
คําขวัญ 77 จังหวดั แปลจากไทยเปนองักฤษ โดยใช Google Translate 
จุดมุงหมายเพื่อศึกษาคุณภาพของการแปล 

คําขวัญประจําจังหวัดที่ขึ้นตนดวย ก. 
 

  

1. คําขวัญกรุงเทพมหานคร  
 
           กรุงเทพฯ ดุจเทพสราง เมืองศูนยกลางการ
ปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง  
 

  
 
           Bangkok as the city built the center of 
the temple ru 
 

2. คําขวัญประจําจังหวัดกระบ่ี  
 
          ถิ่นหอยเกา เขาตระหงาน ธารสวย รวยเกาะ 
เพาะปลูกปาลม งามหาดทราย ใตทะเลสวยสด มรกต
อันดามัน 
 

  
 
          The old shells are majestic, rich, 
beautiful island, palm plantation, beautiful 
beaches, beautiful beaches, emerald 
Andaman. 
 

3. คําขวัญประจําจังหวัดกาญจนบุรี  
 
          แควนโบราณ ดานเจดีย มณีเมืองกาญจน 
สะพานขามแมนํ้าแคว แหลงแร นํ้าตก 
 

  
 
          The ancient land of Dan Pagoda Manee 
Kan. River Kwai Bridge Over Waterfall 
 

4. คําขวัญประจําจังหวัดกาฬสินธุ 
 
          เมืองฟาแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ํา วัฒนธรรมผู
ไทย ผาไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลําปาว 
ไดโนเสารสัตวโลกลานป 
 

  
 
          The sky is sunny. Prayer Thai culture, 
silk, Praewa Pha Sa, Phu Phra, Maha Tarn Lam 
Pao, dinosaurs, millions of years old. 
 

5. คําขวัญประจําจังหวัดกําแพงเพชร 
 
          กรุพระเครื่อง เมืองคนแกรง ศลิาแลงใหญ 
กลวยไขหวาน นํ้ามันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก 
 

  
 
          Amulet of Thailand Celebrate World 
Heritage 
 

คําขวัญประจําจังหวัดที่ขึ้นตนดวย ข. 
 

  
 

https://translate.google.co.th/


6. คําขวัญประจําจังหวัดขอนแกน 
 
          พระธาตุขามแกน เสยีงแคนดอกคูน ศูนยรวม
ผาไหม รวมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแกนนครใหญ 
ไดโนเสารสิรินธรเน สุดเทเหรียญทองแรกมวยโอลิมปก 
 

  
 
          Phra That Kham Kaen Kangaroos Silk 
Center Xu tied together Khon Kaen, Nakhon Si 
Thammarat Dinosaurs Sirindhorn The first 
Olympic gold medal. 

คําขวัญประจําจังหวัดที่ขึ้นตนดวย จ. 
 

 
  

7. คําขวัญประจําจังหวัดจันทบุรี 
 
          นํ้าตกลือเลื่อง เมืองผลไม พรกิไทยพันธุดี อัญ
มณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณธรรมชาติ สมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช รวมญาติกูชาติที่จันทบุรี  
 

  
 
          Lueang Lueang Fruits and Vegetables 
The gemstones are very beautiful. King Taksin 
the Great National Relative Relatives at 
Chanthaburi 

คําขวัญประจําจังหวัดที่ขึ้นตนดวย ฉ. 
 

 
  

8. คําขวัญประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
          แมนํ้าบางปะกงแหลงชีวิต พระศักด์ิสิทธ์ิหลวง
พอโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญภาษาไทย อางฤาไนปา
สมบูรณ 
 

 
  
 
          The River Bangpakong Holy Father, 
Sothon Phraya Srisunthorn, Thai philosopher 
Basin Forest 

คําขวัญประจําจังหวัดที่ขึ้นตนดวย ช. 
 

