะชวยใหทานรูสึกผอนคลายไป
ตลอดทั้งวัน ไมวาจุดมุงหมายในการเดินทางของทานคืออะไร กรีนวิว รีสอรท
คือตัวเลือกที่เหมาะเจาะอยางยิ่งสําหรับการพักผอนในนครนายก

เบอรติดตอ : 037-385013 , 061-16538051 , 02-9964522 คุณบัว 095-
5488601 คุณปอย 083-6059309
อีเมล : greenview-nk@hotmail.com , rsvn@greenview-resort.com
เว็ปไซต : http://www.greenview-resort.com
Facebook เพจ : GreenView Resort
แผนที่ : GreenView Resort
ที่อยู : 409 หมูที่ 1 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000
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tel:0813444399
https://www.facebook.com/rojanaveeresort2/
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ทอฟฟ เฮาส รีสอรท (Toffee House Resort)

Description

เมื่อไปเยือนนครนายก และเขาพักที่ทอฟฟ เฮาส รีสอรท ซึ่งมีหองพักคุณภาพ
และบริการนาประทับใจ ทานจะรูสึกผอนคลายเสมือนอยูบานตัวเอง เน่ืองจาก
ที่พักระดับ 2 ดาวแหงน้ี ตั้งอยูหางจากใจกลางเมืองเพียง 1.5 km และหางจาก
สนามบินเพียง นักทองเที่ยวจํานวนมากจึงเดินทางมาพักที่น่ีทุกป เน่ืองจากที่
พักตั้งอยูในทําเลที่เดินทางสะดวก ผูเขาพักจึงไปยังสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม
ตางๆ ของเมืองไดโดยงาย

ผูเขาพักจะไดรับความสะดวกสบายอยางเต็มที่ ดวยบริการและสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ ที่ดีพรอมที่สุด ณ ที่พักเปยมคุณภาพแหงน้ี ทานจะได
เพลิดเพลินกับWi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ, ที่จอดรถ, รานอาหาร, พนักงาน
ตอนรับ, พื้นที่สูบบุหรี่

ขณะเขาพักที่น่ี ทานจะไดสัมผัสประสบการณสุดพิเศษจากสิ่งอํานวยความ
สะดวกคุณภาพสูง ไมวาจะเปน โทรทัศนจอแบน, ราวตากผา, กระจก, โซฟา,
ผาขนหนู ซึ่งจะชวยเติมพลังใหแกทานหลังจากวันอันแสนยาวนาน นอกจากน้ี
ที่พักยังจัดเตรียมกิจกรรมนันทนาการหลากหลายไวใหผูเขาพักไดเพลิดเพลิน
ทานสามารถอิ่มเอมกับบริการเหนือระดับและทําเลที่ตั้งดีเลิศไดที่ทอฟฟ เฮาส
รีสอรท

เบอรติดตอ : 084 694 7073
อีเมล : prakit.toffyhouse@gmail.com
เว็ปไซต : http://toffyhouseresort.com/
Facebook เพจ : Toffyhouse resort
Line id : kittoffy
แผนที่ : Toffyhouse resort
ที่อยู : 577 /1 ม.1 ต.สาริกา อ.เมือง
จ.นครนายก, ประเทศไทย 26000

Villa Panalai

Description

Villa Panalai ตั้งอยูในจังหวัดนครนายก ที่พักแหงน้ีมีหองครัว และบริการ
อินเทอรเน็ตไรสาย (WiFi) ฟรี หองพักทุกหองมีลานระเบียง เครื่องปรับอากาศ
พื้นที่รับประทาน พื้นที่น่ังเลนพรอมโทรทัศนจอแบนระบบชองสัญญาณเคเบิล
และระเบียงพรอมทิวทัศนภูเขา ที่พักแหงน้ีใหบริการอาหารเชาแบบเอเชีย วิล
ลามีอุปกรณสําหรับจัดบารบีคิวใหบริการ ทานสามารถปนจักรยานหรือ
ผอนคลายในสวน Villa Panalai ตั้งอยูหางจากจังหวัดสระบุรี 40 กม. และหาง
จากอําเภอมวกเหล็ก 39 กม. และหางจากสนามบินนานาชาติดอนเมืองซึ่ง
เปนสนามบินที่อยูใกลที่สุด 77 กม.

