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วนัพฤหัสบดีท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 
 

 เป  นวั น แห  งความ โศก เศร  าอย  างหา ท่ี เปรี ยบมิ ไ ด  ของคน ไทย
ทั้งประเทศทั่วแผนดินไทยมีแต  เสียงรํ่า ไห และนํ้าตา เมื่ อสํ านั กพระราชวั ง
ประกาศเรื่องการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ใหสาธารณชนไดรบัทราบ คณะผูบรหิาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานทุกภาคสวน
ของเทศบาลเมืองปากชอง ขอนอมเกลาน อมกระหมอมแสดงความอาลัย
ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได และจะนอมนําพระบรมราโชวาท 
และพระราชดาํรสั ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเปน
เข็มทิศและเปนหลักในการดําเนินชีวิตสืบไป
 และเมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ.2559 พสกนิกรทุกหมูเหลาในเมืองปากชอง 
และพ้ืนทีใ่กลเคยีงไดรวมกนัจดังาน “นอมราํลกึในพระมหากรณุาธคิณุองคพอหลวง
ของปวงชนชาวไทย ธ สถติในดวงใจไทยทัว่หลา 5 ธนัวาคม” ข้ึน โดยรวมกนัวาดภาพ
พระบรมสาทสิลกัษณพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช จํานวน 89 ภาพ 
จัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และรวมกันจุดเทียนและรองเพลง
สรรเสริญพระบารมี ตลอดแนวถนนหน  าสวนสาธารณะ เขาแคน เพื่ อ แสดง
ความอาลัยและน อมรํ า ลึก ในพระมหากรุณาธิ คุณ ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช เปนภาพแหงความประทับใจท่ีไมอาจลืมเลือน
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“มุ่งมั่น ตั้งใจ
ท�ำงำนตลอดมำ

เพื่อพัฒนำบ้ำนเกดิของเรำ”

6

264-13168 .indd   6 4/7/2560   13:33:46



 ในการพัฒนาเทศบาลเมืองปากชอง ทางคณะผูบริหาร สมาชกิสภาเทศบาล รวมท้ังหัวหนา
สวนราชการ และบคุลากรในสงักดัเทศบาลเมืองปากชองไดรวมมือ รวมแรง รวมใจในการปฏบิตังิาน  
มกีารกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ ยุทธศาสตรในการพัฒนาทองถ่ินอยางเปนรูปธรรม มกีลไกในการ
สงเสริมการทํางานอยางเปนระบบ โดยรับฟงความคิดเห็นจากพี่นองประชาชนและทุกภาคสวน
ในทองถิน่ เพือ่ใหการทาํงานมีความคลองตวั รวดเร็ว สามารถดาํเนนิการแกไขปญหาและตอบสนอง
ความตองการของพ่ีนองประชาชน ไดตรงตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับ
ของประชาชนในทองถิ่นและสาธารณชนทั่วไปเปนปจจัยแหงความสําเร็จที่ชัดเจน ทําใหเทศบาล
เมืองปากชองมีความเขมแข็ง มีศักยภาพในการบริการสาธารณะแกประชาชน สรางความสําเร็จ
ในการบริหารจัดการนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตท่ีดีของพี่นองประชาชนชาวเมืองปากชอง
 ผมขอขอบคุณความรวมมือจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะการมีสวนรวมจากภาคประชาชน
ท่ีรวมกันพัฒนา สนับสนุน สงเสริม การบริหารจัดการของเทศบาลเมืองปากชอง เพื่อใหเทศบาล
เมืองปากชองมีความกาวหนา พัฒนาอยางตอเน่ือง เพื่อใหเปน “ปากชองเมืองนาอยู”

สารนายกเทศมนตรี

นายคมกฤษณ  ล้ิมปญญาเลิศ
นายกเทศมนตรีเมืองปากชอง
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“ท�ำ ปัจจุบัน ในทุกๆ วัน
ให ้ดทีี่สุด เท่ำที่เรำจะท�ำได้”
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สารปลัดเทศบาลเมืองปากชอง
 รายงานกิจการประจําป  2559 ฉบับนี้  จัดทําขึ้นเพื่อส่ือถึงผู อ านได ทราบถึง
ผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองปากชองชวงปทีผ่านมา เมืองปากชองเปนประตสููภาคอสีาน 
จงึมีความเจริญและมีการขยายตวัของเมืองเพ่ิมมากข้ึน ในการปฏบิตังิานทีผ่านมา นายกเทศมนตรี
เมืองปากชองและคณะผูบริหาร ตลอดจนบุคลากรในสังกัดฯ ไดมุ งม่ันทํางานทั้งในดาน
การจัดบริการสาธารณะตางๆ ตลอดจนการดูแลทุกขสุขของพี่น องประชาชน เพื่อให
ประชาชนไดรับการบริการท่ีดี สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
 ทายนี ้ดฉินัขอขอบคณุทกุภาคสวน ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
โดยเฉพาะประชาชนทุกทานในเขตเทศบาลเมืองปากชอง ที่ไดใหความรวมมือและสนับสนุน
ใหภารกจิตางๆ ของเทศบาลเมืองปากชองสาํเร็จลลุวงดวยดตีลอดมา ทกุทานถอืเปนกาํลงัสาํคญั 
ในการพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนาในทุกๆ ดานรวมกัน

นางสาวณัชนลิน  ยะอนันต
ปลัดเทศบาลเมืองปากชอง

“ท�ำ ปัจจุบัน ในทุกๆ วัน
ให ้ดทีี่สุด เท่ำที่เรำจะท�ำได้”
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 “เมืองปากชอง” เปนสวนหนึง่ของจงัหวดันครราชสมีาทีอ่ตัราการเจรญิเตบิโตสงู ซึง่ในอนาคตจะมีสิง่อาํนวย
ความสะดวก ความสบาย ความเจริญที่คืบคลานและขยายตัวเขามาสูปากชองของเรา ไมวาจะเปน รถไฟรางคู 
รถไฟความเร็วสูง มอเตอรเวย ซึ่งแมวาส่ิงเหลาน้ีจะเกิดขึ้นและอาจเปล่ียนแปลงหลายส่ิงหลายอยางแตเรายังคง
รักษาความเปนเอกลักษณและตัวตนของเมืองปากชองของเราไวอยางเหนียวแนน และสงตอสิ่งเหลานี้
ไปสูคนรุนถัดไป เพื่อใหลูกหลานไดรับรูวา “ปากชองเมืองนาอยู”

ในหวงเวลาที่ผานมา....
 เทศบาลเมืองปากชอง ไดริเริ่มโครงการพัฒนาตางๆ ขึ้นมามากมาย โดยมีจุดประสงคเพื่อสรางสรรคและยกระดับ
ความเปนอยูทีด่ขีองพีน่องชาวปากชอง หลากหลายโครงการเหลานัน้ยงัคงดาํเนนิการมาอยางตอเนือ่ง และเปนสวนสาํคญั
ท่ีชวยใหเมืองแหงน้ีกลายเปน“เมืองนาอยู” ดังเชนในปจจุบัน
 เมืองแหงนี้ไดกอกําเนิดสิ่งตางๆ มากมาย ซ่ึงเกิดข้ึนจากสองมือของทุกคน รวมทั้งพลังใจที่หลอหลอม
รวมกันจนกลายเปน  “เมืองของเราทุกคน”
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แนะนําผูบริหาร พันธกิจ, วิสัยทัศน, นโยบาย

โครงการท่ีดําเนินงานในปงบประมาณ 2559 
และติดตามความคืบหนาและผลสัมฤทธ์ิ

ของงานในรอบป

สถิติดานตางๆ ประจําป 2559 
เทศบาลเมืองปากชอง สัมผัสอาหารการกิน @ เมืองปากชอง

แนะนําคณะผูบริหาร ขาราชการ เทศบาลเมืองปากชอง
รวมคิด รวมทํา เพื่อความสุข และเปนเมืองตนแบบตอไป

กาวไปกับงานบริการเทศบาลเมืองปากชอง

เบ็ดเตล็ด เกร็ดความรู
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โครงสร้างส่วนราชการและระดับต�าแหน่ง   ผู้บริหารของเทศบาลเมืองปากช่อง

ฝ่ายอ�านวยการ
-งานธุรการ
-งานการเจ้าหน้าที่
-งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ฝ่ายปกครอง
-งานทะเบยีนราษฏรและบตัร
ประชาชน
ฝ่ายป้องกันและรกัษาความสงบ
-งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
-งานรักษาความสงบ

ส�านักปลัดเทศบาล
หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง)

กองคลัง
ผู้อ�านวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง
ระดับกลาง)

งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงานคลัง
-งานการคลังและบัญชี
-งานพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายพัฒนารายได้
-งานพัฒนารายได้
-งานผลประโยชน์
ฝ่ายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
-งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

กองช่าง
ผู้อ�านวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง

ระดับกลาง)

งานธุรการ
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
-งานวิศวกรรม
-งานสถาปัตยกรรม
ฝ่ายการโยธา
-งานสาธารณูปโภค
-งานสวนสาธารณะ
-งานจัดสถานที่และ
การไฟฟ้าสาธารณะ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข

ระดับกลาง)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
-งานสุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อม
-งานศูนย์บริการสาธารณสุข
-งานรักษาความสะอาด
-งานส่งเสริมสุขภาพ
-งานป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อ
-งานสัตวแพทย์

สถานธนานุบาลเทศบาล

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
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โครงสร้างส่วนราชการและระดับต�าแหน่ง   ผู้บริหารของเทศบาลเมืองปากช่อง

กองวิชาการและแผนงาน
ผู้อ�านวยการกองวิชาการและ
แผนงาน(นักบริหารงานทั่วไป

ระดับต้น)

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
-งานวิเคราะห์นโยบาย
-งานจัดท�างบประมาณ
-งานธุรการ
-งานนิติการ
-งานบริการและเผยแพร่
วิชาการ

กองการศึกษา
ผู้อ�านวยการกองการศึกษา

(นักบริหารการศึกษา
ระดับกลาง)

งานธุรการ
ฝ่ายบริหารการศึกษา
-งานการเงินและบัญชี
-งานกีฬาและนันทนาการ
-งานโรงเรียน
-งานกิจการนักเรียน
-งานส่งเสริมคุณภาพฯ
-หน่วยศึกษานิเทศก์ฯ
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
-งานการศึกษานอกระบบ
-งานส่งเสริมประเพณี
-งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

กองช่างสุขาภิบาล
ผู้อ�านวยการกองช่างสุขาภิบาล
(นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล

ระดับต้น)

งานธุรการ
ฝ่ายจัดการคุณภาพน�า้
-งานควบคุมและตรวจสอบ
คุณภาพน�า้

กองสวัสดิการสังคม
ผูอ้�านวยการกองสวสัดิการสงัคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ระดับต้น)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-งานธุรการ
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
-งานพัฒนาชุมชน

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน
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โครงสร้างส่วนราชการและระดับต�าแหน่ง   ผู้บริหารของเทศบาลเมืองปากช่อง

ฝ่ายอ�านวยการ
-งานธุรการ
-งานการเจ้าหน้าที่
-งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ฝ่ายปกครอง
-งานทะเบยีนราษฏรและบตัร
ประชาชน
ฝ่ายป้องกันและรกัษาความสงบ
-งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
-งานรักษาความสงบ

ส�านักปลัดเทศบาล
หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง)

กองคลัง
ผู้อ�านวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง
ระดับกลาง)

งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงานคลัง
-งานการคลังและบัญชี
-งานพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายพัฒนารายได้
-งานพัฒนารายได้
-งานผลประโยชน์
ฝ่ายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
-งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

กองช่าง
ผู้อ�านวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง

ระดับกลาง)

งานธุรการ
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
-งานวิศวกรรม
-งานสถาปัตยกรรม
ฝ่ายการโยธา
-งานสาธารณูปโภค
-งานสวนสาธารณะ
-งานจัดสถานที่และ
การไฟฟ้าสาธารณะ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข

ระดับกลาง)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
-งานสุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อม
-งานศูนย์บริการสาธารณสุข
-งานรักษาความสะอาด
-งานส่งเสริมสุขภาพ
-งานป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อ
-งานสัตวแพทย์

สถานธนานุบาลเทศบาล

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

โครงสร้างส่วนราชการและระดับต�าแหน่ง   ผู้บริหารของเทศบาลเมืองปากช่อง

กองวิชาการและแผนงาน
ผู้อ�านวยการกองวิชาการและ
แผนงาน(นักบริหารงานทั่วไป

ระดับต้น)

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
-งานวิเคราะห์นโยบาย
-งานจัดท�างบประมาณ
-งานธุรการ
-งานนิติการ
-งานบริการและเผยแพร่
วิชาการ

กองการศึกษา
ผู้อ�านวยการกองการศึกษา

(นักบริหารการศึกษา
ระดับกลาง)

งานธุรการ
ฝ่ายบริหารการศึกษา
-งานการเงินและบัญชี
-งานกีฬาและนันทนาการ
-งานโรงเรียน
-งานกิจการนักเรียน
-งานส่งเสริมคุณภาพฯ
-หน่วยศึกษานิเทศก์ฯ
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
-งานการศึกษานอกระบบ
-งานส่งเสริมประเพณี
-งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

กองช่างสุขาภิบาล
ผู้อ�านวยการกองช่างสุขาภิบาล
(นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล

ระดับต้น)

งานธุรการ
ฝ่ายจัดการคุณภาพน�า้
-งานควบคุมและตรวจสอบ
คุณภาพน�า้

กองสวัสดิการสังคม
ผูอ้�านวยการกองสวสัดิการสงัคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ระดับต้น)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-งานธุรการ
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
-งานพัฒนาชุมชน

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน
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“สรางบานเมืองนาอยู มุงสูคุณภาพชีวิตท่ีดี
มีประสิทธิภาพทางการศึกษา พัฒนาการทองเท่ียว”

วิสัยทัศน

1. สงเสริมการทองเท่ียวสรางรายไดใหแกประชาชน
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหท่ัวถึง
3. ปองกันและสงเสริมสุขภาพประชาชน
4. สงเสริมการศึกษา บํารุงรักษาภูมิปญญาทองถ่ิน
   และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน

พันธกิจ

เก่ียวกับผูบริหารเทศบาลเมืองปากชอง
  การบริหารและการวางแผนนโยบายตางๆ เปนความรับผิดชอบของ
คณะผูบรหิาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหนาสวนราชการทั้งหมด จึงขอ
แนะนําผูบรหิารใหผูสนใจและประชาชนทัว่ไปไดรบัทราบ เพ่ือใหทานสามารถแจงขาว
สอบถามขอมูลเพิม่เตมิหรอืรองเรยีนมายงัเทศบาลเมืองปากชองไดทกุชองทาง
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คณะผูบริหารเทศบาลเมืองปากชอง

4       1         3        2 

1. นายคมกฤษณ ลิ้มปญญาเลิศ  นายกเทศมนตรี
2. นายดิเรกฤทธิ์ พงษศิริ   รองนายกเทศมนตรี
3. นายยุทธนา  เกียรติขจรไกล  รองนายกเทศมนตรี
4. นายประภัทร  โรจนมงคลกุล  รองนายกเทศมนตรี
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  2         1         3