 
  

9. คําขวัญประจําจังหวัดชลบุรี 
 
          ทะเลงาม ขาวหลามอรอย ออยหวาน จักสานดี 
ประเพณีว่ิงควาย 
 

 
  
 
          Beautiful sea cucumber delicious sweet 
sugarcane basketry good tradition buffalo. 

10. คําขวัญประจําจังหวัดชัยนาท 
 
          หลวงปูศุขลือชา เขื่อนเจาพระยาลือช่ือ นาม
ระบือสวนนก สมโอดกขาวแตงกวา 
 

 
  
 
          Luang Pu Suksa The Chao Phraya Dam 
The Bird's Den Cuckoo White Cucumber 



11. คําขวัญประจําจังหวัดชัยภูมิ 
 
          ชัยภูมทิิวทัศนสวย รวยปาใหญ มีชางหลาย 
ดอกไมงาม ลือนามวีรบุรุษ สดุยอดผาไหม พระใหญท
ราวดี  
 

 
  
 
          Chaiyaphum beautiful scenery, rich 
forest, many elephants, beautiful flowers, 
celebrities, heroes, silk, 

12. คําขวัญประจําจังหวัดชุมพร 
 
          ประตูภาคใต ไหวเสด็จในกรม ชมไรกาแฟ แล
หาดทรายรี ดีกลวยเล็บมือ ขึ้นช่ือรังนก 
 

 
  
 
          Southern door to worship the farm 
coffee and sand beach Reed banana. Bird Nest 

13. คําขวัญประจําจังหวัดเชียงราย 
 
          เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผนดิน ถิ่น
วัฒนธรรมลานนา ล้ําคาพระธาตุดอยตุง 
 

 
  
 
          North end in Siam Three Kingdoms 
border Lanna culture Wat Phra That Doi Tung 

14. คําขวัญประจําจังหวัดเชียงใหม 
 
          ดอยสเุทพเปนศรี ประเพณีเปนสงา บุปผาชาติ
ลวนงามตา นามล้ําคานครพิงค 
 

 
  
 
          a good Doisutep hill Tradition is 
majestic. Blooms Phra Pink 

คําขวัญประจําจังหวัดที่ขึ้นตนดวย ต. 
 

 
  

15. คําขวัญประจําจังหวัดตรัง 
 
          เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกวาง หมูยาง
รสเลิศ ถิ่นกําเนิดยางพารา เดนสงาดอกศรีตรัง ปะการัง
ใตทะเล เสนหหาดทรายงาม นํ้าตกสวยตระการตา 
 

 
  
 
          Phraya Ratsada People's Liberal Grilled 
pork Rubber The Emperor Coral under the sea 
Beautiful beach Beautiful waterfall 

16. คําขวัญประจําจังหวัดตราด 
 
          เมืองเกาะครึ่งรอย พลอยแดงคาล้ํา ระกําแสน
หวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีที่เกาะชาง สุดทางบูรพา 
 

  
 
          Half a hundred islands The red gem of 
a beautiful saddled horse saddles good at the 
sea at Koh Chang Burapha. 



17. คําขวัญประจําจังหวัดตาก 
 
          ธรรมชาตินายล ภูมิพลเขื่อนใหญ พระเจาตาก
เกรียงไกร เมืองไมและปางาม 
 

 
  
 
          Beautiful nature Bhumibol Dam Great 
God Beautiful woods and forests 

คําขวัญประจําจังหวัดที่ขึ้นตนดวย น. 
 

 
  

18. คําขวัญประจําจังหวัดนครนายก 
 
          เมืองในฝนที่ใกลกรุง ภูเขางาม นํ้าตกสวย รวย
ธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ 
 

 
  
 
          Dream City near the mountain waterfall 
beautiful beauty rich natural pollution. 