เบอรติดตอ : 081 472 4646
Facebook เพจ : Villa Panalai นครนายก
แผนที่ : Villa Panalai
ที่อยู : เขาพระ, อําเภอเมืองนครนายก
เทศบาลเมืองนครนายก 26000
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ภูมิวาริน รีสอรท (Poomvarin Resort)

Description

Poomvarin Resort ลอมรอบดวยสวนเขตรอนเขียวชอุมและเนินเขา ใหบริการ
ที่พักในจังหวัดนครนายก ผูเขาพักสามารถใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย (WiFi)
ฟรีในระหวางเขาพัก ที่พักแหงน้ีหางจากน้ําตกวังตะไครไมเกิน 1 กิโลเมตร
หองพักทุกหองมีโทรทัศนจอแบน หองพักบางหองมีพื้นที่น่ังเลนสําหรับ
ผอนคลายหลังจากดําเนินกิจกรรมมาแลวทั้งวัน หองพักยังมีหองน้ําสวนตัว
พรอมฝกบัวน้ําอุน นอกจากน้ียังสามารถจัดทัวรชมอุทยานแหงชาติเขาใหญ
พรอมไกดนําเที่ยว รีสอรทมีจักรยานสําหรับใชงานฟรี ยานที่พักเปนที่นิยม
สําหรับการเดินปา Poomvarin Resort หางจากตัวเมืองสระบุรีเปนระยะทาง
50 กิโลเมตร หางจากตําบลหมูสีเปนระยะทาง 40 กิโลเมตร สนามบินที่ใกล
ที่สุดคือ สนามบินดอนเมืองซึ่งหางจากที่พักเปนระยะทาง 74 กิโลเมตร

เบอรติดตอ : 089-777-8836
เว็ปไซต : http://www.poomvarinresort.com
Facebook เพจ : ภูมิวารินรีสอรท จ.นครนายก
แผนที่ : ภูมิวาริน รีสอรท
ที่อยู : 252 หมู2 ซ.สาริกา-นางรอง 40 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000

โฮมแอนดฮิลล รีสอรท (Home and Hill
Resort)

Description

โฮมแอนดฮิลล รีสอรท ไดรับการปรับปรุงใหมในป ทานจึงมั่นใจไดวาการ
เดินทางไปพักที่นครนายก จะเต็มไปดวยความรื่นรมย ไมวาจะเพื่อธุรกิจหรือ
เพื่อทองเที่ยว ทานสามารถเดินทางไปยังที่พักระดับ 2 ดาวแหงน้ีไดอยาง
งายดาย เพราะอยูหางจากสนามบินเพียง ดวยโลเคชั่นที่ยอดเยี่ยม ผูเขาพักจะ
เดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมตางๆ ของเมืองไดอยางสะดวก
งายดาย

ผูเขาพักจะไดรับบริการชั้นเลิศและสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันจากโฮม
แอนดฮิลล รีสอรท ซึ่งปรารถนาใหแขกทุกทานไดรับความสะดวกสบายที่สุด
ขณะเขาพัก ที่พักเสนอบริการที่หลากหลาย เชน Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ, ที่
จอดรถ, คอฟฟช็อป

หองพักจํานวน 30 หอง ตลอดทั้ง ชั้น ใหความอบอุนและผอนคลายเสมือนอยู
บานหลังที่สอง บางหองมีสิ่งอํานวยความสะดวก อาทิเชน ตูเสื้อผา,
ระเบียง/ชานเรือน, ตูเย็น, เครื่องใชในหองน้ํา ที่พักมีสิ่งอํานวยความสะดวก
ทางนันทนาการไวใหบริการอยางครบครัน รวมถึงสวนหยอม สิ่งอํานวยความ
สะดวกชั้นเลิศและทําเลที่ตั้งอันเหมาะเจาะของโฮมแอนดฮิลล รีสอรท จะทําให
การไปเยือนนครนายกของทานมีแตความรื่นรมย

เบอรติดตอ : 037 385336, 037 385309, 084 347 2356
อีเมล : info@homeandhillresort.com
เว็ปไซต : http://www.homeandhillresort.com/
Facebook เพจ : Homeandhill Nakornnayok
แผนที่ : โฮมแอนดฮิลล รีสอรท
ที่อยู : 148/12 ม.1 ต.สาริกา อ.เมือง
เทศบาลเมืองนครนายก 26000
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ลอฟท วิลลเลจ (Loft Village)

Description

ลอฟท วิลลเลจ เปนสถานที่พักอันลงตัวสําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการดื่มดํ่ า
กับสีสันของนครนายกอยางเต็มที่ ตัวเมืองอันนาตื่นตาตื่นใจอยูหางจากที่พัก
ไปเพียง 87 Km เน่ืองจากที่พักตั้งอยูในทําเลที่เดินทางสะดวก ผูเขาพักจึงไปยัง
สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมตางๆ ของเมืองไดโดยงาย

ผูเขาพักจะไดรับบริการชั้นเลิศและสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันจากลอฟท
วิลลเลจ ซึ่งปรารถนาใหแขกทุกทานไดรับความสะดวกสบายที่สุดขณะเขาพัก
ณ ที่พักแหงน้ี ผูเขาพักจะเพลิดเพลินกับสิ่งอํานวยความสะดวกระดับท็อป
คลาส เชน ฟรี Wi-Fi ทุกหอง, แผนกตอนรับ 24 ชั่วโมง, หองเก็บกระเปา, Wi-
Fi ในพื้นที่สาธารณะ, ที่จอดรถ