คณะผูบริหารเทศบาลเมืองปากชอง
1. นายอรุณศักดิ์ รัตนะคุณชัย  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
2. นายพูลศักดิ์  เลียวนรเศรฐ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
3. นายคมทวี  ลิ้มปญญาเลิศ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
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สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

2     3       1     4      5      6

1. นายกังวาน       บรรณาภูมิ  (ประธานสภาเทศบาล)
2. นายชาติชาย       อุนเมตตาอารี
3. นางสาวสมจิตร   กําแหง

4. นางสุนันท  เขียนเจริญ
5. นายวินัย     จิวะวิฑูรกิจ
6. นายศิรพงษ  พงษศิริรักษ
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สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

1     2      3     4      5     6

1. นายปกรณ   ประคองวงษ
2. พ.ต.ไพรัช   พูนชัย
3. นายสมภูมิ    อาจโต

4. นายวิเชษฐ    เจริญสุข
5. นายสนิท      ขันทาระศรี
6. นายสุวรรณ   เพ็งขาว
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สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

3     4      1     2     5     6

1. นายหวั่น เสียนขุนทด (รองประธานสภาเทศบาล)
2. นายสุวัฒน กังวานรัตนกุล
3. นายขจิตร ปลั่งกลาง

4. นายจักรพงษ  ภูวสวัสดิ์
5. นายสวัสด์ิ     รามสันเทียะ
6. นายพูน        นิสูงเนิน
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หัวหนาสวนราชการเทศบาลเมืองปากชอง
1. นางสาวณัชนลิน  ยะอนันต ปลัดเทศบาลเมืองปากชอง
2. นายจเร  บายเจริญ  รองปลัดเทศบาลเมืองปากชอง
3. ดร.สุวิชา  สุภามา  ผูอาํนวยการกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอม 
4. นายจรัญ  รามสันเทียะ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
5. นางมาลี  ตัณฑิกุล  ผูอํานวยการกองคลัง

6. นายศุภฤกษ  บุญสูง    ผูอํานวยการกองการศึกษา 
7. นายสถิตย  ประเทศ    รกัษาการแทนผูอํานวยการกองชางสุขาภิบาล 
8. นายพัฒนพงศ  พิมพบุญญามาศ   ผูอํานวยการกองชาง
9. นายสันตชัย  มั่งธรรม    ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
10. นางจริยา   สวนฉิมพลี    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

3     4   5   2  1   6   7    8
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โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เสน่ห์เมืองปากช่อง”
รางวัลชนะเลิศ 
นายวิชัย  เรืองเชิงชุม
ชื่อภาพ “เสน่ห์ต้อนรับผู้มาเยือน”
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โครงการที่ดําเนินในปงบประมาณ 2559 
ติดตามความคืบหนาและผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบป
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โครงการที่ด�าเนินการในปีงบประมาณ 2559
๐  โครงกำรจัดงำนวันเทศบำล 24 เมษำยน ของทุกปี
๐  โครงกำรฝกอบรมและทัศนศึกษำดูงำนของคณะผู้บริหำร
๐  โครงกำรประกวดภำพถ่ำยเมืองปำกช่อง
๐  โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลัง กำรบัญชี
๐  โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรพัฒนำรำยได้ของท้องถ่ิน

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2559

24

264-13168 .indd   24 4/7/2560   13:38:37



โครงการที่ด�าเนินการในปีงบประมาณ 2559
๐  โครงกำรปองกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำล
๐  โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ
๐  โครงกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวันนักเรียน ม.1-ม.3
๐  โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
๐  โครงกำรจ้ำงเหมำกวำดถนนในเขตเทศบำลเมืองปำกช่อง
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โครงการที่ด�าเนินการในปีงบประมาณ 2559
๐  โครงกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ผู้สูงอำยุ
๐  โครงกำรสงเครำะห์ผู้ประสบภัย
๐  โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.พร้อมท่อระบำยน�้ำ ถนนเทศบำล 36 ซอยอยู่เจริญ
๐  โครงกำรก่อสร้ำงถนนเทศบำล 28 ซ.5 (ซอยทำวเฮ้ำส์)
๐  โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงช่องรับน�้ำบนผิวจรำจร (แผนชุมชนรำชประชำ)
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โครงการที่ด�าเนินการในปีงบประมาณ 2559
๐  โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนน คสล. ถนนเทศบำล 19 ซอย 1 แยกซ้ำยมือ
๐  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน�้ำ คสล. เชื่อมชุมชนหนองกะจะ 1 และหนองกะจะ 2     
๐  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน�้ำ คสล. ถนนเทศบำล 16 ซอย 4
๐  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน�้ำ คสล. ถนนเทศบำล 38 ซอยสำมัคคี 3
๐  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน�้ำ คสล. ถนนเทศบำล 9 ซอยสำมัคคี 3 หนองสำหร่ำย
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โครงการที่ด�าเนินการในปีงบประมาณ 2559
๐  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน�้ำ คสล. บ้ำนท่ำมะนำว ซอย 2 แยก 2
๐  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน�้ำ คสล. จำกถนนเทศบำล 27 ซอย 1
๐  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน�้ำ คสล. ถนนเทศบำล 41 ซอยท่ำเล่ือน 1
๐  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน�้ำพร้อมท่อระบำยน�้ำถนนบ้ำนไร่
๐  โครงกำรขุดลอกท�ำควำมสะอำดคลองอุบำกันต์ (ช่วงคลองคอนกรีต)
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โครงการที่ด�าเนินการในปีงบประมาณ 2559
๐  โครงกำรติดต้ังและซ่อมแซมเสำไฟฟำส่องสว่ำงถนนมิตรภำพ
๐  โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบำล 16 ซอย 5
๐  โครงกำรจัดอบรมผู้น�ำชุมชน
๐  โครงกำรจัดอบรมและศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำศักยภำพกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้ำนของเทศบำลเมืองปำกช่อง
๐  โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลชุมชน
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โครงการที่ด�าเนินการในปีงบประมาณ 2559
๐  โครงกำรรณรงค์ปองกันและแก้ไขปญหำยำเสพติด
๐  โครงกำรส่งเสริมศักยภำพในกำรประกอบอำชีพของประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปำกช่อง
๐  โครงกำรปรับปรุงต่อเติมอำคำรท่ีท�ำกำรชุมชนคุรุสำมัคคี
๐  โครงกำรเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๐  โครงกำรแข่งขันกีฬำในชุมชนเขตเทศบำลเมืองปำกช่อง
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โครงการที่ด�าเนินการในปีงบประมาณ 2559
๐  โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพในชุมชน
๐  โครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง
๐  โครงกำรจัดงำนประเพณีวันขึ้นปีใหม่
๐  โครงกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์และวันผู้สูงอำยุ
๐  โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวภำยในเขตเทศบำลเมืองปำกช่อง
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โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เสน่ห์เมืองปากช่อง”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายนรินทร์  แสไพศาล
ชื่อภาพ “เก่าเคล้าใหม่”
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สถิติดานตางๆ ประจําป 2559 
เทศบาลเมืองปากชอง
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เทศบาลเมืองปากชอง
ท่ีต้ัง   :  73 ถนนมิตรภำพ ต�ำบลปำกช่อง อ�ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 30130
      :  โทรศัพท์ 044-312037-8 โทรสำร 044-313040 www.pakchongcity.go.th
นำยกเทศมนตรี  :  นำยคมกฤษณ์  ล้ิมปญญำเลิศ
ปลัดเทศบำล  :  นำงสำวณัชนลิน  ยะอนันต์
พื้นท่ี   :  15.25 ตำรำงกิโลเมตร
ประชำกร   :   35,296 คน   แยกเป็น ชำย  :  16,807 คน   หญิง  :  18,489 คน
ครัวเรือน  :  17,882  ครัวเรือน    ควำมหนำแน่น  :  2,315 คน/ตำรำงกิโลเมตร

อาณาเขต
ทิศเหนือ   :  ติดต่อกับหมู่บ้ำนหนองตำแก้ว หมู่ 8 อ�ำเภอปำกช่อง
ทิศใต้   :  ติดต่อกับต�ำบลหนองน�้ำแดง อ�ำเภอปำกช่อง
ทิศตะวันออก    :  ติดต่อกับล�ำตะคอง และหมู่บ้ำนประดู่บำก
ทิศตะวันตก   :  ติดต่อกับเขตปำสงวนแห่งชำติ หมู่บ้ำนน�้ำตกหลังเหว หมู่ 10 อ�ำเภอปำกช่อง

สวัสดีเมืองปากช่อง
ภาพ : ประภาส  สาทอง
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ตารางจ�านวนประชากร ปี 2555-2559
ปี พ.ศ. 2555 2556 2557 2558 2559

จ�ำนวนประชำกร 36,121 35,959 35,736 35,506 35,204

กราฟแสดงการเติบโตของประชากร เปรียบเทียบย้อนหลัง ( ปี 2555-2559 )
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35,800

35,600

35,400
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34,600
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จ�านวนพื้นที่ ครัวเรือน และประชากร ชาย-หญิง

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

จ�ำนวน 16,761 
ครัวเรือน

จ�ำนวน 17,160 
ครัวเรือน

จ�ำนวน 17,418 
ครัวเรือน

จ�ำนวน 17,716 
ครัวเรือน

จ�ำนวน 17,928 
ครัวเรือน

ชำย

หญิง

ชำย

หญิง

ชำย

หญิง

ชำย

หญิง

ชำย

หญิง

ชำย 17,247 คน    หญิง 18,874 คน

ชำย 17,128 คน    หญิง 18,831 คน

ชำย 17,019 คน     หญิง 18,717 คน

ชำย 16,936 คน    หญิง 18,570 คน

ชำย 16,780 คน    หญิง 18,424 คน
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การด�าเนินการงานทะเบียนราษฎร ประจ�าปี 2555-2559

ปี 2555

2,728

264

2,136

3,571

16,761

36,121

17,247

18,874

ปี 2556

2,666

341

1,689

4,281
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35,959

17,128

18,831

ปี 2557

2,790

427

1,623

4,408

17,418

35,736

17,019

18,717

ปี 2558

2,535

447

1,598

4,154

17,716

35,506

16,936

18,570

ปี 2559

2,349

479

1,438

3,756

17,928

35,024

16,780

18,424

  หน่วย

  รำย

  รำย

  รำย

  รำย

  หลัง

  รำย

  คน

  คน

กิจกรรม จ�ำนวนงำนท่ีส�ำนักทะเบียนรำษฎร

แจ้งเกิด
แจ้งตำย
ย้ำยเข้ำ

ย้ำยออก
จ�ำนวนบ้ำน
จ�ำนวนประชำกรรวม
ชำย
หญิง
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ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559   หน่วย

ท�ำบัตรครั้งแรก 1,271 540 370 233 290   รำย

บัตรหมดอำยุ 2,165 3,576 2,788 4,663 6,512   รำย

เพิ่มชื่อในทะเบียน 2 3 2 2 3   รำย

พ้นจำกสภำพยกเว้น 20 5 12 19 17   รำย

เป็นบุคคลยกเว้น 3 5 4 18 8   รำย

บัตรหำย 1,240 1,461 1,606 2,092 2,804   รำย

บัตรถูกท�ำลำย 0 0 1 1 1   รำย

บัตรช�ำรุดแต่ไม่ต้องคืนส่วนกลำง 1,058 1,147 1,777 2,173 2,586   รำย

บัตรช�ำรุดและต้องส่งคืนส่วนกลำง 18 157 31 42 99   รำย

เปล่ียนชื่อหรือสกุล 466 411 347 339 352   รำย

เปล่ียนชื่อและสกุล 104 88 70 68 75   รำย

ได้หรือคืนสัญชำติไทย 0 0 0 0 0   รำย

เปล่ียนท่ีอยู่ 0 0 61 94 221   รำย

อ่ืนๆ 340 255 280 411 787   รำย

รวมท้ังหมด 6,687 7,648 7,349 10,155 13,758   รำย

การด�าเนินการบัตรประจ�าตัวประชาชน ประจ�าปี 2555-2559
กิจกรรมกำรท�ำบัตร
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บัญชีข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจ�าปี 2559
บัญชีรำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป (รำยจ่ำย)

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2559 เทศบำลเมืองปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
รำยกำร รหัสบัญชี ประมำณกำร รำยจ่ำยจริง

ก. รำยจ่ำยงบกลำง

  1. รำยจ่ำยจำกรำยได้

  ค่ำช�ำระหน้ีเงินกู้ 10,874,300.00 10,773,105.06

  รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน 4,447700.00 3,966,556.93

  เบ้ียยังชีพผู้ปวยเอดส์ 120,000.00 117,500.00

  เงินส�ำรองจ่ำย 300,000.00 233,100.00

  ก.บ.ท. 3,221,600.00 3,221,600.00

  ก.บ.ข. 116,070.00 116,011. 50

รวมรำยจ่ำยงบกลำง 19,079,670.00 18,427,873.49

ข. รำยจ่ำยของหน่วยงำน

  1. รำยจ่ำยจำกรำยได้

    1.1 รำยจ่ำยประจ�ำ

    - หมวดเงินเดือน (ฝำยกำรเมือง) 6,208,700.00 6,208,556.00

    - หมวดเงินเดือน (ฝำยประจ�ำ) 83,919,573.00 79,367,554.81

    - หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 36,266,667.00 56,683,544.81

    - หมวดค่ำสำธำรณูปโภค 6,984,600.00 5,686,1673.62

    - หมวดเงินอุดหนุน 8,273,000.00 7,967,803.97

    - หมวดรำยจ่ำยอ่ืน 30,000.00 20,000.00

รวมรำยจ่ำยประจ�ำ 168,682,504.00 155,933,329.72

    1.2 รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน

    หมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

    - ค่ำครุภัณฑ์ 3,330,346.00 3,246,045.90

    - ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 31,987,480.00 31,987,480.00

    รวมรำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน 35,317,826.00 35,233,525.90

รวมรำยจ่ำยท้ังส้ิน 223,080,000.00 209,594,729.11
39
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บัญชีรำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป (เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ)
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2559 เทศบำลเมืองปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ

รำยกำร รหัสบัญชี ประมำณกำร รำยจ่ำยจริง

ก. รำยจ่ำยงบกลำง

  1. จ่ำยจำกเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

  - เบ้ียยังชีพ 38,640,600.00

  - ก.บ.ข. 1,559,400.44

รวมรำยจ่ำยงบกลำง - 40,200,000.44

ข. รำยจ่ำยของหน่วยงำน

  1. จ่ำยจำกรำยได้

    1.1 รำยจ่ำยประจ�ำ

    - หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยวัสดุ 3,286,349.97

รวมรำยจ่ำยประจ�ำ - 3,286,349.97

    1.2 รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน

    หมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

    - ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 13,520,000.00

รวมรำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน - 13,520,000.00

รวมรำยจ่ำยท้ังส้ิน - 57,006,350.41

ค. จ่ำยจำกเงินจ่ำยขำดเงินสะสม

  หมวดค่ำจ้ำงชั่วครำว - 8,000.00

  หมวดค่ำครุภัณฑ์ - 10,960,000.00

รวมจ่ำยจำกเงินจ่ำยขำดเงินสะสม - 10,968,000.00

ต่อหน้ำถัดไป
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รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ รายรับจริง