19. คําขวัญประจําจังหวัดนครปฐม 
 
          สมโอหวาน ขาวสารขาว ลูกสาวงาม ขาวหลาม
หวานมัน สนามจันทรงามลน พุทธมณฑลคูธานี พระ
ปฐมเจดียเสียดฟา 
 

 
  
 
          Sweet grapefruit, white rice View Profile 
Phuttha Monthonthanee Phra Pathom Chedi 
 

20. คําขวัญประจําจังหวัดนครพนม 
 
          พระธาตุพนมคาล้ํา วัฒนธรรมหลากหลาย เรณู
ผูไท เรือไฟโสภา งามตาฝงโขง 
 

  
 
          Wat Phra That Phanom A multitude of 
pollinators, the beautiful Mekong cruise 
 

21. คําขวัญประจําจังหวัดนครราชสีมา 
 
          เมืองหญิงกลา ผาไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน 
ดินดานเกวียน 

  
 
          The town of Korat. 
 

 
22. คําขวัญประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
          เราชาวนคร อยูเมืองพระ มั่นอยูในสัจจะ 
ศีลธรรม กอรปกรรมดี  มมีานะพากเพียร ไมเบียดเบียน 
ทําอันตรายผูใด 

  
 
          We live in the city of the faith in good 
morals, good manna duong. Do not bully 
Harm anyone 
 



 
23. คําขวัญประจําจังหวัดนครสวรรค 
 
          เมืองสีแ่คว แหมังกร พักผอนบึงบอระเพ็ด ปลา
รสเด็ดปากนํ้าโพ 

  
 
          City of the Four Dragons Resting, Bung 
Boraphet Fish 
 

24. คําขวัญประจําจังหวัดนนทบุรี 
 
          พระตําหนักสงางาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะ
เกร็ดแหลงดินเผา วัดเกานามละบือ เลื่องลือทุเรียนนท 
งามนายลศูนยราชการ 

  
 
          The Empress Palace The King Clay 
pottery Old Abbey Proverbs Beauty Center 
 

25. คําขวัญประจําจังหวัดนราธิวาส 
 
          ทักษณิราชตําหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน
เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหลงใหญแรทอง ลองกองหอม
หวาน 

  
 
          Thaksin, the royal palace, fell in love 
with religion. Sweet Wollongong 
 

 
26. คําขวัญประจําจังหวัดนาน 
 
          แขงเรือลือเลื่อง  เมอืงงาชางดํา  จิตรกรรมวัด
ภูมินทร  แดนดินสมสีทอง  เรืองรองพระธาตุแชแหง 
 

  
 
          Boat racing Black ivory Painting of Wat 
Phumin Dan Goldsmith Bring the relics dry. 
 
 

คําขวัญประจําจังหวัดที่ขึ้นตนดวย บ. 
 

  
 

27. คําขวัญประจําจังหวัดบึงกาฬ 
 
          ภูทอกแหลงพระธรรม คาล้ํายางพารา งามตา
แกงอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ นํ้าตกใสเจ็ดส ีประเพณี
แขงเรือ เหนือสุดแดนอีสาน นมัสการองคพระใหญ 
 

  
 
          Phu Tho Rubber Beautiful eyes Kaeng 
Ah Hong Mekong delights. Seven Seas 
Waterfalls Boat racing North East Worship Big 
Buddha 

28. คําขวัญประจําจังหวัดบุรีรัมย 
 
          เมืองปราสาทหิน ถิน่ภูเขาไฟ ผาไหมสวย รวย
วัฒนธรรม 
 

  
 
          The castle of stone, locality, volcano, 
silk, rich culture. 
 



คําขวัญประจําจังหวัดที่ขึ้นตนดวย ป. 
 

  
 

29. คําขวัญประจําจังหวัดปทุมธานี 
 
          ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงขาว เช้ือชาวมอญ นคร
ธรรมะ พระตําหนักรวมใจ สดใสเจาพระยา กาวหนา
อุตสาหกรรม 
 

29. The Pathum Thani Province 
 
          Bualuang City, the rice paddies, monks, 
monks, monks Bright Chao Phraya Industrial 
progress 
 

30. คําขวัญประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 
          เมืองทองเน้ือเกา มะพราวสัปปะรด สวยสด
หาดเขาถ้ํา งามล้ํานํ้าใจ 
 

  
 
          Nutmeg Meat Coconut pineapple 
Beautiful beach, beautiful caves. 
 