ลอฟท วิลลเลจ ใหบริการหองพัก 17 หอง ทุกหองตกแตงอยางมีรสนิยมเพื่อ
มอบความสะดวกสบายตางๆ ไมวาจะเปนโทรทัศนจอแบน, ราวตากผา, ฟรี
กาแฟสําเร็จรูป, กระจก, ผาขนหนู นอกจากน้ี ที่พักยังจัดเตรียมกิจกรรม
นันทนาการหลากหลายไวใหผูเขาพักไดเพลิดเพลิน หากกําลังมองหาที่พักที่
สะดวกสบายในนครนายก ลอฟท วิลลเลจ จะเปรียบไดดั่งบานหลังที่สองของ
ทาน

เบอรติดตอ : 081 695 8886
เว็ปไซต : http://loft-village.chillholiday.com/
Facebook เพจ : Loft Village
แผนที่ : Loft Village
ที่อยู : 131 หมู 4 ตําบลพรหมณี อําเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26000

จันทรา รีสอรท (Juntra Resort)

Description

จันทรา รีสอรท ตั้งอยูในเมืองนครนายก โดยเปนตัวเลือกยอดนิยมของเหลา
นักทองเที่ยวมากมาย เน่ืองจากที่พักระดับ 3 ดาวแหงน้ี ตั้งอยูหางจากใจกลาง
เมืองเพียง 3 km และหางจากสนามบินเพียง 160 km นักทองเที่ยวจํานวนมาก
จึงเดินทางมาพักที่น่ีทุกป หากตองการเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวในพื้นที่
ทานจะไมตองมองหาที่ไหนไกล เพราะที่พักแหงน้ีตั้งอยูใกลWat Ban Mai,
Rongrian Nayroi Prajunlajomglao Hospital

ผูเขาพักจะไดรับบริการชั้นเลิศและสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันจากจันทรา
รีสอรท ซึ่งปรารถนาใหแขกทุกทานไดรับความสะดวกสบายที่สุดขณะเขาพัก
ที่พักแหงน้ีมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมายคอยใหบริการอยางพิถีพิถันที่สุด
แกผูเขาพัก

ที่พักมีหองพักบรรยากาศดีกวา 70 หอง ไมวาจะพักหองไหน ทานก็จะไดสลัด
ความเครียดที่แบกไว แลวเพลิดเพลินไปกับสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย
อาทิเชน โทรทัศนจอแบน, โซฟา, ผาขนหนู, ตูเสื้อผา, อินเทอรเน็ตไรสาย หอง
ฟตเนส, สนามกอลฟ (ในระยะ 3 กม.), สวน, คาราโอเกะ ณ ที่พัก จะชวยให
ทานรูสึกผอนคลายไปตลอดทั้งวัน หากกําลังมองหาที่พักที่สะดวกสบายใน
นครนายก จันทรา รีสอรท จะเปรียบไดดั่งบานหลังที่สองของทาน

เบอรติดตอ : 089 834 6797 ,037 315 289
อีเมล : info@juntraresort.com
เว็ปไซต : http://www.juntraresort.com/
Facebook เพจ : จันทรา รีสอรท นครนายก
แผนที่ : จันทรา รีสอรท นครนายก
ที่อยู : เมืองนครนายก อําเภอเมืองนครนายก นครนายก ประเทศไทย 26000
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ชลพฤกษ รีสอรท (Cholapruek Resort)

Description

ชลพฤกษ รีสอรท ตั้งอยูใจกลางบาน นา และเปนจุดที่ยอดเยี่ยมในการออก
สํารวจเที่ยวชมนครนายก ใจกลางเมืองอยูหางจากที่พักไปเพียง 17km และ
เดินทางไปถึงสนามบินไดภายใน 60 นาที เน่ืองจากที่พักตั้งอยูในทําเลที่
เดินทางสะดวก ผูเขาพักจึงไปยังสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมตางๆ ของเมืองได
โดยงาย

ผูเขาพักจะไดรับบริการชั้นเลิศและสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันจากชล
พฤกษ รีสอรท ซึ่งปรารถนาใหแขกทุกทานไดรับความสะดวกสบายที่สุดขณะ
เขาพัก สิ่งอํานวยความสะดวกที่โดดเดนของที่พัก ไดแก Wi-Fi ในพื้นที่
สาธารณะ, ที่จอดรถ, รูมเซอรวิส, รานอาหาร, บริการซักรีด