งบประมาณท่ัวไป

ก. รายได้จัดเก็บเอง

1. หมวดค่าภาษีอากร 411000 -

  - ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 411001 10,000,000.00 14,046,504.00

  - ภาษีบ�ารุงท้องท่ี 411002 400,000.00 420,761.25

  - ภาษีป้าย 411003 2,700,000.00 3,260,416.00

  - อากรฆ่าสัตว์ 411004 300,000.00 255,476.00

รวม 15,400,000.00 17,983,157.25

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 412000

1. ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการฆ่าสัตว์และจ�าหน่ายเน้ือสัตว์ 412101 430,000.00 375,606.00

2. ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จ�าหน่ายเน้ือสัตว์ 412102 80,000.00 75,882.00

3. ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 412104 500.00 184.00

4. ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาหาร 412106 100,000.00 73,115.00

5. ค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนมูลฝอย 412107 4,500,000.00 4,120,600.00

6. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 412108 250,000.00 195,100.00

7. ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 412112 60,000.00 71,460.00

8. ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจ�าตัวประชาชน 412113 100,000.00 119,200.00

9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 412128 8,000.00 7,110.00

10. ค่าปรับผู้กระท�าความผิดกฏหมายจราจรทางบก 412202 1,000,000.00 816,250.00

11. ค่าปรับผู้กระท�าผิดกฏหมายรักษาความสะอาดฯ 412204 30,000.00 13,700.00

12. ค่าปรับผู้กระท�าผิดกฏหมายการทะเบียนราษฎร 412205 3,000.00 790.00

13. ค่าปรับผู้กระท�าผิดกฏหมายบัตรประจ�าตัวประชาชน 412206 30,000.00 86,990.00
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บัญชีรายละเอียดงบประมาณรายรับท่ัวไป
ประจ�าเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ รายรับจริง

14. ค่าบริการผิดสัญญา 412210 300,000.00 1,031,250.00

15. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าท่ีเป็นกิจการอันตราย 412303 400,000.00 405,600.00

16. ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ�าหน่ายอาหารหรือสะสมฯ 412304 250,000.00 231,800.00

17. ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน 412306 8,000.00 10,000.00

18. ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาหาร 412307 5,000.00 9,530.00

19. ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับใบโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 412309 20,000.00 8,910.00

20. ค่าใบอนุญาตอ่ืน 412399 50,000.00 41,500.00

รวม 7,624,500.00 7,694,577.80

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 413000

1. ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี 413002 5,125,000.00 4,830,581.00

2. ดอกเบ้ีย 413003 3,100,000.00 2,316,543.37

รวม 8,225,000.00 7,147,124.37

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 414000

1. เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 414002 5,500,000.00 5,427,909.26

รวม 5,500,000.00 5,427,909.26

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 415000

1. ค่าขายแบบแปลน 415004 300,000.00 197,700.00

2. ค่าเขียนแบบแปลน 415005 500.00 -

3. ค่าจ�าหน่ายแบบพิมพ์และค�าร้อง 415006 80,0000.00 52,784.00

4. รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 415999 450,000.00 619,555.76

รวม 830,500.00 870,039.76

ต่อหน้าถัดไป
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รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ รายรับจริง

รายได้ท่ีรัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 430000

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 431000

1. รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนท่ัวไป ส�าหรับ อปท. ท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี 431001 62,000,000.00 64,077,097.00

รวม 62,000,000.00 64,077,097.00

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 440000

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุุประสงค์/เฉพาะกิจ 441000

1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา 441001

- ค่าเช่าบ้าน 171,871.97

- ค่าเล่าเรียนบุตร 53,079.00

- ค่าก่อสร้างอาคารอนุบาล ท.2 6,130,000.00

- ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ท.2 7,390,000.00

- บ�าเหน็จค่าราชการถ่ายโอน 1,559,400.44

2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกองสาธารณสุข 2,996,400.00

3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบ้ียยังชีพ 38,640,600.00

4. เงินอุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรมแก้ไขปัญหายาเสพติด 65,500.00

รวม - 57,006,350.41

รวมรายรับท้ังส้ิน 223,080,000.00 290,360,858.95

43

264-13168 .indd   43 4/7/2560   13:51:08



โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เสน่ห์เมืองปากช่อง”
รองวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
นายมานพ  กวินเลิศวัฒนา
ชื่อภาพ “เสน่ห์ยามเช้าปากช่อง”
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กาว...ไปกับงานบริการเทศบาลเมืองปากชอง
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งานบริการส�านักทะเบียนราษฎร
 ส�านักทะเบียนราษฎร ตั้งอยู ่ที่ชั้น 1 (ฝั ่งขวามือ) อาคารส�านักงานเทศบาลเมืองปากช่อง 
เปิดให้บริการในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (โดยไม่มีการหยุดพักกลางวัน) ในวันเสาร์ 
ตัง้แต่เวลา 08.30 - 14.00 น. ยกเว้นวนัหยดุนกัขัตฤกษ์ สอบถามข้อมลูเพ่ิมเตมิได้ที ่044-312037-8 ต่อ 107-108 
 โดยในปัจจุบันส�านักทะเบียนราษฎร มีการจัดระบบให้ผู้มาใช้บริการได้รวดเร็วและถูกต้องแม่นย�า 
รวมท้ังใส่ใจดูแลประชาชนได้เป็นอย่างดี กลับไปพร้อมกับความประทับใจ..
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งานบริการภาษี
 ในปัจจบุนัการให้บริการด้านภาษขีองกองคลัง 
สามารถท�าได้สะดวกขึ้น โดยประชาชนสามารถ
ตดิต่อขอรบับรกิารได้ทีก่องคลงั ช้ัน 1 (ฝ่ังซ้ายมอื) 
อาคารส�านกังานเทศบาลเมอืงปากช่อง โดยเตรยีม
เอกสารดั งต ่ อ ไปนี้  ส� า เ น าบั ต รปร ะจ� า ตัว
ประชาชน, ส�าเนาทะเบียนบ้าน, ส�าเนาทะเบียน
พาณชิย์ (ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ), หนงัสอืมอบอ�านาจ 
(กรณใีห้ผูอ่ื้นมาตดิต่อแทน) ส�าเนาเอกสารสิทธิท์ีด่นิ 
(โฉนดท่ีดิน), ใบเสร็จรับเงิน ของปที่แล้วและ
หนังสือส�าเนาการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน หรือ
โทรสอบถามล่วงหน้าได้ทีห่มายเลข 044-312037-8 
ต่อ 104

งานบรกิารขอมลูข่าวสารเพือ่ประชาชน
 เทศบาลเมืองปากช่อง ให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้
บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในเขตเทศบาล และผู้สนใจทั่วไปสามารถติดต่อ
ขอใช้บรกิารได้ตัง้แต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (วนัจนัทร์-วนัศกุร์) ยกเว้นวนัหยดุราชการ
และวนัหยดุนกัขัตฤกษ์ ณ ห้องประชาสมัพนัธ์ ช้ัน 1 โดยมข้ีอมลูเกีย่วกบัแผนงานต่างๆ 
โครงการพฒันาเทศบาล ประกาศ ประกวดราคา/สอบราคา เทศบญัญตั ิรายงานแสดงฐานะ
ทางการเงิน ระเบยีบ กฎหมาย ข้อมลูอืน่ๆ และตามทีก่�าหนดไว้ใน พรบ.ข้อมลูข่าวสาร 
พ.ศ. 2540 สอบถามข้อมลูเพ่ิมเตมิ โทร. 044-312037-8 ต่อ 111, 0
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งานบริการบรรเทาสาธารณภัย
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง) เทศบาลเมืองปากช่อง อาคารส�านักงานตั้งอยู่
ถนนเทศบาล 31 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (ซอยข้างอ�าเภอปากช่อง) โดยมีการเตรียมพร้อม
บุคลากร เครื่องมือไว้ให้บริการพร้อมตลอด 24 ช่ัวโมง เมื่อเกิดอัคคีภัยข้ึน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพ การสือ่สารโดยวทิยสุือ่สาร รับแจ้งเหตเุพลงิไหม้และสาธารณภยัต่างๆ ปฏิบตัหิน้าทีต่ลอด 24 ช่ัวโมง 
 หากประชาชนในพื้นที่ท่านใดประสบเหตุด่วน เหตุร้าย หรือต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน สามารถ
ติดต่อ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง) โทรศัพท์ 044-311574, 044-314771 เหตุดับเพลิง 199 
และวิทยุในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 162.550 MHz

งานบริการกองช่าง
 กองช่าง เทศบาลเมืองปากช่อง ให้บริการงานส�ารวจ 
ออกแบบ เขียนแบบ ถนน อาคาร การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
การขออนุญาตร้ือถอนอาคาร ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร การขอ
อนญุาตขุดดิน/ถมดิน ฯลฯ สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ตั้งแต่
เวลา 08.30 - 16.30 น. (วนัจนัทร์-วนัศกุร์) ยกเว้นวนัหยดุราชการ
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ กองช่าง ชั้น 1 อาคารส�านักงานเทศบาล
เมอืงปากช่อง สอบถามข้อมลูเพ่ิมเตมิ โทร. 044-312037-8 ต่อ 215
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งานบริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล ้อม ให ้บริการงานด ้านสาธารณสุข โดยมีศูนย ์บริการ
สาธารณสุขจ�านวน 1 แห่ง ตั้งอยู ่บริเวณตลาดกังวาฬ เทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อรองรับการดูแล
ด้านสุขภาพและรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นของประชาชนในพื้นท่ี
 งานสูบสิ่งปฏิกูล/งานรักษาความสะอาด/ต่ออายุใบอนุญาตฯ/งานบริการด้านงานสัตวแพทย์
ติดต่อได้ท่ีชั้น 1 อาคารส�านักงานเทศบาลเมืองปากช่อง โทรศัพท์ 044-312037-8 ต่อ 106
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งานบริการกองสวัสดิการสังคม
 กองสวัสดกิารสงัคม เทศบาลเมอืงปากช่อง ให้บรกิารเกีย่วกบั
งานสงัคมสงเคราะห์ คนชรา คนพกิาร และผู้ป่วยเอดส์ การส่งเสริม
สวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชนการส่งเสริมการกีฬา 
ฯลฯ สามารถติดต ่อขอใช ้บริการ ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 
(วันจันทร์-วันศุกร์) ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ณ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 อาคารส�านักงานเทศบาลเมืองปากช่อง 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 044-312037-8 ต่อ 112

งานบริการสถานธนานุบาล (โรงรับจ�าน�า)
 สถานธนานุบาล (โรงรับจ�าน�า) เทศบาลเมืองปากช่อง ให้บริการรับจ�าน�าทรัพย์จ�าน�า ทั้งหมด 13 ประเภท เช่น ทองค�า เพชร นาฬิกา 
เครือ่งใช้ไฟฟ้า เครือ่งมอืช่าง ฯลฯ โดยมอัีตราดอกเบีย้ราคาถกู ถ้าเงนิต้นไม่เกนิ 5,000 บาท คดิดอกเบีย้ร้อยละ 0.5 ต่อเดือน, เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 
30,000 บาท คดิดอกเบีย้ร้อยละ 1 ต่อเดอืน ซ่ึงถ้าท่านใดสนใจ สามารถติดต่อใช้บรกิารได้ตัง้แต่เวลา 08.00 -16.00 น. หยดุทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ 
ณ สถานธนานุบาล (โรงรับจ�าน�า) เทศบาลเมืองปากช่อง ที่ตั้ง 489 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 044-311024
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เบ็ดเตล็ด เกร็ดความรู
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เบ็ดเตล็ด เกร็ดความรู้
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“หน้าฝน ควรดูแล
ตัวเองอย่างไร”
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“มารู้จัก ไวรัสซิก้า 
กันเถอะ”
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สัมผัสอาหารการกิน @ เมืองปากช่อง
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 เมื่อมาเท่ียว@เมืองปากชอง สิ่งท่ีนักทองเท่ียวทุกคนตองทํา 
หรือตองสัมผัสก็คือ การสรรหารานอาหารอรอยๆ เติมพลังและ
หาความสุขในระหวางการเดินทาง ซ่ึงตองบอกวาเมืองปากชองนั้นแมจะ
ไมใชเมอืงทองเที่ยวใหญโตอะไรมากนัก แตทีน่ี่ก็อดุมไปรานอาหารอรอยๆ 

ใหสามารถเลอืกกนิไดตามความชอบ และงบประมาณในกระเปาแบบสบายๆ
ไมวาจะเปน รานอาหารไทย รานสเต็ก รานกาแฟ รานเบเกอรี่ ฯลฯ 

 ดงัน้ัน เราไดรวบรวมสดุยอดรานอรอย มาแนะนําใหนักทองเท่ียว
ไดตามไปพิสจูนกนั บอกเลยวาแตละรานมีความโดดเดน ดวยความอรอย

และรสชาติเปนเอกลักษณจนคุณตองติดใจอยางแนนอน
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ประเสริฐเลิศรส

 กว่า 40 ป ส�าหรบัร้านกวยเตีย๋วเนือ้ 
และหมู ที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู ่ ใจกลางตลาด
ปากช่อง ใกล้หอนาฬิกา คนในย่านน้ีรู้จักกันดี 
ใครผ่านไปผ่านมาต้องแวะมารบัประทาน โดยเฉพาะกวยเตีย๋วเนือ้ ทางร้านตุนเนือ้จนเปอ่ยนุม่ 
ตามด้วยลกูช้ิน ตบั หมูยอ ซ่ึงทกุอย่างท�าเองทัง้หมด ส่วนหมูกเ็ช่นเดยีวกนัตุนจนนุม่อร่อย 
หอมหวานทีเดยีว ในส่วนทเีดด็ท่ีจะต้องสัง่ น่ันกค็อื เนือ้ตุน และหมูตุน นัน้เอง และทีโ่ดดเด่น
อีกอย่าง คือ น�้าซุปท่ีหอมแบบฟุ้งกระจาย เกินห้ามใจ หอมหวน ชวนดมจริงๆ ตามด้วย
เน้ือเป่อยท่ีคัดสรรมาเป็นอย่างดีจะเป็นส่วนเน้ือท่ีเอ็นและมันแทรกพอประมาณ เอามาเค่ียว
จนเป่อยพอดีๆ เค้ียวกรุบๆ จนเป็นท่ีติดอกติดใจของนักชิมเป็นอย่างย่ิง คิดถึงเน้ือเป่อย 
หมูเป่อย ต้องยกให้ร้านน้ี “ประเสริฐเลิศรส”

ท่ีต้ัง : 90 ถ.เทศบาล 19 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
เวลาเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 - 15.00 น.
โทรศัพท์ 089-6268294 ท่ีต้ัง  ถ.หนองกะจะ ซ.สามัคคี 3

ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
เปิดบริการเวลา 09.00 - 16.00 น.
หยุดทุกวันจันทร์

 กวยเตีย๋วต้มย�าถอืเป็นสดุยอดอาหาร
จานเดียวส�าหรับบรรดาสาวกคอกวยเต๋ียว 
เราจึงแนะน�าร้านกวยเต๋ียวแม่ย่า ซึ่งเปิดขายมา
เกือบ 3 ป เมนูหลัก คือ กวยเต๋ียวหมูต้มย�า
ไข่ยางมะตมู ฟินเป็นทีส่ดุ เพราะว่าน�า้ซุปเข้มข้น
รสชาติจัดจ้าน เครื่องเยอะกับ หมูสับ ลูกชิ้น 
ทานคู่กับไข่แดง และเก๊ียวกรอบ รับรองแซ่บสุด 
นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเมนู ได้แก่ ต้มย�าแห้ง, 
หมูน�้าใส, ต้มย�าน�้าใส, หมูน�้าตกรับรองเด็ด 
ต้องมาโดน...