31. คําขวัญประจําจังหวัดปราจีนบุรี 
 
          ศรมีหาโพธ์ิคูบาน ไผตงหวานคูเมือง ผลไมลือ
เลื่อง เขตเมืองทวารวดี 
 

  
 
          The Twin House Bamboo Sweet City 
Twin Fruit Dvaravati 
 

32. คําขวัญประจําจังหวัดปตตานี 
 
          เมืองงามสามวัฒนธรรม  ศนูยฮาลาลเลิศล้ํา  
ชนนอมนําศรัทธา  ถิ่นธรรมชาติงามตา  ปตตานีสันติสุข
แดนใต 
 

  
 
          Three cultures Halal Center of 
Excellence Adopted the faith Natural beauty 
Pattani Province 
 

คําขวัญประจําจังหวัดที่ขึ้นตนดวย พ. 
 

  
 

33. คําขวัญประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธา 
 
          ราชธานีเกา อูขาวอูนํ้า เลิศล้ํากานทกวี คนดีศรี
อยุธยา 

  
 
          Old Rice Mill I love poetry. Good man 
 

34. คําขวัญประจําจังหวัดพังงา 
 
          แรหมืน่ลาน บานกลางนํ้า ถ้ํางามตา ภูผาแปลก 
แมกไมจําปูน บริบูรณทรัพยากร 
 

  
 
          Mineral water houses, beautiful caves, 
exotic cliffs, abundant resources. 
 



35. คําขวัญประจําจังหวัดพัทลุง 
 
          เมืองหนังโนรา อูนาขาว พราวนํ้าตก แหลงนก
นํ้า ทะเลสาบงาม เขาอกทะล ุนํ้าพุรอน 
 

  
 
          Nora Leather City, dazzling waterfalls, 
waterfalls, waterfalls, lakes, beautiful beaches, 
hot springs. 

36. คําขวัญประจําจังหวัดพิจิตร 
 
          ถิ่นประสูติพระเจาสือ แขงเรือยาวประเพณี 
พระเครื่องดีหลวงพอเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนยรวมใจ
หลวงพอเพชร รสเด็ดสมทาขอย ขาวจาวอรอยลือเรื่อง 
ตํานานเมืองชาละวัน 
 

 
  
 
          Mother Nature Boat racing tradition 
Good luck! Enjoy the Coloring Pond Luang 
Phad Diamond Center Delicious orange Tha 
Khoi Delicious rice rumors Chardonnay 

37. คําขวัญประจําจังหวัดพิษณุโลก 
 
          พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกําเนิดพระนเรศวร 
สองฝงนานลวนเรือนแพ หวานฉ่ําแทกลวยตาก ถ้ําและ
นํ้าตกหลากตระการตา 
 

 
  
 
          Buddha Chinarat The King Naresuan. On 
the other side of Nan River. Sweet Tamarind 
Banana Cave and spectacular waterfall. 

38. คําขวัญประจําจังหวัดเพชรบุรี 
 
          เขาวังคูบาน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ําศิลปะ 
แดนธรรมะ ทะเลงาม 
 

 
  
 
          The Palace of the City of Dhamma 
Dhamma Arts 

39. คําขวัญประจําจังหวัดเพชรบูรณ 
 
          เมืองมะขามหวาน อุทยานนํ้าหนาว ศรีเทพ
เมืองเกา เขาคออนุสรณ นครพอขุนผาเมือง 
 

 
  
 
          Tamarind City Water Park Old Town 
Khao Kho Memorial Por Kun Pa Muang City 

40. คําขวัญประจําจังหวัดแพร 
 
          หมอหอมไมสัก ถิ่นรกัพระลอ ชอแฮศรีเมือง 
ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพรน้ีใจงาม 
 

 
  
 
          Teak wood lover Rumble Goat Town 
This person is beautiful. 