หองพักทุกหองประกอบดวยสิ่งอํานวยความสะดวกที่◌ึ◌ัคัดสรรมาแลวอยางดี
ผูเขาพักจึงมั่นใจไดวาจะไดรับความสะดวกสบายสูงสุด ที่พักใหบริการสิ่ง
อํานวยความสะดวกชั้นเลิศ ซึ่งรวมถึงอางอาบน้ํารอน, ซาวนา, สนามกอลฟ
(ในระยะ 3 กม.), สระวายน้ํากลางแจง, สปา ใหผูเขาพักไดผอนคลายหลังจาก
เดินทางทองเที่ยว ดวยทําเลที่ตั้งที่ดีเยี่ยมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ลงตัว
ชลพฤกษ รีสอรท ตอบโจทยความตองการของผูเขาพักในทุกๆ ดาน

เบอรติดตอ : 037-307567
อีเมล : CLPRESORT_CLP@HOTMAIL.COM
เว็ปไซต : http://www.clpresort.com/
Facebook เพจ : ชลพฤกษ รีสอรท
แผนที่ : ชลพฤกษ รีสอรท
ที่อยู : 64, 10, ถ.รังสิต-นครนายก กม.63, ต.บานพราว, อ.บานนา, นครนายก
, 26110

ระเบียงไพร แวลลีย (Rabiangprai Valley)

Description

ระเบียงไพร แวลลีย ตั้งอยูใจกลางเมืองนครนายก และเปนจุดที่ยอดเยี่ยมใน
การออกสํารวจเที่ยวชมนครนายก เน่ืองจากที่พักระดับ 3.5 ดาวแหงน้ี ตั้งอยู
หางจากใจกลางเมืองเพียง 13.0 km และหางจากสนามบินเพียง นักทองเที่ยว
จํานวนมากจึงเดินทางมาพักที่น่ีทุกป สําหรับผูที่รักการทองเที่ยวผจญภัย
Rongrian Nayroi Prajunlajomglao Hospital เปนเพียงตัวอยางของสถานที่
ทองเที่ยวอีกมากมายที่นักทองเที่ยวเดินทางไปสัมผัสได

ระเบียงไพร แวลลีย มีสิ่งอํานวยสะดวกมากมายที่จะทําใหการไปพักผอนใน
นครนายก ของทานคุมคามากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกสบายของผูเขาพัก ที่พัก
มีรูมเซอรวิส 24 ชั่วโมง, ฟรี Wi-Fi ทุกหอง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง,
แมบานทําความสะอาดรายวัน, ครัว ไวคอยใหบริการ

หองพักของที่พักไดรับการออกแบบอยางพิถีพิถัน เพื่อมอบความสะดวกสบาย
สูงสุดใหแกผูเขาพัก บางหองพักยังมีโทรทัศนจอแบน, หองอาบน้ําอีกหน่ึงหอง,
เครื่องฟอกอากาศ, ราวตากผา, ฟรีกาแฟสําเร็จรูป คอยใหบริการ เรือ, ทางไต
เขา, เชาอุปกรณกีฬาทางน้ํา, สระวายน้ํากลางแจง, ตกปลา ณ ที่พัก จะชวยให
ทานรูสึกผอนคลายไปตลอดทั้งวัน หากกําลังมองหาที่พักที่สะดวกสบายใน
นครนายก ระเบียงไพร แวลลีย จะเปรียบไดดั่งบานหลังที่สองของทาน

เบอรติดตอ : (037)349-908, 349-909, (089) 927-9154, (081) 812-5165
อีเมล : rabiangprai@yahoo.co.th
เว็ปไซต : http://www.rabiangprai.com/
Facebook เพจ : Rabiangprai Valley
Line id : @rabiangprai
แผนที่ : ระเบียงไพร แวลลีย
ที่อยู : 22/2 หมู 12 เขาพระ, อําเภอเมืองนครนายก,เทศบาลเมืองนครนายก
26000
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มะขาม ฟอเรสต รีสอรท (Ma-Kham Forest
Resort)

Description

มะขาม ฟอเรสต รีสอรท ตั้งอยูในเมืองนครนายก และเปนที่พักอันเหมาะเจาะ
ลงตัวสําหรับผูที่ตองการเที่ยวชมนครนายก และแหลงทองเที่ยวในบริเวณใกล
เคียง จากที่พัก ทานสามารถเดินทางไดอยางสะดวกงายดายไปยังทุกที่ใน
เมืองที่มีชีวิตชีวาน้ี เน่ืองจากที่พักตั้งอยูในทําเลที่เดินทางสะดวก ผูเขาพักจึงไป
ยังสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมตางๆ ของเมืองไดโดยงาย