กวยเตี๋ยวแม่ย่า
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รานริน
 คณุอรณุศกัดิ ์รตันะคณุชัย เจ้าของร้านรุน่ท่ี 2 ได้เล่าให้ฟังว่า “แรกเริม่เดมิทคีณุพ่อสุรนิทร์ รตันะคุณชยั ได้เปิดร้าน
เป็นร้านขายไอศกรีมกะทิทรงเครื่อง สูตรดั้งเดิมโบราณ มากว่า 50 ป และมีโรงงานไอศกรีมเป็นของตัวเอง หลังจากนั้น
ได้มีการเปลีย่นกจิการมาท�าโรงงานน�า้แขง็แทน เนือ่งจากต้นทนุในการท�าไอศกรมีสงู จงึได้ท�าไอศกรมีขายเฉพาะแค่ทีห่น้าร้าน
เท่านัน้ ในส่วนของร้านอาหารรนินัน้ เริม่เปิดให้บรกิารมาแล้วกว่า 30 ป โดยจากการเริม่ท�าทานกนัเองภายในครอบครวั และ
ท�าให้เพ่ือนบ้านรบัประทาน เลยมีคนแนะน�าว่าให้เปิดร้านอาหาร เพราะว่ารสชาตดิถีกูปากคนทาน หลงัจากนัน้จงึใช้สตูรอาหาร
จากคณุพ่อสริุนทร์ ท�าอาหารขายเรือ่ยมา จนเป็นทีย่อมรบัและถกูใจทัง้คนในปากช่องเองและนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาเทีย่ว
ยงัเขาใหญ่ เมนอูาหารทีล่กูค้ามาถงึต้องส่ังทาน ได้แก่ ผดัไทยกุง้สด กุง้เน้นๆ เตม็ๆ ค�า รสชาตกิลมกล่อม ซ่ึงเมนนูีไ้ด้ออกรายการ 
เล่าเส้นเป็นเรือ่ง ทางช่องไทยรฐัทวีอีกีด้วย และตามมากบัสกุีท้ะเล ราดหน้าทะเล กวยเตีย๋วเซ่ียงไฮ้ผัด ฯลฯ ส�าหรับสกุีท้ะเล

ทีน่ีเ่ลือ่งช่ือลอืชามากๆ ในเรือ่งของความอร่อย น�า้จิม้สกุีเ้ป็นสตูรลบัเฉพาะของทางร้าน
ท่ีอร่อยมากๆ และไม่เหมือนใคร ถ้าได้ลองน�้าจ้ิมท่ีน้ีแล้วจะติดใจ ในส่วนของวัตถุดิบ
ทางร้านจะคัดสรรวัตถุดิบที่ดี เกรดเอ ทุกชนิด ซ่ึงถ้าใช้วัตถุดิบที่ดีก็จะท�าให้รสชาติ
ของอาหารดไีปด้วย โดยเจ้าของได้กล่าวไว้  ส�าหรบัไฮไลท์ของทางร้าน อาหารทะเลทกุชนดิ 

กุง้แช่บวยไซส์ใหญ่ๆ สดๆ ตวัโตๆ ปลาหมึกตวัโตๆ ส่ังตรงมาจากแม่กลองกนัเลยทเีดยีว 
รับรองได้ว่าสด สะอาด อร่อย เต็มค�า และคุ้มค่ากับราคาอย่างแน่นอน ไม่มีผิดหวัง 

ถ้าอยากทานของอร่อย ต้องอดใจรอสักนิดนึง เพราะที่ร้านจะท�าการปรุงอาหารแบบจานต่อ
จาน พิถิพิถันในเรื่องของรสชาติและความสะอาดเป็นพิเศษ อ่ิมของคาว ต่อด้วยของหวาน “ไอศกรีมกะทิ” อัดแน่นไปด้วย
เครื่อง อาทิ ฟักทอง มัน ลูกชิด ถ่ัว อร่อยจนต้องขอ 2 ถ้วย กันเลยทีเดียว

 คณุอรุณศักดิ ์รตันะคุณชัย เจ้าของร้านรุน่ท่ี 2 ได้เล่าให้ฟังว่า “แรกเร่ิมเดมิทีคุณพ่อสุรนิทร์ รตันะคุณชยั ได้เปิดร้าน
เป็นร้านขายไอศกรีมกะทิทรงเคร่ือง สูตรดั้งเดิมโบราณ มากว่า 50 ป และมีโรงงานไอศกรีมเป็นของตัวเอง หลังจากน้ัน
ได้มีการเปล่ียนกิจการมาท�าโรงงานน�า้แขง็แทน เน่ืองจากต้นทนุในการท�าไอศกรมีสูง จึงได้ท�าไอศกรมีขายเฉพาะแค่ท่ีหน้าร้าน
เท่านัน้ ในส่วนของร้านอาหารรนิน้ัน เริม่เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 30 ป โดยจากการเร่ิมท�าทานกนัเองภายในครอบครัว และ
ท�าให้เพ่ือนบ้านรบัประทาน เลยมีคนแนะน�าว่าให้เปิดร้านอาหาร เพราะว่ารสชาตดิถีกูปากคนทาน หลังจากนัน้จงึใช้สตูรอาหาร
จากคุณพ่อสริุนทร์ ท�าอาหารขายเรือ่ยมา จนเป็นทีย่อมรบัและถกูใจท้ังคนในปากช่องเองและนกัท่องเท่ียวท่ีเดนิทางมาเทีย่ว
ยังเขาใหญ่ เมนอูาหารท่ีลูกค้ามาถึงต้องส่ังทาน ได้แก่ ผดัไทยกุง้สด กุง้เน้นๆ เต็มๆ ค�า รสชาตกิลมกล่อม ซ่ึงเมนูน้ีได้ออกรายการ 
เล่าเส้นเป็นเรือ่ง ทางช่องไทยรฐัทีวอีีกด้วย และตามมากับสุกีท้ะเล ราดหน้าทะเล กวยเต๋ียวเซ่ียงไฮ้ผัด ฯลฯ ส�าหรบัสุกีท้ะเล

ท่ีนีเ่ลือ่งช่ือลือชามากๆ ในเรือ่งของความอร่อย น�า้จ้ิมสุกีเ้ป็นสตูรลบัเฉพาะของทางร้าน

ท่ีต้ัง : ถ.เทศบาล 16 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
เวลาเปิดให้บริการ เวลา 07.00 - 15.30 น.
หยุดทุกวันจันทร์
โทรศัพท์ 044-311223

 ร้าน รนิ การนัตคีวามอร่อย จากรางวลั “ของดี
ประจ�าจงัหวดันครราชสมีา” ไม่มาไม่ได้แล้ว ส�าหรบัเส้นทางใน
การมาร้านอาหารริน ร้านตั้งอยู่ในเมืองปากช่อง มาจาก
ถนนมิตรภาพ เลีย้วเข้าตวัเมืองปากช่อง ขบัผ่านสวนสาธารณะ
เขาแคน แล้วเลีย้วเข้าถนนเทศบาล 16 ทีมี่ร้านสะดวกสบาย
มินิมาร์ทต้ังอยู่ปากซอย มุ่งหน้าไปกองวัคซีน ตรงเข้ามา
ประมาณ 500 เมตร จะเห็นร้านอาหารรินตั้งอยู่ทางด้าน
ขวามือ

59

264-13168 .indd   59 4/7/2560   13:51:52



 เมนูอาหารจานเดียวอย่าง กวยเตี๋ยวเรือ เป็นเมนูอาหารท่ีคนทั่วไปสามารถ
รบัประทานได้ง่าย จึงเป็นอีกหนึง่อาหารจานด่วนยอดฮติตลอดมา ส�าหรบักวยเตีย๋วเรอืโกกึน๋ 
เปิดขายมานานประมาณ 60 กว่าป เหน็จะได้ ตัง้แต่รุน่บรรพบรุษุ ถ่ายทอดสตูรมาจนปัจจบุนั
เป็นรุ ่นที่ 3 ขายมายาวนานและยั่งยืนขนาดนี้ เป็นเพราะว่ารสชาติที่เป็นเอกลักษณ์
น�้าซุปมีรสชาตกิลมกล่อม หอมเครือ่งเทศ มีทัง้เนือ้สด เนือ้ตุน และเครือ่งใน (ตบั ผ้าข้ีริว้) 
ส่วนลูกชิ้นท�าเอง เป็นสูตรเฉพาะส�าหรับทางร้าน ใครมาปากช่อง หรือคนปากช่อง ก็ต้อง
คดิถงึกวยเตีย๋วเรอืร้านโกกึน๋ เมนขูองทางร้าน กจ็ะมีกวยเตีย๋วเนือ้ กวยเตีย๋วหมู โดยเฉพาะน�า้ตก 
เลือดเยอะๆ น�้าข้นๆ กลมกล่อม อย่าบอกใคร

 ส�าหรับร้านก็หาไม่ยาก ห่างจากด้านหน้าสถานีรถไฟ เลยมาทางด้านขวามือ 
ประมาณ 100 เมตร ร้านตัง้อยู่ตดิถนน เหน็ได้ง่ายมาก นอกจากนัง่ด้านในร้านแล้ว ยงัมีข้างหลงัร้าน
ท่ีบรรยากาศโล่งๆ สบายๆ ไม่ร้อน หลังจากอ่ิมกวยเต๋ียวแล้ว ยังมีขนมปังปิงหน้าต่างๆ 
แต่ทีแ่นะน�า นางเอกของร้าน คอื ปังสงัขยาใบเตย-ชาไทย 
ทานคู่กับเครื่องด่ืมร้อน - เย็น ป่ัน สูตรต้นต�าหรับ
กว่า 50 ป มาร้านนีร้บัรองอิม่ทัง้ของคาว ของหวาน 
พุงกางกลับบ้านแน่นอน...

ท่ีต้ัง : 11-13 ถ.หลังสถานีรถไป ต.ปากช่อง 
อ.เภอปากช่อง
เวลาเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30 - 15.00 น.
โทรศัพท์ 044-311572

กวยเตี๋ยวเรือโกกึ๋น ขาวมันไกเจนอย
 ข้าวมันไก่สูตรไหหล�า ต้นต�าหรับมาจากเกาะไหหล�าต้องท่ีน่ี ข้าวมันไก่เจน้อย 
ถ้ามาปากช่องต้องอย่าพลาดท่ีจะมาชิม ล้ิมลอง ซึ่งร้านเปิดขายมากว่า 50 ป ผ่านมา 
3 เจนเนอเรช่ันแล้ว ซึง่ไม่ต้องบอกก็รูว่้าเก่าแก่ อร่อย ตดิปาก ตดิใจ อยูคู่ก่บัเมืองปากช่อง
มานาน โดยร้านอยูใ่นบริเวณตลาดปากช่อง ขับมาจากถนนมิตรภาพ เข้าตวัเมืองปากช่อง 
จนถงึตลาดปากช่องเล้ียวเข้าถนนเทศบาล 19 ตรงไปจนสุดเลีย้วซ้ายเข้าถนนเทศบาล 17 
ร้านอยู่หัวมุมถนนเทศบาล 17 ซอย 1 ด้านขวามือ ต้ังเด่นเป็นสง่าเห็นได้ชัดเจน 
 ส�าหรับข้าวมันไก่ของร้านเจน้อย ใช้ข้าวหอมมะลิหุง เพราะจะท�าให้ได้ข้าว
เม็ดสวย อุ้มน�้าได้ดี รับรองความแตกต่าง เน้ือไก่นุ่มละมุนล้ิน ส่วนน�้าจิ้มไม่ต้องพูดถึง
รสเด็ด ทานคู่กับน�้าซุปร้อนๆ รับรองจานเดียวไม่เคยพอ..

ที่ตั้ง : 13 ถ.เทศบาล 17 ต.ปากช่อง 
อ.ปากช่อง
เวลาเปิดให้บริการทุกวัน 
เวลา 06.00 - 13.30 น.
โทรศัพท์ 085-3114349
Facebook  : Kaomungaijnoipakchong
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รานสุนทร

 “ร้านสุนทร” เปิดมากว่า 50 ป โดยรุ่นลูกได้
เข ้ ามาสืบทอดสูตรก วยเตี๋ยวต ่อจากบรรพบุรุษ 
ร้านกวยเต๋ียวสุนทร เป็นร้าน 2 คูหาในตึกแถวริมถนน 
หน้าร้านมีตู้กระจก มองผ่านเข้าไปจะพบกับ หมูแดง 
หมูสับ ลูกชิ้นปลา ตับ เต ้าหู ้  เกี๊ยวไส ้หมู  และ
หม้อกวยเตี๋ยวตั้งเด่นเป็นสง่า เมนูเด็ดของร้าน คือ 
กวยเต๋ียวหมูต้มย�า กวยเต๋ียวแห้ง เย็นตาโฟ

 ส�าหรับแขกประจ�าร้านกวยเตี๋ยวสุนทร
ในอดีต ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของทางเจ้าของร้าน 
ก็คือ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เม่ือครั้งท่านรับ
ราชการเป็นแม่ทัพภาคที่ 2 อยู่ท่ีจงัหวดันครราชสมีา 
ผ่านมาทไีรท่านต้องแวะมารับประทาน จนร้านได้ช่ือเรียก
ตดิปากว่า “ร้านกวยเตีย๋วปาเปรม” นอกจากนี้ยงัมีดารา 
นกัแสดง อกีมากมายทีต่ดิใจในรสชาต ิแวะเวยีนมาทาน
ที่ร้านอยู่เป็นประจ�า ออกรายการโทรทัศน์หลายต่อ
หลายคร้ัง เช่น รายการครัวคุณตอย ทางช่อง 3 
รายการ เล่าเส้นเป็นเรือ่ง ทางช่องไทยรัฐทีวี และปนี้
ทางร ้ านยัง ได ้รับรางวัล“ของดีประจ�าจังหวัด
นครราชสีมา” เห็นอย่างนี้แล้วขาชิมทุกท่านพลาดไม่
ได้เลยทีเดียวกันร้านกวยเต๋ียวสุนทร

ทีต่ัง้ : 22 ถ.เทศบาล 14 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
เวลาเปิดให้บรกิารทกุวัน เวลา 07.30 - 15.00 น.
โทรศัพท์ 044-311123, 044-312723