41. คําขวัญประจําจังหวัดพะเยา 
 
          กวานพะเยาแหลงชีวิต ศักด์ิสิทธ์ิพระเจาตน
หลวง บวงสรวงพอขุนงําเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม 
 

 
  
 
          Phayao source of life Holy man god 
Phra Khun Ngum Muang Beautiful 

คําขวัญประจําจังหวัดที่ขึ้นตนดวย ภ. 
 

  

42. คําขวัญประจําจังหวัดภูเก็ต 
 
          ไขมุกอันดามัน สวรรคเมืองใต หาดทรายสีทอง 
สองวีรสตรี บารมีหลวงพอแชม 
 

  
 
          Pearl of the Andaman Sea City of the 
South, golden sand beaches, two heroines, 
Luang Por Cham. 

คําขวัญประจําจังหวัดที่ขึ้นตนดวย ม. 
 

 
  

43. คําขวัญประจําจังหวัดมหาสารคาม 
 
          พุทธมณฑลอีสาน ถิน่ฐานอารยธรรม ผาไหมล้ํา
เลอคา ตักศิลานคร 
 

 
  
 
          Buddhism in the East Civilization Silk 
Leaves 

44. คําขวัญประจําจังหวัดมุกดาหาร 
 
          หอแกวสูงเสียดฟา ภูผาเทิบ แกงกะเบา แปด
เผาชนพ้ืนเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ํา
เลิศ ถิ่นกําเนิดลําผญา ตระการตาชายโขง เช่ือมโยงอิน
โดจีน 
 

 
  
 
          The towering glass of blue sky, rapids, 
rapids, eight indigenous tribes. Sweet tamarind 
Truly ancient drum Lamphun origin Mekong 
Man Indochina Link 

45. คําขวัญประจําจังหวัดแมฮองสอน 
 
          หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟา ปาเขียวขจี ผูคนดี 
ประเพณงีาม ลือนามถิ่นบัวตอง 
 

  
 
          The third season of Muaythai Forest, 
green forest, good people, beautiful traditions 
of the Bua Tong. 

คําขวัญประจําจังหวัดที่ขึ้นตนดวย ย. 
 

 
  



46. คําขวัญประจําจังหวัดยะลา 
 
          ยะลา ใตสุดสยาม เมอืงงามชายแดน 
 

 
  
 
          Yala South 

47. คําขวัญประจําจังหวัดยโสธร 
 
          เมืองบ้ังไฟโก แตงโมหวาน หมอนขวานผาขิด 
แหลงผลิตขาวหอมมะล ิ
 

 
  
 
          Watermelon, Sweet, Watermelon, Cloth 
Jasmine Rice Production 

คําขวัญประจําจังหวัดที่ขึ้นตนดวย ร. 
 

 
  

48. คําขวัญประจําจังหวัดรอยเอ็ด 
 
          สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ ผา
ไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดียชัยมงคล 
งามหนายลบึงพลาญชัย เขตกวางไกลทุงกุลา โลกลือชา
ขาวหอมมะล ิ
 

 
  
 
          Eleven City Gate Beauty High Priest, Silk 
Chai Mongkhon Chedi View Profile Thung Kula 
Jasmine rice 
 

49. คําขวัญประจําจังหวัดระยอง 
 
          ผลไมรสล้ํา อุตสาหกรรมกาวหนา นํ้าปลารส
เด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภูกวีเอก 
 

  
 
          The fruit industry, the progressive fish 
sauce taste delicious Koh Samet. Sunthorn 
Pho 
 

50. คําขวัญประจําจังหวัดระนอง 
 
          คอคอดกระ ภูเขาหญา กาหยูหวาน ธารนํ้าแร 
มุกแทเมืองระนอง 
 

  
 
          Pure Grass Mountain, freshwater grass, 
freshwater pearls in Ranong. 
 