การบริการที่ดีเลิศและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหนือกวาของมะขาม ฟอเรสต
รีสอรท จะทําใหทานประทับใจไมรูลืม เพื่อความสะดวกสบายของผูเขาพัก ที่
พักมีเช็คอิน/เช็คเอาตดวน, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ, ที่จอดรถ, รูมเซอรวิส,
อุปกรณทําบารบีคิว ไวคอยใหบริการ

หองพักของที่พักไดรับการออกแบบอยางพิถีพิถัน เพื่อมอบความสะดวกสบาย
สูงสุดใหแกผูเขาพัก บางหองพักยังมีแท็ปเล็ตในหองพัก, โซฟา, ผาขนหนู,
อินเทอรเน็ตไรสาย, เครื่องปรับอากาศ คอยใหบริการ ที่พักมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางนันทนาการไวใหบริการอยางครบครัน รวมถึงชายหาดสวนตัว,
สนามกอลฟ (ในระยะ 3 กม.), บริการนวด, สวน, กีฬาทางน้ํา ไมวาจุด
มุงหมายในการเดินทางของทานคืออะไร มะขาม ฟอเรสต รีสอรท คือตัวเลือก
ที่เหมาะเจาะอยางยิ่งสําหรับการพักผอนในนครนายก 

 เบอรติดตอ : 095 164 1921
เว็ปไซต : http://www.makhamforestresort.com/
Facebook เพจ : มะขามฟอรเรส รีสอรท นครนายก
แผนที่ : มะขามฟอรเรส รีสอรท นครนายก
ที่อยู : 56 หมูที่ 3 ตําบลหินตั้ง อําเภอเมือง
เทศบาลเมืองนครนายก 26000

Field Town Apartment

Description

Field Town Apartment ใหบริการที่พักปรับอากาศในจังหวัดนครนายก และมี
บริการอินเทอรเน็ตไรสาย (WiFi) ฟรี หองพักแตละหองที่เกสตเฮาสมีระเบียง
หองพักทุกหองใน Field Town Apartment มีทีวีจอแบนและเครื่องใชในหองน้ํา
ฟรี ที่พักมีอาหารเชาแบบคอนติเนนตัลใหบริการทุกวัน ที่พักอยูหางจาก
จังหวัดสระบุรี 47 กิโลเมตร และหางจากอําเภอมวกเหล็ก 49 กิโลเมตร และ
หางจากสนามบินนานาชาติดอนเมือง ซึ่งเปนสนามบินที่อยูใกลที่สุด 73
กิโลเมตร

เบอรติดตอ : 099 895 4363
Facebook เพจ : FieldTown 
แผนที่ : Field Town Apartment
ที่อยู : ซอย 6 137/5 หมู.7 สุวรรณศร ตําบล บานใหญ เมือง นครนายก 26000
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tel:0951641921
http://www.makhamforestresort.com/
https://www.facebook.com/makhamforest/
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บานสวนคุณยาย (Baan Suan Khun Yaiy)

Description

บานสวนคุณยาย ตั้งอยูในเมืองนครนายก โดยเปนตัวเลือกยอดนิยมของเหลา
นักทองเที่ยวมากมาย จากที่พัก ทานสามารถเดินทางไดอยางสะดวกงายดาย
ไปยังทุกที่ในเมืองที่มีชีวิตชีวาน้ี เน่ืองจากที่พักตั้งอยูในทําเลที่เดินทางสะดวก
ผูเขาพักจึงไปยังสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมตางๆ ของเมืองไดโดยงาย

บานสวนคุณยาย มีสิ่งอํานวยสะดวกมากมายที่จะทําใหการไปพักผอนใน
นครนายก ของทานคุมคามากยิ่งขึ้น ที่พักเสนอบริการที่หลากหลาย เชน ฟรี
Wi-Fi ทุกหอง, แมบานทําความสะอาดรายวัน, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ, ที่จอด
รถ, บริการพี่เลี้ยงเด็ก

การออกแบบหองพักทุกหองสะทอนเอกลักษณของบานสวนคุณยาย โทรทัศน
จอแบน, ผลิตภัณฑทําความสะอาด, ราวตากผา, กระจก, ทางเขาสวนตัว เปน
เพียงสวนหน่ึงของสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทานจะไดสัมผัสเมื่อเขาพัก สิ่ง
นันทนาการที่พัก ซึ่งรวมถึงสระวายน้ํากลางแจง, อาบแดด, สวน ไดรับการ
ออกแบบเพื่อใหทานไดพักผอนหลีกหนีจากความวุนวาย บานสวนคุณยาย เปน
จุดหมายปลายทางแหงที่พักคุณภาพเยี่ยมในนครนายก

เบอรติดตอ : 098 347 6289
อีเมล : baansuankhunyaiy@hotmail.com
เว็ปไซต : http://baansuankhunyaiy.com
Facebook เพจ : บานสวนคุณยาย
แผนที่ : บานสวนคุณยาย
ที่อยู : 616 /1 หมู 1 ตําบลสาริกา อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก
เทศบาลเมืองนครนายก 26000