- ส�าหรบัเมนแูรกกวยเตีย๋วต้มย�า หน้าตาน่ารบัประทานมาก 
มีทัง้ลกูชิน้หมู ตบัหมู ไส้หม ูหมูสบัแผ่นใหญ่ และเกีย๊วกรอบ 
รสชาติลงตัวแทบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติม น�้าต้ม
กระดกูหมูหวาน หอม ทเีดด็อยูต่รงเกีย๊วกรอบทีท่างร้าน
ท�าเอง ไส้หมูที่ห่อด้วยเกี๊ยวที่กรอบก�าลังดียิ่งเพ่ิม
รสชาติความอร่อย
- เมนูท่ี 2 กวยเต๋ียวแห้ง เส้นเหนียวนุ่ม มาพร้อมกับ
น�า้ซุปถ้วยเลก็ๆ ซ่ึงน�า้ซุปเป็นทีเดด็ของร้านสนุทรเลยทเีดยีว 
เพราะเจ้าของร้านบอกกับเราว่า ต้มกันตั้งแต่ตี 4 
เค่ียวนานจนได้รสชาติหวานกลมกล่อม 
- เมนูสุดท้าย เย็นตาโฟ แบบโบราณท่ีใส่เต้าหู้ย้ี รสชาติ
เปรีย้ว เคม็ กลมกล่อม ตามสตูรเยน็ตาโฟทีห่วานน�า้ซุป
ต้มกระดกู มีสชีมพอู่อนๆ มากบัเครือ่งครบถ้วน ตัง้แต่
ลกูช้ินปลา เกีย๊วหมู เลอืดหม ูเต้าหูท้อด หมึกกรอบและ
ผักบุ้งกรุบกรอบ
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 ร้าน 229 Cafe’ ตัง้อยูต่ดิถนนมิตรภาพ จดุสงัเกตคอืฝ่ังตรงข้ามเป็นป๊ัมน�า้มันคาลเทก็ซ์ 
ก่อนถึงสวนสาธารณะเขาแคน เอกลักษณ์ของร้าน เป็นการน�าบ้านไม้มาปรับปรุงจนเป็น
ร้านคาเฟ่น่ารัก บรรยากาศน่านั่ง ซ่ึงร้านได้มีการเปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 
ส�าหรบัเมนแูนะน�า คอื ลาเต้ร้อน, คาลาเมล macchiato, อติาเลีย่นโซดา ขนมเค้กต่างๆ ฯลฯ 
รสชาติกาแฟบวกกับบรรยากาศของร้านนั้น น่าจะถูกใจใครหลายๆ คน เครื่องดื่มและ
ขนมราคาก็ไม่แพงอีกด้วย ถือว่าห้ามพลาดเลยทีเดียวส�าหรับร้าน 229 Cafe  ถ้ามีโอกาส
มาเท่ียวท่ีเมืองปากช่องต้องแวะมาพิสูจน์...

ท่ีต้ัง : 229 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
เปิดบริการเวลา 10.00 - 18.00 น. ทุกวัน
 โทรศัพท์ 061-1396229 
Page : 229 Cafe Pakchong

 ร้าน 229 Cafe’ ต้ังอยู่ติดถนนมิตรภาพ จุดสังเกตคือฝ่ังตรงข้ามเป็นป๊ัมน�า้มันคาลเทก็ซ์ 
ก่อนถึงสวนสาธารณะเขาแคน เอกลักษณ์ของร้าน เป็นการน�าบ้านไม้มาปรับปรุงจนเป็น
 ร้าน 229 Cafe’ ต้ังอยู่ติดถนนมิตรภาพ จุดสังเกตคือฝ่ังตรงข้ามเป็นป๊ัมน�า้มันคาลเทก็ซ์ 

229 cafe’

 ร้านคาเฟ่ขนมหวาน ไอศกรมีโฮมเมด กาแฟ 
ทีเ่หล่าสาวกของหวานจะต้องละลายด้วยความอร่อย 
ซ่ึงเป็นร้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในตลาดปากช่อง เกิดจาก
เจ้าของช่ือ “ยู” จบบาร์เทนเดอร์ เลยกลบัมาเปิดร้าน
เลก็ๆ น่ารกัๆ ช่ือว่า “ร้านย”ู จดุเด่นทีใ่ครๆ กต้็องลอง
กับเมนูชีสโทสแสนอร่อย ขนมปังกรอบนอกนุ่มใน 
ชสีเย้มๆ หวานนุ่มชุ่มเนย บวกกับไอศกรีมโฮมเมด
ของทีร้่านท�าเอง ลงตวัแบบสดุๆ ไม่หวานมากจนเกนิไป 
รสชาติดี แถมไอศกรีมยังมีให้เลือกหลากหลาย
รสชาติอีกด้วย แต่ที่แปลกก็น่าจะเป็น ไอศกรีม
รสกระทิงแดง รสชาติออกเปร้ียวๆ บวกกับปโป้ เคมีเข้ากันอย่างบอกไม่ถูก นอกจากนี ้
ยังมี วาฟเฟิล กาแฟ ซ่ึงเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านเอง เช่น คาปูชิโน่ และเอสเพรสโซ่เย็น 
ท่ีรสชาติเข้มข้นและกลมกล่อมก�าลังดี...มีดีขนาดน้ีไม่ลองไม่ได้แล้ว

ราน u (You)

ที่ตั้ง : 48 ถ.เทศบาล 16 ซ.กองวัคซีน                                                                                                                                           
ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
เวลาเปิดให้บรกิารเวลา 09.30 - 21.00 น.
โทรศัพท์ : 082-0204420
Page/Facebook : ร้านยู
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Cafe’ inn factory
 ภายในระยะเวลาเกือบ 2 ป ร้านกาแฟเล็กๆ ในตัวเมืองปากช่อง เป็นที่รู ้จักและมีช่ือเสียง ที่นักท่องเที่ยว
และประชาชนในพื้นที่ต้องมาสัมผัสและลิ้มลองทั้งอาหาร กาแฟ และขนมเค้ก นั่นก็คือร้าน Cafe’ inn factory ส�าหรับ
บรรยากาศของร้านมคีวามร่มรืน่ น่านัง่ เป็นอย่างยิง่ โดยทางคณุอนิเจ้าของร้านได้ออกแบบตกแต่งร้านภายใต้คอนเซ็ป 
home restaurant นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงพ้ืนที่เพิ่มเติมเป็นแนวคาเฟ่ มีสวนทางเดินเช่ือมระหว่างกลางของร้าน 
ท�าให้ได้บรรยากาศทั้งเป็น คาเฟ่ของคนรักกาแฟ และ home restaurant มีความครบวงจรแบบ Factory ตามช่ือของร้าน 
ส�าหรับอาหารของทางร้านมีหลากหลายมากมาย รวมถึงกาแฟ เบเกอรี่ให้เลือกทานได้ตามใจ ส�าหรับเมนูแนะน�า
ที่พลาดไม่ได้ คือเมนูผัดฉ่าปลาคัง, กุ้งผัดพริกเกลือ และกบทอดน�้าปลา รับรองยกนิ้วให้แน่นอน มาต่อกันที่ขนมเค้ก
ท่ีฟินมากๆ คือ โรลมะพร้าว เด็ดจรงิอะไรจรงิ ในส่วนของกาแฟมีแบบธรรมดาไปจนถึงแบบพรีเมี่ยม นอกจากน้ีลูกค้า
สามารถเลือกกาแฟเอง มิกซ์ได้ตามต้องการ ใครแวะมาปากช่อง หรือเขาใหญ่ ต้องมา ไม่งั้นจะคุยกับเค้าไม่รู้เรื่อง...

ท่ีต้ัง : 1/1 ถ.เทศบาล 11 ซ.รร.สกุลศึกษา 
เปิดบริการทุกวันเวลา  10.00-22.00 น.
โทรศัพท์ 044-003820, 086-0713434
Facebook : Cafe inn factory
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 ก่อนถงึเขาแคนปากช่อง ขวามือมีป๊ัมน�า้มันคาลเทก็ซ์เป็นจดุสงัเกต มร้ีานอาหาร
บรรยากาศดีๆ  ตัง้อยูภ่ายใน ได้แก่ ร้าน Coffee Terrace ซ่ึงเป็นร้านอาหารทีน่่านัง่ บรรยากาศ
ล้อมรอบไปด้วยความร่มร่ืนของต้นไม้สเีขียว ตอนเช้าๆ อากาศเยน็สบาย มีวิวตดิล�าตะคอง 
จิบกาแฟ ทานอาหาร ชมล�าคลองที่อยู่ด้านหลังของร้าน ส�าหรับเมนูเด็ดของที่นี่มีเมนู
อาหารเช้า อาหารอเมริกัน อาหารไทย ให้ทุกท่านได้เลือกทาน อาทิเช่น ไข่กระทะ 
อเมริกันเบรคฟาสท์ สปาเกตต้ี คาโบนาร่าไข่กุ้ง ข้าวผัดแกงเขียวหวาน ผัดไทยกุ้งสด ฯลฯ 
นอกจากน้ียังมีเบเกอรี่และกาแฟรสเย่ียม อิตาเล่ียนโซดารสเด็ด เค้กมะพร้าวใบเตยรสยอด
รับรองว่าถ้าได้แวะมาเยือนแล้วจะติดใจนะคะ...

ท่ีต้ัง : ภายในป๊ัมคาลเท็กซ์ปากช่อง
        เปิดให้บริการทุกวัน
        เวลา    07.00-19.00 น.
        โทรศัพท์ : 089-0037840
       Facebook : Caffee Terrace

 ก่อนถึงเขาแคนปากช่อง ขวามือมีป๊ัมน�า้มันคาลเท็กซ์เป็นจุดสงัเกต มีร้านอาหาร ก่อนถึงเขาแคนปากช่อง ขวามือมีป๊ัมน�า้มันคาลเท็กซ์เป็นจุดสงัเกต มีร้านอาหาร

Coffee Terrace

 การเดินทางจากกรุงเทพมุ่งหน้าเข้าปากช่อง ร้านสายทิพย์เบเกอร่ี ตั้งอยู ่
ซ้ายมือเลยส่ีแยกไฟแดงไนท์พลาซ่ามา ประมาณ 20 เมตร ร้านสายทิพย์เป็นร้านขายเบเกอรี่
ท่ีเก่าแก่ และมีชื่อเสียงของอ�าเภอปากช่อง โดยเปิดให้บริการมากว่า 30 ป ปัจจุบันได้มีการ
ตกแต่งร้านทีเ่กไก แบบโมเดร์ิน ผนังอฐิเปลือย โตะ เก้าอี ้ทีถ่กูน�ามาจดัวาง สร้างเสน่ห์ให้กบั
ร้านเป็นอย่างมาก ส�าหรับเมนูข้ึนช่ือของร้านจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก ขนมเค้กนุ่มๆ 
แสนอร่อย กบักาแฟหอมกรุน่ทีมี่ให้เลอืกทัง้แบบร้อนและเย็น ส�าหรับเมนแูนะน�าทีต้่องสัง่มาสมัผัส
และลิม้ลอง ได้แก่ เค้กปอนด์, สตรอเบอรีช่สีเค้ก, มาการอง, Rich Fruit Cake, ดบัเบิล้ชีสเค้ก 
หากได้รับประทานแล้วรับรองจะติดใจ...

ท่ีต้ัง  495 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง 
อ.ปากช่อง
เปิดบริการเวลา  08.00-20.00 น.
หยุดทุกวันอาทิตย์
โทรศัพท์ 089-1534610
www.facebook.com/saitipbakery

สายทิพยเบเกอรี่
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อุนราง
Brew&bakeHome Cafe
อุน่ราง เปิดให้บรกิารเม่ือ 9 ตลุาคม 59 

เป็นร้านกาแฟเล็กตั้งอยู่หลังสถานีรถไฟ
ปากช่อง ถ้านกัท่องเทีย่วลงจากสถานรีถไฟ 
เดนิมาประมาณ 50 เมตร จะเหน็ร้านกาแฟ
ตัง้อยูท่างด้านขวามือ ภายในร้านตกแต่ง
เป็นสไตล์ Loft บวกแบบบ้าน อารมณ์แบบ
นัง่ทานกาแฟสบายๆ อยูใ่นบ้านของตวัเอง

 ร้านกาแฟอุ่นรางเกิดขึ้นจากเพื่อนๆ 4 คน เป็นคุณหมอ 2 ท่าน 
เภสัชกร 1 ท่าน และเจ้าหน้าทีเ่ภสชัอกี 1 ท่าน ทีเ่จอกนัตอนเป็นแพทย์จติอาสา 
เดินทางไปช่วยผู้คนตามพื้นท่ีต่างๆ ร่วมกัน และชอบการเดินทาง ชอบด่ืม
กาแฟเหมือนๆ กนั เกดิเป็นมิตรภาพทีด่ต่ีอกนั จงึตกลงกนัเปิดร้านกาแฟขึน้ 
และแน่นอนว่าร้านน้ีจะมีคุณหมอเป็นบาริสต้า แต่เปิดให้บริการเพียงแค่ 3 วัน
เท่านัน้ เนือ่งจากทกุคนมีงานประจ�าทีต้่องท�า จงึท�าให้ไม่สามารถเปิดบริการ
ได้ตลอดนั่นเอง ส�าหรับช่ือ “อุ่นราง” มาจาก “อุ่น” ก็คือ ความอบอุ่น 
ส่วน “ราง” มาจากร้านอยูใ่กล้ๆ กบัสถานรีถไฟ และทกุคนชอบการเดนิทาง 
ซึ่งชื่อของร้านมีความหมายว่า การเดินทางท่ีแสนอบอุ่น

     ส�าหรับเมนูของเด็ดของร้าน คือ บราวนี่ไร้แป้ง 
ท�าจากถัว่แดงไม่มีส่วนผสมของแป้ง เสร์ิฟคูก่บัไอศกรมีกล้วย  
เป็นเมนูเพื่อสุขภาพ ท่ีไม่ท�าให้อ้วน และไม่หวานเกินไป 
เป็นทีต่ดิอกตดิใจส�าหรบัลกูค้าเป็นอย่างยิง่ นอกจากนีย้งัม ี
กาแฟ ขนม เบเกอร่ี วาฟเฟ ิล ฮันนี่ โทส ฯลฯ 
ที่ส�าคัญคุณหมอจะลงมือท�าเองทุกอย่าง และทุกเมนู
จะเป็นสูตรท่ีไม่หวานมาก เพื่อสุขภาพของลูกค้าด้วย 
แต่เนือ่งจากเปิดให้บริการแค่ 3 วนั และบางอาทติย์อาจจะ
ไม่เปิดให้บริการ ถ้าคุณหมอติดภารกิจ จึงแนะน�าให้
ลกูค้าโทรสอบถามก่อนนะคะ..แต่ถ้าได้ลิม้ลอง กจ็ะคุม้ค่า
กบัการรอคอย และเช่ือว่าทกุคนจะต้องกลบัไปอกีคร้ัง
อย่างแน่นอน..