Nava Resort

Description

Nava Resort ไดรับการออกแบบเพื่อรองรับทั้งนักเดินทางเพื่อธุรกิจและการ
พักผอน โดยตั้งอยูอยางเหมาะเจาะในปากพลี ซึ่งเปนยานที่ไดรับความนิยม
ที่สุดยานหน่ึงของเมือง จากที่พัก ทานสามารถเดินทางไดอยางสะดวก
งายดายไปยังทุกที่ในเมืองที่มีชีวิตชีวาน้ี ดวยโลเคชั่นที่ยอดเยี่ยม ผูเขาพักจะ
เดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมตางๆ ของเมืองไดอยางสะดวก
งายดาย

ผูเขาพักจะไดรับความสะดวกสบายอยางเต็มที่ ดวยบริการและสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ ที่ดีพรอมที่สุด ที่พักแหงน้ีมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย
คอยใหบริการอยางพิถีพิถันที่สุดแกผูเขาพัก

ที่พักมีหองพักบรรยากาศดีกวา 10 หอง ไมวาจะพักหองไหน ทานก็จะไดสลัด
ความเครียดที่แบกไว แลวเพลิดเพลินไปกับสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย
อาทิเชน ตูเสื้อผา, ผลิตภัณฑทําความสะอาด, ผาขนหนู, ราวตากผา, โทรทัศน
จอแบน นอกจากน้ี ที่พักยังจัดเตรียมกิจกรรมนันทนาการหลากหลายไวใหผู
เขาพักไดเพลิดเพลิน Nava Resort คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับนักทองเที่ยวที่
มองหาความผอนคลาย สะดวกสบาย และเสนหของนครนายก

เบอรติดตอ : 089-036-3966รนายก
Facebook เพจ : นาวารีสอรท ที่พักนครนายก
แผนที่ : นาวารีสอรท ที่พักนครนายก
ที่อยู : 297 หมู 1 ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จ.นครนายก
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tel:0983476289
mailto:baansuankhunyaiy@hotmail.com
http://baansuankhunyaiy.com/?fbclid=IwAR0ueaogXE_c84w2DSGcbcADAlipHsJtGUF317YIg6CQhbXU1grE4YSDFk8
https://www.facebook.com/baansuankhunyaiy/
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tel:0890363966
https://www.facebook.com/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81-540162072841758/
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2+%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97/@13.7245144,100.8877081,10z/data=!4m19!1m13!4m12!1m4!2m2!1d100.9249496!2d13.2759514!4e1!1m6!1m2!1s0x311dadd772cd2231:0xbfd4f181367a7a53!2zbmF2YSByZXNvcnQg4LiZ4LiE4Lij4LiZ4Liy4Lii4LiB!2m2!1d101.2558352!2d14.1699278!3m4!1s0x311dadd772cd2231:0xbfd4f181367a7a53!8m2!3d14.1699278!4d101.2558352
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Sp3 Hotel

Description

Sp3 Hotel ตั้งอยูในบานวังตน มีเลานจสวนกลาง และอินเทอรเน็ตไรสาย
(WiFi) ฟรี หองพักทุกหองมีโทรทัศนจอแบนพรอมระบบชองสัญญาณ
ดาวเทียม และหองน้ําสวนตัว ที่พักมีหองอาหาร หองพักแตละหองที่อินนแหง
น้ีมีระเบียงพรอมวิวภูเขา เครื่องปรับอากาศ และโตะทํางาน ที่พักมีบริการ
อาหารเชาแบบเอเชียทุกเชา ที่พักมีสระวายน้ํากลางแจง พนักงานที่แผนก
ตอนรับซึ่งเปดบริการตลอด 24 ชั่วโมงสามารถแนะนํากิจกรรมตาง ๆ ในพื้นที่
ที่พักตั้งอยูหางจากจังหวัดนครนายก 11 กม. และหางจากจังหวัดสระบุรี 38
กม. สนามบินที่ใกลที่สุดคือสนามบินนานาชาติดอนเมืองซึ่งอยูหางจากที่พัก
66 กม.

เบอรติดตอ : 086 - 122 8071
เว็ปไซต : SP3 HOTEL NAKHONNAYOK
Facebook เพจ : Sp 3 Hotel Nakhonnayok
แผนที่ : Sp 3 Hotel Nakhonnayok
ที่อยู : โรงแรม เอสพี 3 เลขที่ 125-126 หมูที่ 3 ถนนสุวรรณศร ตําบลบานพ
ราว อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก 26110

เดอะ ฟอเรสต โฮม รีสอรท (The Forest
Home Resort)

Description

เดอะ ฟอเรสต โฮม รีสอรท เปนที่พักอันยอดเยี่ยมสําหรับผูไปเยือนนครนายก
ไมวาจะเพื่อพักผอนทองเที่ยวหรือติดตอธุรกิจ จากที่พัก ทานสามารถเดินทาง
ไดอยางสะดวกงายดายไปยังทุกที่ในเมืองที่มีชีวิตชีวาน้ี สําหรับผูที่รักการ
ทองเที่ยวผจญภัย เขื่อนขุนดานปราการชล เปนเพียงตัวอยางของสถานที่
ทองเที่ยวอีกมากมายที่นักทองเที่ยวเดินทางไปสัมผัสได

ผูเขาพักจะไดรับบริการชั้นเลิศและสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันจากเดอะ
ฟอเรสต โฮม รีสอรท ซึ่งปรารถนาใหแขกทุกทานไดรับความสะดวกสบาย
ที่สุดขณะเขาพัก ณ ที่พักเปยมคุณภาพแหงน้ี ทานจะไดเพลิดเพลินกับWi-Fi
ในพื้นที่สาธารณะ, ที่จอดรถ, รูมเซอรวิส, หองสําหรับครอบครัว, รานอาหาร

การออกแบบหองพักทุกหองสะทอนเอกลักษณของเดอะ ฟอเรสต โฮม รีสอรท
โทรทัศนจอแบน, กระจก, ผาขนหนู, อินเทอรเน็ตไรสาย (ไมเสียคาใชจาย),
หองปลอดบุหรี่ เปนเพียงสวนหน่ึงของสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทานจะได
สัมผัสเมื่อเขาพัก ไมวาทานจะชอบออกกําลังกาย หรือมองหาวิธีผอนคลาย
หลังวันอันแสนวุนวาย สิ่งอํานวยความสะดวกของที่พัก เชน สระวายน้ํา
กลางแจง, สปา, บริการนวด, สวน จะตอบโจทยความตองการของทานไดเปน
อยางดี เดอะ ฟอเรสต โฮม รีสอรท เปนทางเลือกที่ดีตอใจสําหรับผูที่เดินทาง
ไปยังนครนายก เพราะที่พักใหบริการที่มีแตความผอนคลายไรกังวล
ยอ

เบอรติดตอ : 087 554 5150
เว็ปไซต : Theforesthomeresort.com
Facebook เพจ : เดอะ ฟอเรสต โฮม รีสอรท
แผนที่ : เดอะ ฟอเรสต โฮม รีสอรท
ที่อยู : 414 ม.1 ต.สาริกา อ.เมือง นครนายก, เมืองนครนายก, นครนายก,
ประเทศไทย, 26000
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http://sphotelnakhonnayok.com/sp1/sp3/index.html
https://www.facebook.com/sp3hotel/
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ภูธารา รีสอรท (Bhuthara Resort)

Description

ภูธารา รีสอรท ในนครนายก สรางขึ้นเมื่อป 2010 และเปนตัวเลือกชั้นยอด
สําหรับนักเดินทางทุกทาน จากที่พัก ทานสามารถเดินทางไดอยางสะดวก
งายดายไปยังทุกที่ในเมืองที่มีชีวิตชีวาน้ี อีกทั้งยังอยูใกล เขื่อนขุนดานปราการ
ชล อีกดวย

ภูธารา รีสอรท มีสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการตางๆ ที่รับประกันไดวาจะ
สรางความพึงพอใจใหแกผูเขาพัก ที่พักแหงน้ีมีสิ่งอํานวยความสะดวก
มากมายคอยใหบริการอยางพิถีพิถันที่สุดแกผูเขาพัก

ขณะเขาพักที่น่ี ทานจะไดสัมผัสประสบการณสุดพิเศษจากสิ่งอํานวยความ
สะดวกคุณภาพสูง ไมวาจะเปน โทรทัศนจอแบน, ราวตากผา, กระจก, ทางเขา
สวนตัว, ผาขนหนู ซึ่งจะชวยเติมพลังใหแกทานหลังจากวันอันแสนยาวนาน สิ่ง
นันทนาการที่พัก ซึ่งรวมถึงสนามกอลฟ (ในระยะ 3 กม.), สวน ไดรับการ
ออกแบบเพื่อใหทานไดพักผอนหลีกหนีจากความวุนวาย ดวยทําเลที่ตั้งที่ดี
เยี่ยมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ลงตัว ภูธารา รีสอรท ตอบโจทยความ
ตองการของผูเขาพักในทุกๆ ดาน
ยอ

เบอรติดตอ : 085-847-7108, 085-121-8821
เว็ปไซต : http://www.bhuthara.com
Facebook เพจ : ภูธารา รีสอรท

เรนเดียร พารค รีสอรท (Reindeer Park
Resort)