ท่ีต้ัง : 64 ถ.หลังสถานีรถไฟ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
เวลาเปิดให้บริการ วันศุกร์ เวลา 17.00 - 19.00 น.
         วนัเสาร์-อาทติย์ เวลา 08.00-19.00 น.
โทรศัพท์  086-7194305 
Facebook : อุ่นราง - Brew&BakeHome Cafe

     ส�าหรับเมนูของเด็ดของร้าน คือ บราวนี่ไร้แป้ง 
ท�าจากถัว่แดงไม่มีส่วนผสมของแป้ง เสิร์ฟคูกั่บไอศกรมีกล้วย  
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MOOSSE

 ร้าน Moosse เกดิข้ึนจากเดก็หนุม่
จบใหม่ จากคณะบริหารอินเตอร์ มีความ
สนใจและ มีความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับ
เรื่องของอาหาร จึงได้ไปเรียนท�าอาหาร 

และมาเปิดร้านอาหารของตนเองท่ีปากช่อง เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 58 ส�าหรับสไตล์การ
ตกแต่งของร้าน ออกแบบและตกแต่งเอง โดยต้ังช่ือร้านว่า “มูส บสิโทร” (Moosse Bistro) 
โดยให้ความหมายของร้านว่าเป็นร้านท่ีเรยีบง่าย (สมูท) และใช้รปูเขากวางเป็นสญัลักษณ์
ของร้าน เน่ืองจากอยากให้ร้านแพร่ขยายเหมอืนดงัเขากวาง ส�าหรบัเมนขูอง Moosse มี
หลากหลายเมนู ท้ัง พิซซ่า พาสต้า อาหารอิตาเล่ียน อาหารไทย ฯลฯ มาร้านน้ีครบรส 
ส�าหรับการเดินทางมาร้าน Moosse ขับรถเข้ามาในตลาดปากช่อง เลยปั๊ม ปตท. ประมาณ 
100 เมตร ทางด้านซ้ายมือ ก่อนถึงโรงแรมเดอะฮิลล์ หาไม่ยาก แต่รสชาติไม่รู้ลืม..

ท่ีต้ัง : 141 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง     
        อ.ปากช่อง
เวลาเปิดให้บริการทุกวัน 
เวลา 09.00 - 24.00 น. ปิดทุกวันพุธ
โทรศัพท์ 087-5818769
Facebook  :  MoosseBistro.com

    ร้านสเต็กเทรนด์ใหม่ท่ีสามารถเคล่ือนท่ี
ไปไหนกไ็ด้ นัน่คอื สเตค็ฟู๊ดทรัค จะเป็นร้านไหน
ไปไม่ได้นอกจาก “Bigger’ burgers” ซึง่สามารถ
ปรุงสดเสิร์ฟร้อนๆ รับรองว่าต้องติดใจ 
ร้าน Bigger’ burgers ตั้งอยู่หน้าร้านเพชร
มอเตอร์ เลยธนาคารกรงุไทย อยูฝ่ั่งซ้ายมือ 
ก่อนถึงไนท์พลาซ่าปากช่อง

     ส�าหรบัเมนสูายแข็งของร้าน น�าเสนอ 
เบอร ์ เกอร ์สัญชาติ ไทยสไตล์ โฮมเมด 
เน้นวัตถุดิบคุณภาพดีท�าแบบช้ินต่อช้ิน 
วนัต่อวนั ไม่มีการแช่แข็ง ส�าหรบัแป้งมีทัง้
แบบธรรมดาและแบบชาโคล แป้งนุม่  ๆเนือ้เน้นๆ 
ฉ�า่ๆ ชีสเยิม้ๆ ล้นไส้ทะลกั และหวัหอมทอด
กรุบกรอบเสร์ิฟพร้อมกบัเฟรนซ์ฟรายด์ทอด 
ส�าหรับสเต็ก ของร้านจะหมักจนเข้าเนื้อ
รสชาติเข้มข้นด้วยกรรมวิธีเฉพาะแล้ว
ไปกิลล ์บนกระทะร ้อนๆ ส่งกลิ่นหอม
อบอวลจนแทบละลาย ทุกเมนูของร้าน 
Bigger’ burgers ทางร้านได้จัดท�าอย่าง
พถิพิีถนัและยงัมีให้เลอืกอกีหลากหลายเมน ู
ทัง้ สปาเกตตี ้มันบด สลดัผกั ฯลฯ ฟูด๊ทรคั
สไตล์ชิคๆ !! เดด็แบบนีค้งไม่มีใครจะอยาก
พลาดกันแน่ๆ

ท่ีต้ัง : หน้าร้านเพชรมอเตอร์ ถ.มิตรภาพ 
ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
เวลาเปิดให้บรกิารทกุวนั เวลา 17.30 - 22.30 น.
Page Facebook : Bigger’ burgers and steak

BIGGER 
burgers and steak
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 ร้านบ้านย่า สเต็ก เฮ้าส์ เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ของร้านอาหารโคราชที่มีการขยายสาขาต่อเนื่อง ซึ่งแน่นอน
ต้องมีมาเปิดทีเ่มืองปากช่อง เพราะว่าปากช่องเป็นเมืองใหญ่และเป็นเมืองนกัท่องเทีย่ว พกัิดของ ร้านบ้านย่าสเตก็เฮ้าส์ 
สาขาปากช่อง ร้านเป็นอาคารพาณิชย์ 1 คูหา อยู่ก่อนถึงสวนสาธารณะเขาแคน ฝ่ังขวามือติดถนนมิตรภาพ
 เมนขูองทีน่ีก่เ็หมือนกบัสาขาอืน่ ส�าหรบัสเตก็ของร้านบ้านย่าจะมจีดุเด่น คอื เป็นสเตก็ทีมี่เครือ่งน�า้ราดแบบไทยๆ 
ผสมความเผ็ดสไตล์แจ่ว เนือ้นุม่ ราดซอสแจ่ว มีพรกิสดให้รสชาตเิผ็ดพอด ีเสร์ิฟพร้อมข้าวกล้อง ไข่ดาว และสลดัผัก 
รสชาตอิร่อยจดัจ้าน น่าจะถูกใจหลายๆ คน นอกจากสเตก็แล้วยงัมีอีกหลากเมนใูห้คณุเลอืกทาน เช่น พิซซ่าหน้าต่างๆ 
ข้าวผัดน�้าพริกบ้านย่า ขนมปังกระเทียมอบชีส ผักขมอบชีส สปาเกตต้ี ฯลฯ ทุกเมนูของบ้านย่าสเต็กเฮ้าส์ รสชาติ
ของอาหารจะเป็นแบบต้นฉบับของสาขาใหญ่แน่นอน ท่ีชวนให้นักท่องเท่ียวได้มาล้ิมลองสเต็กรสชาติจัดจ้าน

ท่ีต้ัง : 390 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
เวลาเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 - 21.00 น.
โทรศัพท์ 061-4767045, 084-9365567
Facebook  :  บ้านย่า สเต็ก เฮ้าส์ สาขา ปากช่อง

บานยาสเต็กเฮาส
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นานนํ้าครัวปูไข
 ร ้านอาหารครัวน ่านน�้า เป ิดให ้บริการ
มากว่า 28 ป กับบรรยากาศน่ังทานอาหาร
รมิน�า้ล�าตะคอง ร่มรืน่ด้วยต้นไม้ โอบล้อมด้วย
ล�าน�้าท่ีไหลมาจากเขาใหญ่ มีบริการอาหาร ไทย 
จีน อีสาน หลากหลายเมนู พร้อมรสชาติ
อร่อยถูกปากและถูกใจ

   ส�าหรับเมนเูดด็ของร้านทีเ่ราน�าเสนอ มาถึงน่านน�า้ไม่สัง่ไม่ได้แล้ว คอื ผัดไทยวุน้เส้นกุง้สด 
ทางร้านเน้นการปรงุครบ ท้ังเปรีย้ว หวาน เค็มและเผด็ เส้นเหนยีวนุม่ มาพร้อมกุง้ตวัโตๆ 
แค่เห็นก็อดใจไม่ไหว ตามมาด้วยต้นอ่อนทานตะวนัผัดน�า้มันหอย เป็นเมนทูีด่ต่ีอสขุภาพ 
ใครที่ก�าลังลดน�้าหนักเมนูนี้น่าสนใจค่ะ ปลาช่อนนึ่งน่านน�้า, ย�าปลาช่อนทอด และอีก
หลากหลายเมนู ส�าหรับเส้นทางการมาก็หาไม่ยาก ขับรถผ่านตลาดปากช่องมาเรื่อยๆ 
ผ่านโรงพยาบาลกรงุเทพ-ปากช่อง จะเจอร้านอยูท่างด้านซ้ายมือ นอกจากนั้น น่านน�้า 
ยงัมีให้บรกิารห้องพักแบบคนัทร ีเหมาะส�าหรบัวนัพกัผ่อนของนกัท่องเทีย่ว หรอืหมู่คณะ
จัดการประชุมสัมมนา ได้อีกด้วย

ท่ีต้ัง : 109/1 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง
เวลาเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 06.00 - 22.00 น.
โทรศัพท์ : 044-316666, 044-316800, 
 044-314543, 044-315635
Page Facebook  :  Nannam Country Home 
             Resort & Restaurant

 ขับรถมาจากกรุง เทพฯ เข ้ า
ปากช่องด้วยถนนมิตรภาพสายเก่า ถงึสีแ่ยก
ไฟแดงก ่อนถึงสวนสาธารณะเขาแคน 

เลี้ยวซ้ายเข้ามาทางไปไร่ทองสมบรูณ์ ประมาณ 150 เมตร จะเห็นร้าน “ครวัปไูข่” อยูท่าง
ด้านขวามือ อาหารมีท้ังทะเลและอาหารท่ัวไป แม้ว่าจะเปิดมาได้ไม่ก่ีป ร้านครัวปูไข่ ก็เป็น
อกีหนึง่ร้านทีน่กัท่องเทีย่วตามหา ตามมาจากรีวิวของลูกค้าที่มาทานที่ร้านแล้วติดใจ 
มีช่ือเสียงโด่งดังอยู่ในโลกโซเซียลเพราะด้วยฝมือข้ันเทพของเชฟ ซึ่งก็คือเจ้าของร้าน 
ที่มีประสบการณ์อยู่ในร้านอาหาร ในกรุงเทพฯ มานานกว่า 25 ป ซึ่งการันตีได้อย่างดี 
ไม่ผิดหวังเรื่องความอร่อยอย่างแน่นอน ร้านครัวปูไข่ เป็นร้านอาหารซีฟู้ดเจ้าแรก
ในเมืองปากช่อง เน้นขายอาหารทะเลสดๆ ใหม่ๆ โดยทางร้านส่ังตรงอาหารทะเลมาจาก
ตลาดแม่กลอง สมุทรสงคราม สดใหม่ ทุกวัน ถ้าไม่สดเปล่ียนใหม่ได้ทันที 
 ส�าหรับเมนูเด็ดของร้าน ได้แก่ ปูไข่ น่ันเอง ไข่ปูสีแดงเต็มท้อง ทางร้านจะน่ึง
มาร้อนๆ กินคู่กับน�้าจ้ิมซีฟู้ดรสเด็ด เผ็ด เปรี้ยว เค็ม รสชาติลงตัวท่ีสุด บอกไว้เลยว่า
กินแล้วไม่ผิดหวังแน่นอน เมนูกุ้งเผา เน้ือกุ้งแน่นๆ หวานๆ จ้ิมซีฟู้ดเช่นเดียวกัน และอีก
หลากหลายเมนู เช่นย�าปูไข่ดอง ปูไข่ผัดผงกะหรี่ แกงส้มกุ้งชะอมไข่ ปลาเกาแดงน่ึงบวย 
ปลากะพงราดพริก ออส่วน ฯลฯ ถ้านักท่องเที่ยวท่านใดผ่านมาปากช่อง แนะน�าว่า
ต้องเข้าไปทานให้ได้ แต่ถ้าเป็นช่วงวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้โทรจอง
โตะก่อนนะคะ ถ้าไม่อย่างงั้นโตะเต็มอาจจะต้องรอนานเลยทีเดียว แต่รับรองว่าคุ้มค่ากับ
การรอคอยแน่ๆ เด็ดจนต้องยกน้ิวให้

ท่ีต้ัง : ถ.ปากช่อง-ซับสนุ่น ต.ปากช่อง     
อ.ปากช่อง
เวลาเปิดให้บรกิารทกุวนั เวลา 10.00 - 22.00 น.
โทรศัพท์ : 081-1009163
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 จากกรงุเทพมุ่งหน้าเข้าสูอ่�าเภอปากช่อง ผ่านทีว่่าการอ�าเภอ เลีย้วซ้ายตรงทางแยก 
ก่อนถึงสัญญานไฟจราจร ขับตรงไปอีกประมาณ 200 เมตร ก่อนถึงศาลเจ้าแม่กวนอิม จะเห็น
ร้านลาบสมจิตร ตั้งอยู่ติดกับถนนเลย ถ้านึกถึงอาหารอีสานรสเด็ด ต้องมาที่ร้านแห่งนี้ เมนู
ความอร่อยของร้านมีมากมายเหลือเกิน ส�าหรับเด็ดๆ ต้องเมนู ลาบหมู รสชาติเปรี้ยวน�า
เคม็นดิ เผ็ดหน่อย ถ้าเผด็ไม่สะใจมีพรกิแห้งให้ทานเพิม่อกีด้วย มนัช่างลงตวัจรงิๆ ตามมาด้วย 
หมูแดดเดียว สามชั้นทอด และน�้าตกคอหมูย่าง เป็นอีกเมนูเด็ดของร้านลาบสมจิตร เช่นกัน 
โดยเลอืกคอหมูย่างเฉพาะในส่วนทีมี่มันน้อยๆ แล้วย่างแบบสกุก�าลงัด ีจากนัน้น�ามาคลกุเคล้า
น�า้ย�าและข้าวคัว่หอมๆ แค่นีก้อ็ร่อยจิด๊จาด แซ่บลิน้เป็นอย่างยิง่ นอกจากนีย้งัมีเมนอูืน่ๆ มากมาย 
ทัง้ลาบ น�า้ตก ย�า ส้มต�า ฯลฯ ทีก่ารันตคีวามจดัจ้านจนค�าสดุท้ายตามสตูรการปรุงแบบอสีาน

ขนานแท้ เช่ือแน่ว่าความอร่อย
ไม่เป็นสองรองใคร..มาปากช่อง 
ส�าหรบัอาหารอสีาน ต้องลาบสมจติร

ลาบสมจิตร

ท่ีต้ัง : 49/1 ถ.ปากช่อง-ล�าสมพุง 
ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
เวลาเปิดให้บริการทุกวัน
โทรศัพท์ : 044-315802

 ถ ้ านึ กถึ งปลาช ่ อน เผา เก ลือ  ต ้ อง
นึก ถึง“ร้านตาท�าปลาเผา” เมนูปลาเผาเป็นอีกหน่ึง
เมนูที่ใช้เครือ่งปรงุน้อยไม่ต้องหมักหรอืปรงุแต่งอะไร
มากมาย เพราะเน้ือปลาช่อนถ้าสดๆ จะมคีวามหวาน
ตามธรรมดาอยู่แล้ว แค่น�ามาพอกเกลือให้ท่ัวดับกล่ิน
คาวปลาด้วยตะไคร้หรือผักสมุนไพรอื่นๆ ย่างด้วย
ไฟก�าลังพอดีจนกระทั่งสุก แต ่ที เด็ดของร ้าน 