Description

เรนเดียร พารค รีสอรท ไดรับการออกแบบเพื่อรองรับทั้งนักเดินทางเพื่อธุรกิจ
และการพักผอน โดยตั้งอยูอยางเหมาะเจาะในเมืองนครนายก ซึ่งเปนยานที่ได
รับความนิยมที่สุดยานหน่ึงของเมือง ที่พัก 4 ดาวแหงน้ีตั้งอยูบนทําเลที่
เยี่ยมยอด อยูหางจากตัวเมืองอันนาตื่นตาเพียง 13 km การเดินทางไปยัง
สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมของเมืองจึงทําไดโดยงาย เน่ืองจากที่พักตั้งอยูใน
ทําเลที่เดินทางสะดวก ผูเขาพักจึงไปยังสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมตางๆ ของ
เมืองไดโดยงาย

เรนเดียร พารค รีสอรท มีสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการตางๆ ที่รับประกัน
ไดวาจะสรางความพึงพอใจใหแกผูเขาพัก ที่พักมีรูมเซอรวิส 24 ชั่วโมง, ฟรี
Wi-Fi ทุกหอง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, แมบานทําความสะอาดราย
วัน, ซักรีด ใหบริการเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดของผูเขาพัก

ที่พักมีหองพักที่ประดับตกแตงอยางสวยงามกวา 33 หอง บางหองยังมี
โทรทัศนจอแบน, ผลิตภัณฑทําความสะอาด, เครื่องดื่มตอนรับ, กระจก,
รองเทาแตะสําหรับในหอง ไวบริการอีกดวย เรือ, แคนู, ทางไตเขา, สระวายน้ํา
กลางแจง, สปาของที่พัก เหมาะเจาะอยางยิ่งตอการคลายความเหน่ือยลาใน
วันอันวุนวาย ดวยทําเลที่ตั้งที่ดีเยี่ยมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ลงตัว
เรนเดียร พารค รีสอรท ตอบโจทยความตองการของผูเขาพักในทุกๆ ดาน

เบอรติดตอ : 037-349902, 098-2649296
Facebook เพจ : Reindeer Park Resort/Nakornnayok
เว็ปไซต : reindeer-park-resort
แผนที่ : Reindeer Park Resort
ที่อยู : 27 หมู 11 ตําบล เขาพระ อําเภอ เมือง จังหวัด นครนายก 26000, เมือง
นครนายก, นครนายก, ประเทศไทย, 26000
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โรงแรมสีดารีสอรท นครนายก (Sida Resort
Hotel Nakhon Nayok)

Description

เมื่อไปเยือนนครนายก และเขาพักที่โรงแรมสีดารีสอรท นครนายก ซึ่งมีหอง
พักคุณภาพและบริการนาประทับใจ ทานจะรูสึกผอนคลายเสมือนอยูบาน
ตัวเอง จากที่พัก ทานสามารถเดินทางไดอยางสะดวกงายดายไปยังทุกที่ใน
เมืองที่มีชีวิตชีวาน้ี ที่พักแหงน้ียังมีเสนหเปนพิเศษ ดวยสภาพแวดลอมที่
สะอาดเรียบรอย ใกลกับเขื่อนขุนดานปราการชล

ผูเขาพักจะไดรับความสะดวกสบายอยางเต็มที่ ดวยบริการและสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ ที่ดีพรอมที่สุด ตัวอยางสิ่งอํานวยความสะดวกของที่พัก
ไดแก สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ, ที่จอด
รถ, รูมเซอรวิส, รานอาหาร

หองพักทุกหองประกอบดวยสิ่งอํานวยความสะดวกที่◌ึ◌ัคัดสรรมาแลวอยางดี
ผูเขาพักจึงมั่นใจไดวาจะไดรับความสะดวกสบายสูงสุด ที่พักมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางนันทนาการหลากหลายไวคอยใหบริการ เชน หองฟตเนส, ซาวนา,
สนามกอลฟ (ในระยะ 3 กม.), สระวายน้ํากลางแจง, สปา เปนตน ทาน
สามารถอิ่มเอมกับบริการเหนือระดับและทําเลที่ตั้งดีเลิศไดที่โรงแรมสีดา
รีสอรท นครนายก

ที่อยู:120 ม.3 ถ.สาริกา-นางรอง ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก

เบอรติดตอ : 081-611-4472, 091-707-2217
อีเมล : aowsida@gmail.com
เว็ปไซต : http://sida-resort.com/
Facebook เพจ : โรงแรมสีดารีสอรท นครนายก-sida resort
แผนที่ : โรงแรมสีดารีสอรท นครนายก
ที่อยู : 120 ม.3 ถ.สาริกา-นางรอง ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก
เทศบาลเมืองนครนายก

Tel 0935634269
E-Mail totasthailand@gmail.com
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