ตาท�าปลาเผา อยู่ที่น�้าจิ้มนี่เอง ซ่ึงเมนูแนะน�าคือปลาช่อนเผาจะมาเสิร์ฟพร้อมกับ 
น�า้จิม้ซฟู้ีด น�า้จิม้แจ่ว และน�า้จิม้สะเดาน�า้ปลาหวาน กลิน่หอมๆ ของปลาช่อนตวัใหญ่ๆ 
ท่ีถูกเผา เน้ือปลาน่ิมๆ หวานๆ กินพร้อมกับผักสดและผักลวก อย่างยอดสะเดาลวก 
ถัว่ฝักยาว แตงกวา มะเขือยาวเผา  หัน่เป็นช้ินพอดคี�า รสชาตกิลมกล่อม แซ่บไม่รูล้มื 
นอกจากนีย้งัมีอาหารทีเดด็อกีหลายเมน ูอาทเิช่น แกงคัว่หอยขม ผดัต้นอ่อนทานตะวนั 
ทอดมันปลากราย ย�าปลากะพงกรอบ ฯลฯ บอกได้เลยว่าสุดยอดทุกเมนู

 ระยะเวลาของการเปิดให้บริการของร้าน
ตาท�าปลาเผา เป ิดมาแล ้ว 15 ป   ซ่ึงสามารถ
การันตีความอร่อยได้อย่างแน่นอน แถมที่ร้านยัง
สามารถลองรับนักเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะได้อีกด้วย 
ทีจ่อดรถสะดวก สถานทีโ่ล่ง โปร่ง สบาย นกึถงึอาหาร
พื้นบ้าน ต้องร้านตาท�าปลาเผา...
ท่ีต้ัง : 3 ถ.ปากช่อง-ซับสนุน ต.ปากช่อง  อ.ปากช่อง
เวลาเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.30 -15.00 น.
โทรศัพท์ 081-8764232
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 ถ้าพดูถงึเป็ด มาปากช่องต้องร้านนีเ้ลย เปิดมาแล้วกว่า 25 ป ซ่ึงร้านอยูด้่านหลงั
มูลนธิสิว่างวชิชาธรรมสถานปากช่อง มาแล้วต้องสัง่ข้าวหน้าเป็ดสตูรพเิศษของทางร้าน 
น�้าราดรสชาติเข้มข้น ไม่เหมือนกับร้านอื่นๆ กินคู่กับเป็ดย่างเนื้อนุ่ม นอกจากนี้ยังมี
เมนูอีกมากมายหลายสิ่ง เช่น ข้าวขาหมู ไส้หมูพะโล้ ปากเป็ดพะโล้ เป็ดพะโล้ เป็ดย่าง 
กวยเตี๋ยวเป็ด ฯลฯ และทางร้านยังรับท�าของไหว้ตามเทศกาลต่างๆ อีกด้วย ส�าหรับ
ลูกค้าท่านใดติดใจในรสชาติทางร้านก็มีเป็ดย่างส�าหรับขายเป็นตัวให้ซื้อกลับไปกินได้
เช่นกัน แต่แนะน�าว่าให้โทรมาส่ัง เพราะทางร้านย่างเป็ดไว้ขายแค่วันต่อวันเท่าน้ันการันตี 
ความอร่อย...

เปดทอง

ท่ีต้ัง : 1 ถ.เทศบาล 16 กองวัคซีนซอย 2
เวลาเปิดให้บริการทุกวัน 
เวลา 08.30 - 14.30 น.
โทรศัพท์ : 044-311178

 ผัดกะเพรา อาหารธรรมดาๆ แต่ถ้า
คุณได้ลองชิมกะเพรารสเด็ดของร้านเล้ียงพานิช
แล้วรับรองว่าติดใจเป็นแน่แท้ จานเด็ดพระเอก
ของร้านต้องยกให้เค้าเลย กะเพราหมูสบั กะเพราไก่ 
กะเพราคลุก ที่รสชาติเผ็ดจัดจ้าน มาพร้อมกับ
ไข่ดาว ท่ีใช้ไข่เป็ดลูกใหญ่ๆ ทอดจนเหลืองกรอบ 
อร่อยจนไม่อยากจะวางช้อนหรอืถ้าไม่ชอบรสชาติ
จัดจ้าน ไม่กินเผ็ดก็สามารถสั่งอาหารตามสั่ง
อืน่ๆ ได้ เช่น ราดหน้าหม่ีกรอบทะเล ผัดไท ผัดซีอิ๊ว 
ข้าวผดั ทกุจานเสรฟิมาแบบจานใหญ่ๆ รบัรองว่า
จานเดียวอ่ิมและคุ้มสุดๆ

 กว่า 30 ปทีเ่ปิดให้บรกิาร ขอบอก
ว่าร้านนีค้นเจ้าถิน่แนะน�าว่าต้องมาร้านเลีย้ง
หาไม่ยาก ลงมาจากไฟแดงไนท์พลาซ่ามา
ประมาณ 200 เมตร ร้านอยู่ทางซ้ายมือติด
ถนนเทศบาล 16 ลกัษณะร้านเป็นร้านไม้เก่าแก่
บรรยากาศแบบขลงัๆ  แต่รสชาตไิม่ธรรมดา
รับรองจะต้องติดใจ ต้องมาทานจริงๆ 
ถ้าไม่อย่างงั้นจะคุยกับเค้าไม่รู้เรื่อง...

ท่ีต้ัง : ถ.เทศบาล 16 ต.ปากช่อง 
อ.ปากช่อง
เวลาเปิดให้บริการทุกวัน 
เวลา 07.00 - 15.00 น.
โทรศัพท์  :  044-311932
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Stargio’s Italian Restaurant

 ร้านอาหารอติาลขีองปากช่องจะเป็นทีไ่หนไปไม่ได้นอกจาก Stargio’s Italian Restaurant ร้านตัง้อยู่
ในตัวเมืองปากช่อง ติดถนนตรงข้ามโรงแรมริมธารอินน์ ร้านเป็นอาคารพาณิชย์ 2 คูหา บรรยากาศภายในร้าน
จะตกแต่งเป็นยุค 1960 เปิดเพลงเก่าให้ความรูสึ้กย้อนยุค แต่ขอบอกว่าอาหารอร่อยเวอร์  กว่า 12 ป ท่ี Stargio’s 
เปิดให้บริการมา รับรองและการันตีได้ถึงความอร่อย เพราะมีดารา นักแสดง คนดังๆ มาทานเป็นจ�านวนมาก 
อาหารจานเด็ดที่ต้องสั่ง ได้แก่ พิซซ่าหน้าบางกรอบ เป็นสูตรเฉพาะของร้าน แป้งพิซซ่าปันใหม่ทุกถาด มาพร้อม
เครื่องแน่นๆ เน้ือหน้าดูฉ�่า น่ากิน สปาเก็ตตี้ Stargio’s รสชาติไทยๆ จัดจ้าน คาโบนาร่าครีมซอส สเต็กทุกเนื้อ 
ผักขมอบชีส ไส้กรอกรวม ชุดรวมซาซมิ ิมาพร้อมไข่แซลมอน
เนือ้ปลาแซลมอนสแีดงสด ปอูดั กบัแครอท และหวัไชเท้าซอย 
วาซาบิสดแบบขูด ตบท้ายด้วยของหวาน ทีรามิสุ เค้กสไตล์
อิตาเลียน อร่อยไม่รู้ลืม 

ผักขมอบชีส ไส้กรอกรวม ชดุรวมซาซมิ ิมาพร้อมไข่แซลมอน
เนือ้ปลาแซลมอนสแีดงสด ปอูดั กบัแครอท และหัวไชเท้าซอย เนือ้ปลาแซลมอนสแีดงสด ปอูดั กบัแครอท และหัวไชเท้าซอย 

ท่ีต้ัง : 303 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
เวลาเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11.00 - 14.00 น. 
และเวลา 17.00 - 21.30 น.
โทรศัพท์ 044-280567, 084-0369843, 093-6942436
Facebook  :  Stargio’s Italian Restaurant at 
    Chef Pong
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 ตามมาติดๆ ส�าหรับร้านส้มต�าสุดแซ่บ 
กบัร้านส้มต�าเจแตน เปิดให้บรกิาร 20 กว่าป พร้อมทัง้
เปิดให้บริการถึง 2 ช่วงเวลา น่ันก็คือ ช่วงเท่ียง 
และช่วงเยน็ กับเมนสูารพัดส้มต�า เมนยู�า ต้มแซ่บ 
อาหารอีสานที่รสชาติแซ่บสะเด็ด แซ่บจัดจ้าน 
ถกูปากถูกใจไปซะทกุจาน ถ้าคณุเป็นอกีคนทีช่อบทาน
อาหารอสีานรสจดั ต้องมาจัดจรงิๆ ค่ะ .
 ส�าหรบันางเอกของร้าน ทีเ่มนทูีถ้่าใคร
มาแล้วไม่สั่งทานถือว่ายังมาไม่ถึง กับเมนู ต�าถาด ท่ีจัดเต็มมาด้วยเครื่องเคียงต่างๆ 
ทัง้หน่อไม้ ผักกาดดอง หอยเชอรี ่ผักต้ม แคบหมู ผักกระเฉด ไข่เป็ดต้ม ไข่เยีย่วม้า เม็ดกระถนิ
ขนมจีน หมูยอ แค่ท่ีเอ่ยมาก็น�้าลายไหลตามแล้ว ถ้างั้นก็ต้องไปกินสิค่ะจะรออะไร...

ท่ีต้ัง : ก่อนถึงไฟแดงไนท์พลาซ่าปากช่อง ถ.มิตรภาพ
เวลาเปิดให้บริการทุกวัน
เวลา 11.00 - 17.00 น. และ 16.00 - 21.00 น.
โทรศัพท์: 087-8329999

 ส้มต�า เป็นอาหารยอดฮติในบ้านเรา เป็นเมนทูีไ่ด้รบัความนยิมจากคนไทยทกุภาค 
และยงัมีชาวต่างชาตใิห้ความสนใจมาทานกนัมากข้ึน ส�าหรับร้านทีเ่ก่าแก่ของปากช่องอกีร้านนงึ 
ก็คือ ส้มต�าป้าแตว สะพานด�า เปิดให้บริการมาต้ังแต่ป 2528 หรือประมาณ 32 ป ซึ่งป้าแตว
เจ้าของร้านได้บอกกล่าวเล่าให้ฟังว่า เป็นร้านแรกๆ ของปากช่องทีเ่ริม่ขายมา ซ่ึงตวัป้าแตว
เองได้เลิกต�ามาได้ 3 ปแล้ว เน่ืองจากอายุเริ่มมากขึ้น จึงส่งต่อกิจการให้รุ่นลูกๆ ได้สานต่อ 
ส�าหรับเมนูที่ทุกคนมาแล้วต้องสั่ง ถือว่าเป็นเมนูเด็ดของร้าน คือ ย�าไข่ โดยน�าไข่เป็ด
ทีต้่มเป็นยางมะตมูมาผ่าครึง่ ราดด้วยน�า้ส้มต�า น่าตาน่ารบัประทาน แถมรสชาตไิม่ต้องพูดถงึ 
จดัว่าเดด็!!! นอกจากนีก้ ็ส้มต�าทกุชนดิ ไม่ว่าจะต�าแตง ต�าไทย ต�าไทยไข่ต้ม ต�าถัว่ ต�าโคราช 
ฯลฯ ส่วนออฟช่ันเสรมิ กม็าเต็ม ปกไก่ สตูรเฉพาะของป้าแตว กากไก่ แคปหมู ไข่ต้ม ผัดหม่ี 
ขนมจีน บลาๆๆ...ถ้าไม่แน่จริง ไม่อยู่มาได้นานถึง 32 ป แน่นอน อย่างงี้พลาดไม่ได้แล้ว 
ต้องมา ต้องมา...

ท่ีต้ัง : 113 ซ.3 ถ.เทศบาล 16 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
เวลาเปิดให้บรกิาร : ทกุวันตัง้แต่เวลา 10.00 - 16.30 น.
โทรศัพท์ : 081-2652278, 044-312885
Facebook : ป้าแตวส้มต�า

เจแตน สมตําถาด สมตํา ปาแตว
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 มาปากช่องแล้วไม่มาชิมร้านนี้คงต้องบอกว่ามาไม่ถึงปากช่องแน่ๆ 
เพราะขนาดคนกรงุเทพยงัต้องตามหาร้านน้ี “ร้านข้าวหมแูดงสพุรรณ” ความอร่อยไม่ต้องพูดถึง 
เพราะมีรางวลัจากเปิบพิสดาร แม่ช้อยนางร�า การนัต ีและล่าสดุได้รบัรางวลั ของดปีระจ�า
จังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย ที่มาของร้านข้าวหมูแดงสุพรรณ คือ เจ้าของเป็น
คนสพุรรณนัน่เอง แต่มาเปิดกจิการท่ีเมืองปากช่อง ต้ังแต่ป พ.ศ. 2514 ปัจจบุนัส่งต่อ
มาถงึรุน่ลกูๆ เป็นรุน่ที ่2 เสน่ห์ของข้าวหมแูดง จะไม่พดูถงึหมูแดงกเ็ห็นจะไม่ได้ หมูแดง
ของทีน่ี ่ จะน�าหมูมาหมักและย่างซีอิว๊ แต่ต้องซีอีว๊ของเมืองสุพรรณ ตามสูตรเฉพาะ
ของทางร้าน กลิน่หอมชวนชิม ในส่วนของหมูกรอบนัน้ เนือ้จะเยอะๆ หนงับางและมันน้อย 
นุม่อร่อยก�าลังด ีราดด้วยน�า้ซอสรสชาตอิอกเผ็ดๆ นดินึง เวลากนิจะได้กลิน่งาคัว่หอมๆ 
ทานกับต้มเลือดหมู ที่น�้าซุปหวานกระดูกหมู เครื่องในไร้กลิ่นคาว ไม่มีค�าบรรยายใดๆ 
มีแต่ความอร่อยล้วนๆ

ที่ตั้ง : สาขา 1 (หลังสถานีรถไฟ) 77 ถ.เทศบาล 17 
ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
สาขา 2 (ติดถนนมิตรภาพ) 468, 470 ถ.มิตรภาพ 
ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
เวลาเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 06.30 - 14.00 น.
โทรศัพท์ 044-312062, 044-074670, 081-7251160

 ข้าวหมูแดงสุพรรณ แต่มาดังเป็นท่ีเลื่องลือ
อยู ่ เมืองปากช่อง รับประกันความอร่อย เมนูเด็ดของร้าน 
คอื ข้าวหมูแดง ข้าวหมูกรอบ และต้มเลอืดหมู ส�าหรบัการมา
กไ็ม่ยาก ร้านอยูบ่รเิวณถนนหน้าสถานรีถไฟปากช่อง อยูต่รง
สามแยกทางลงไนท์พลาซ่าปากช่อง และตอนนีท้างร้านได้ขยาย
สาขาเพิ่มอีก 1 สาขา เพ่ือรองรับลูกค้า และนักท่องเที่ยว 
คือ สาขา 2 อยู ่ติดถนนมิตรภาพ ใกล้สวนสาธารณะ
เขาแคน ตรงข้ามธนาคารกรุงไทย

ขาวหมูแดงสุพรรณ
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 ร้านขนมจีนย่าติ๊ก เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 4 ป ตั้งอยู่บนถนนนิคมล�าตะคอง 
ซ้ายมือก่อนถึงโรงเรียนปากช่อง เยื้องโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ร้านอยู่ติดถนนรับรอง
ไม่หลงแน่นอน ส�าหรับขนมจีนย่าติ๊ก มีน�้ายาขนมจีนให้เลือกท้ังหมด 6 น�้ายา ได้แก่ แกงไก่, 
น�้ายาป่า, น�า้เงีย้ว, น�า้พรกิหวาน, น�า้ยาปลาช่อน, แกงไตปลา เหมาะส�าหรบัคนชอบอาหารใต้
ไม่ควรพลาด รสชาตใิช้ได้เลยทเีดยีว และวนัเสาร์จะมีเมนเูพิม่มาอกี 1 อย่าง คอื ขนมจนีน�า้ยา
เขียวหวานปลากราย ส�าหรบัเส้นขนมจนีทีน่ีจ่ะใหม่ สะอาด เหนยีวนุม่ พร้อมบรกิารด้วยผัก
นานาชนิด เรียงรายไว้ให้ทุกท่านได้ทานอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยัง มีหมูหวาน คั่วกลิ้ง 

อกีด้วยและหากทานเผ็ดเรยีบร้อยแล้ว เรากมี็ของหวานไว้จ�าหน่าย 
น่ันก็คือ กล้วยบวชชี รับรองติดใจเป็นแน่แท้ค่ะ..เด็ดจริงๆ

ที่ตั้ง : 111 ถ.นิคมล�าตะคลอง ต.หนองสาหร่าย 
อ.ปากช่อง
เปิดบริการทุกวันเวลา 09.00 - 14.00 น.
โทรศัพท์ 089-1534610
www.facebook.com/kanomjeeYatik

 ร้านขนมจีนย่าต๊ิก เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 4 ป ต้ังอยู่บนถนนนิคมล�าตะคอง  ร้านขนมจีนย่าต๊ิก เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 4 ป ต้ังอยู่บนถนนนิคมล�าตะคอง  ร้านขนมจีนย่าต๊ิก เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 4 ป ต้ังอยู่บนถนนนิคมล�าตะคอง  ร้านขนมจีนย่าต๊ิก เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 4 ป ต้ังอยู่บนถนนนิคมล�าตะคอง 

ขนมจีนยาติ๊ก
 ส�าหรับอาหารจานเดียวท่ีอยู่
กบัคนไทยมาแสนนาน 1 ในนัน้คงหนีไม่พ้น 
“ข้าวขาหม”ู เป็นแน่แท้ แม้จะเป็นเมนูท่ีมี
ไขมันค่อนข้างสงู แต่คนทีช่อบกห็าได้แคร์ไม่ 
เพราะทั้งคากิ ทั้งเนื้อและหนังนุ่มๆ ทั้งน�้าพะโล้ที่ราดข้าว ทั้งไข่ต้ม ทั้งผักดอง มันล้วน
แล้วแต่อร่อยเดด็เกนิห้ามใจทัง้สิน้ ร้านข้าวขาหมูเจไม้ ร้านนีถ้อืว่าเป็นร้านในต�านานกว่็าได้ 
เพราะทางร้านเปิดขายมานานกว่า 30 ป ซ่ึงเวลาขายของเจไม้ใช้เวลาขายไม่เกนิ 3 ชัว่โมง 
กบัขาหมูจ�านวน 20 กโิลกรัม ซ่ึงลกูค้าท้ังขาประจ�าและขาจรเวยีนกนัไปอดุหนนุ เรียกได้ว่า
แน่นร้านแทบทกุวนั อยากทานร้านนีแ้นะน�าให้ทกุท่านรบีไปก่อนเวลา เพราะว่าถ้าขายหมดเรว็
ก่อนเวลา ร้านก็จะปิด อดทานของอร่อยแน่ๆ ทเีดด็ของร้าน เจไม้บอกว่าจะต้องท�าการตุน
ขาหมูไว้กันข้ามคืนเลยทีเดียว พอถึงเวลาขายก็จะได้เน้ือ และหนังท่ีเป่อยนุ่มลิ้น ซึง่เป็น
เอกลักษณ์ของร้านโดยเฉพาะ ราดด้วยน�้าพะโล้กลมกล่อม ส่วนน�้าจิ้มทางร้านจะน�า
พริกสดไปดองแล้วน�ามาผสมกับพริกผง รสชาติออกเผ็ดๆ พอทานกับข้าวขาหมู
ช่วยเสริมรสชาติลงตัวกันได้ดีเลยทีเดียว ร้านข้าวขาหมูเจไม้ อยู่ในบริเวณตลาด
ปากช่อง ขับมาจากถนนมิตรภาพ เข้าตวัเมืองปากช่อง จนถงึตลาดปากช่องเลีย้วเข้าถนน

เทศบาล 19 ตรงไปจนสุดเลี้ยวซ้ายเข้าถนน
เทศบาล 17 ด้านขวามือ เข้าไปประมาณ 50 เมตร 
แค่น้ีก็จะพบกบัร้านข้าวขาหมูในต�านาน ที่เปิดรอ
ให้ทุกท่านได้มาลิม้ลองกนัแล้ว..

ที่ตั้ง : 20 ถ.เทศบาล 17 ต.ปากช่อง 
อ.ปากช่อง
เวลาเปิดให้บรกิาร เวลา 06.00 - 09.00 น.
โทรศัพท์ 044-280352

ขาวขาหม ูเจไม
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ท่ีต้ัง : 14/1 ซ.คุรุสามัคคี 11 ถ.คุรุสามัคคี 
ต.ปากช่อง
โทรศัพท์ : 081-5737558
Facebook : ลูกชิ้นอร่อย ลูกชิ้นบุศรินทร์

 ลูกช้ินเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเนื้อ
สัตว์แปรรปู เป็นทีน่ยิมบรโิภคทัง้ใช้เป็น
อาหารว่าง และเป ็นส ่วนประกอบ
ของอาหารจานเดยีวชนดิต่าง เช่น 
กวยเตีย๋ว ลกูช้ินทอด เป็นต้น 
 เวลาเกอืบ 20 ป ทีล่กูช้ินบศุรินทร์ 
มีช่ือเสยีง เป็นทีรู้่จกัของชาวปากช่อง

และหลายจังหวัด เพราะว่าผลิตจากเน้ือวัวแท้ และเน้ือหมูแท้ 100% เวลาทานแล้วเพลิน 
จะรูส้กึว่าได้ทานเนือ้หมูล้วนจริงๆ สะอาด ถกูหลกัอนามัย มีรสชาตทีิเ่ป็นมาตรฐาน สด ใหม่ 
ทุกข้ันตอน โดยได้รับมาตรฐานจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
นอกจากลูกช้ินเนื้อ ลูกชิ้นหมูแล้ว ยังมีอีกหลายรายการ เช่น เอ็นเนื้อ เอ็นหมู ไก่ยอ 
หมูยอ เป็นต้น ถอืได้ว่าลูกช้ินบศุรินทร์เป็นของฝากทีข้ึ่นช่ืออกีอย่างส�าหรับเมืองปากช่อง 
ส่วนการซื้อสินค้า สามารถมาซ้ือได้ที่ โรงงาน หรือว่าซ้ือได้ที่ตลาดสดเทศบาล
เมืองปากช่อง และตลาดสดมิตรภาพได้เลย

วาสนา

 แหนมวาสนา ก่อตัง้และเปิดให้บรกิารเมือ่ป พ.ศ. 2523 เป็นทีรู่จ้กัมากส�าหรบั แหนม
ซ่ึงแหนมเป็นสนิค้าตวัแรกทีท่�าให้คนรูจ้กั จึงเรียกติดปากว่า แหนมวาสนา ซ่ึงแหนมของ
ร้านวาสนา จะท�าจากเนื้อหมูส่วนสะโพกทีแ่ยกไขมันและเอน็ออก น�ามาผสมกบัหนงัหมู
ต้มสกุและหัน่เป็นเส้น รปูร่างหน้าตาของแหนมและรสชาตรัิบรองตดิใจเป็นแน่ ปัจจบุนัสนิค้านี้ 
ได้กลายมาเป็นของฝากชิน้ส�าคญัทีไ่ด้รบัความนยิมอย่างสงู และเพือ่ให้สอดคล้องกบัความต้องการ
ของผู้บริโภค ทางแหนมวาสนามีการผลิตสินค้า เพื่อค�านึงถึงคุณภาพ ความสะอาด 
ตามหลกัมาตรฐานสากล อกีด้วย จากประสบการณ์กว่า 30 ป แหนมวาสนาได้มกีารพฒันา
ผลติภัณฑ์ข้ึนมาอกีหลากหลายชนิด เช่น ไส้กรอกอีสาน แหนมซี่โครงหมู หมูยอ กนุเชียง 
หมูหยอง ปลาส้ม ปลาร้าทรงเครือ่ง ไส้อัว่ หมูทบุ หมูฝอย ฯลฯ ส�าหรบัต้นต�าหรบัสนิค้าดเีด่น
ทีข้ึ่นช่ือของปากช่อง สดใหม่ทกุวนั มีคุณค่า น่ารบัประทาน และเป็นของฝาก ทีนั่กท่องเท่ียว
สามารถซ้ือติดไม้ติดมอืไปฝากญาติๆ พี่น้อง เพื่อนร่วมงานได้ ต้องแวะท่ี ศูนย์ของฝาก 
“วาสนา” ซ่ึงการเดินทางมาร้านง่ายนิดเดียว ร้านอยู่ทางด้านขวามือก่อนถึงไฟแดง
ไนท์พลาซ่าปากช่อง 

ท่ีต้ัง : ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดแหนมวาสนา
506/1 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
เวลาเปิดให้บรกิารทกุวนั เวลา 07.00 - 20.00 น.
โทรศัพท์ 044-314606, 044-315892, 
081-0715448, 089-7225534
Facebook : naemvassana
W.W.W.naemvassana.com

ลูกชิ้นบุศรินทร

75

264-13168 .indd   75 4/7/2560   13:54:57



เจเล็กกุนเชียง
 กว่า 30 ปทีผ่่านมา ร้านเจเลก็กนุเชียง 
เป็นร้านทีมี่ช่ือเสยีงเปิดขายของฝากจากปากช่อง 
นั่นก็คือผลิตภัณฑ์กุนเชียง หมูแผ่น หมูหยอง 
หมูยอ แหนม ไส้กรอก ฯลฯ ส�าหรับสินค้า
ของทางร้านจะมีสูตรเฉพาะ มีรสชาติอร่อย 
ซ่ึงเลือกสรรใช้วัตถุดิบที่คุณภาพดีและสดใหม่
ส�าหรับผู้บริโภค และมีรางวลั GMP การันตอีกีด้วย 
มาปากช่องทัง้ท ีต้องมีของฝาก ของดีเมืองปากช่อง 
กุน เ ชียงดี  ติดไม ้ติดมือกับไปด ้วยแน ่นอน 
นอกจากขายหน้าร้านแล้ว ลูกค้าสามารถสั่งซ้ือ
ทางไปรษณีย์ และมีบริการส่งท่ี กทม. ได้อีกด้วย 

ท่ีต้ัง : 177 ถ.คุรุสามัคคี เทศบาล 23 
ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
เปิดบริการทุกวันเวลา 08.00 - 19.00 น.
โทรศัพท์ 044-312626

 นานกว่า 2 ทศวรรษ “เจเค็ง” คุณสุนีย์  เหลืองจารุ ได้ท�าการขยายธุรกิจ
จากแผงขายหมูในตลาดเทศบาลเมืองปากช่อง โดยมีแนวคิดที่จะปรับปรุงซ่ึงน�าเน้ือหมู
ที่เป็นสินค้าหลักของร้านมาแปรรูปเป็นกุนเชียง เพ่ือเพ่ิมรายได้ แล้วประสบความส�าเร็จ 
ขายด ีมีออเดอร์เข้ามามากมาย เจเค็งจึงยกเลิกกิจการขายหม ูแล้วมาเอาดกีบัการท�ากนุเชียง
อย่างจริงจัง
 นอกจากน้ี เจเค็ง ยังปฏิวัติวงการกุนเชียง โดยท�ากุนเชียงจ๋ิวขึ้นมา เป็นเจ้าแรก
ของประเทศไทย ซึ่งเน้นง่ายต่อการรับประทาน แต่ยังคงคุณภาพและรสชาติไว้เต็มเป่ยม 
ส�าหรับกุนเชียงจิ๋วเจเค็ง ประกอบไปด้วยรสชาติต่างๆ ดังนี้ 1. กุนเชียงรสหมูออริจินอล 
2. รสหมูพริกไทยด�า 3. รสหมูแกงกะหรี่ 4. รสปลาออริจินอล 5. รสไก่ออริจินอล 
6. รสชาโคลรมควนั นอกจากกนุเชียงแล้วยงัม ีแหนม ไส้กรอกอสีาน หมูยอ หมูแผ่น หมทูบุ 
หมูหวาน และอื่นๆ อีกมากมาย จากความพยายามพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากท่ีสุด จึงท�าให้กุนเชยีงเจเค็งประสบความส�าเรจ็
จนสามารถข้ึนแท่นเป็นเบอร์ 1 เรือ่งของฝากจากเมืองปากช่อง นั่นเอง...

กุนเชียงเจเค็ง

ท่ีต้ัง : 828/2 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง และ 333
ม.7 ต.หนองน�้าแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
เวลาเปิดให้บริการ  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.30 - 19.30 น.
          วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07.30 - 20.00 น.
โทรศัพท์ : 088-5294955
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 ตลาดสดเทศบาล, ตลาดสดมิตรภาพ
 เทศบาลเมืองปากช่อง มีตลาดสดท่ีอยู่ในความดูแล จ�านวน 2 ตลาด ได้แก่ ตลาดสดเทศบาล และตลาดสดมิตรภาพ ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ีจ�าหน่าย
สินค้าประเภทเน้ือสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว สามารถมาหาเลือกซื้อได้ท้ัง 2 ตลาด 
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ไฟแดง
ภาพ : สุชัย  เครือไวศยวรรณ
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 ไนท์พลาซ่า (PAKCHONG NIGHT BARZAAR)
 ปากช่องไนท์พลาซ่า หรอืทีเ่รยีกกนัในหมูบ้่านชาวปากช่อง และอ�าเภอใกล้เคยีง เรยีกว่า “ตลาดไนท์พลาซ่า” ต้ังอยู่หน้าตลาดปากช่อง ใกล้วงเวียนกวาง 
หรือจะบอกว่าอยู่ใกล้หอนาฬิกาของอ�าเภอปากช่อง ซ่ึงอาจจะเหมาว่าเป็นดาวน์ทาวน์ก็น่าจะไม่ผิด ตลาดไนท์พลาซ่าแห่งนี้เปิดมากกว่า 20 ปแล้ว โดยมกีาร
ขายของทุกวัน ต้ังแต่เวลา 4 โมงเย็น ไปจนถึงเท่ียงคืน ถ้าตลาดแห่งน้ีไม่มีเสน่ห์ดึงดูดผู้ซื้อ คงอยู่ไม่นานถึงขนาดน้ีแน่นอน

เสน่ห์ชวนกินหลากหลายไนท์ปากช่อง
ภาพ : วิชัย  เรืองเชิงชุม
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โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เสน่ห์เมืองปากช่อง”
รางวัลชมเชย 
นายพีรกิจ  คงเจริญกิจการ
ชื่ิอภาพ “เสน่ห์เมืองปากช่อง ประตูสู่มรดกโลก”
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