51. คําขวัญประจําจังหวัดราชบุรี 
 
          คนสวยโพธาราม คนงามบานโปง เมืองโอง
มังกร วัดขนอนหนังใหญ ต่ืนใจถ้ํางาม ตลาดนํ้าดําเนิน 
เพลินคางคาวรอยลาน ยานยี่สกปลาดี 
 

  
 
          Beautiful people Photoparam beautiful 
people. City of the Scorpions Wat Khao Yai is a 
beautiful cave floating market. Bats Fishery 
 



คําขวัญประจําจังหวัดที่ขึ้นตนดวย ล. 
 

  
 

52. คําขวัญประจําจังหวัดลพบุรี 
 
          วังนารายณคูบาน ศาลพระกาฬคูเมือง ปรางค
สามยอดลือเลือ่ง เมืองแหงดินสอพอง แผนดินทอง
สมเด็จพระนารายณ 
 

  
 
          Wang Noi House The Twin Towers 
Prang Sam Pho Lue City of Chardonnay The 
King of Narai 
 

53. คําขวัญประจําจังหวัดลําปาง 
 
          ถานหนิลือชา รถมาลือลั่น เครื่องปนลือนาม 
งามพระธาตุลือไกล ฝกชางใชลือโลก 
 

  
 
          Coal is a popular chariot. Beautiful Phra 
That Lam Elephant training using the world. 
 

54. คําขวัญประจําจังหวัดลําพูน 
 
          พระธาตุเดน พระรอดขลัง ลําไยดัง กระเทียมดี 
ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหรภุิญชัย 

  
 
          Wat Phra That Doi Suthep 
 

55. คําขวัญประจําจังหวัดเลย 
 
          เมืองแหงทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม
งามสามฤดู 
 

  
 
          Town of Sea Mountain Winter in Siam 
Are flowers beautiful for three seasons 
 

คําขวัญประจําจังหวัดที่ขึ้นตนดวย ศ. 
 

  
 

56. คําขวัญประจําจังหวัดศรีสะเกษ 
 
          หลวงพอโตคูบาน ถิ่นฐานปราสาทขอม ขาว 
หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลําดวน หลาก
ลวนวัฒนธรรม เลิศล้ําสามัคค ี
 

  
 
          Luangpho House The castle has a good 
smell of garlic, a garden, Somdet, Dong, 
Lamduan, and many cultures. Excellent 
harmony 

คําขวัญประจําจังหวัดที่ขึ้นตนดวย ส. 
 

 
  



57. คําขวัญประจําจังหวัดสกลนคร 
 
          พระธาตุเชิงชุมคูบาน พระตําหนักภูพานคูเมือง 
งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุด
ซึ้งสาวกูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม 
 

 
  
 
          Phra That Choom Choom Phu Phan 
Miscarriage Beggars Castle Bee Beautiful girl 
Buddhism 

58. คําขวัญประจําจังหวัดสงขลา 
 
          นกนํ้าเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมอืงใหญสอง
ทะเล เสนหสะพานปา ศูนยการคาแดนใต 
 

 
  
 
          Waterfowl Pleasure Big city Charming 
Bridge South Trade Center 

59. คําขวัญประจําจังหวัดสตูล 
 
          สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธ์ิ 
 

 
  
 
          Satun clean, pure nature. 

60. คําขวัญประจําจังหวัดสมุทรปราการ 
 
          ปอมยุทธนาวี พระเจดียกลางนํ้า ฟารมจระเข
ใหญ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานตพระประแดง ปลา
สลิดแหงรสดี ประเพณีรับบัว ครบถวนทั่วอุตสาหกรรม 
 

 
  
 
          Fort Navy Battle Crocodile Farm 
Ancient City Songkran Phra Pradaeng Fish 
Sauce Lotus All over the industry. 

61. คําขวัญประจําจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
          เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม
กลองไหลผาน นมัสการหลวงพอบานแหลม 
 

 
  
 
          The city of snail peaks Lychee has a 
park. Worship Luang Pho Ban Laem 

62. คําขวัญประจําจังหวัดสมุทรสาคร 
 
          เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติ
ศาตร 
 

 
  
 
          Fishery Town, Agricultural Farm, Historic 
Area 



63. คําขวัญประจําจังหวัดสระแกว 
 
          ชายแดนเบ้ืองบูรพา ปางาม นํ้าตกสวย มาก
ดวยรอยอารยธรรมโบราณ ยานการคาไทย - เขมร 
 

 
  
 
          The beautiful waterfalls bordered by 
ancient civilizations. Thai-Khmer Trade Area 

64. คําขวัญประจําจังหวัดสระบุรี 
 
          พระพุทธบาทสูงคา เขื่อนปาสักชลสทิธ์ิ ฐาน
ผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนําล้าํแหลงทองเที่ยว หน่ึง
เดียวกะหรี่ปบนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไมงาม 
เหลืองอรามทุงทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง 
 

 
  
 
          The high altitude. Pasak Jolasid 
Industrial production base Agriculture A single, 
good-looking snake. Flowers Yellow Aroma 
Sunflower Field Rumors junction town. 

65. คําขวัญประจําจังหวัดสิงหบุรี 
 
          ถิ่นวีรชนคนกลา คูหลาพระนอน นามกระฉอน
ชอนแมลา เทศกาลกินปลาประจําป 
 

 
  
 
          Brave hero Prayers Not much to say. 
Eat fish festival 

66. คําขวัญประจําจังหวัดสุโขทัย 
 
          มรดกล้ําเลิศ กําเนิดลายสือไทย เลนไฟลอย
กระทง มั่นคงพระพุทธศาสนา งามตาผาตีนจก สังคโลก
ทองโบราณ สักการแมยาพอขุน รุงอรุณแหงความสุข 
 

 
  
 
          Thai Heraldic Heritage Loy Krathong 
Buddhism Beautiful eyes Ancient gold A 
mother grandmother. Dawn of Happiness 

67. คําขวัญประจําจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
          เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นช่ือ เลื่องลือพระ
เครื่อง รุงเรืองเกษตรกรรม สงูล้ําประวัติศาสตร แหลง
ปราชญศิลปน ภาษาถิ่นชวนฟง 
 

 
  
 
          Yutthavi Famous Literature known 
Spells Graduation of Agriculture Extreme 
History Sage Artist Local language 

68. คําขวัญประจําจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
          เมืองรอยเกาะ เงาะอรอย หอยใหญ ไขแดง 
แหลงธรรมะ 
 

 
  
 
          Hundreds of delicious rambutans 
 



69. คําขวัญประจําจังหวัดสุรินทร 
 
          สรุินทรถิ่นชางใหญ ผาไหมงาม ประคําสวย 
ร่ํารวยปราสาท ผักกาดหวาน ขาวสารหอม งามพรอม
วัฒนธรรม 
 

  
 
          Surin, elephant, beautiful silk, beautiful 
beads, rich castle, turnip, sweet rice, fragrant 
rice, beautiful culture. 
 

คําขวัญประจําจังหวัดที่ขึ้นตนดวย ห. 
 

  
 

70. คําขวัญประจําจังหวัดหนองคาย 
 
          วีรกรรมปราบฮอ หลวงพอพระใส สะพานไทย-
ลาว 

  
 
          Thailand - Laos 
 

 
71. คําขวัญประจําจังหวัดหนองบัวลําภู 
 
          ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยาน
แหงชาติภูเกา-ภูพานคํา แผนดินธรรมหลวงปูขาว เดน
สกาวถ้ําเอราวัณ นครเขื่อนขนัธกาบแกวบัวบาน 
 

  
 
          King Naresuan the Great's Court Phu 
Phan National Park - Phu Phan Kham Luang 
Poo White Erawan Cave Nakhon Ratchasima 
Province 
 

คําขวัญประจําจังหวัดที่ขึ้นตนดวย อ. 
 

  
 

72. คําขวัญประจําจังหวัดอุบลราชธานี 
 
          อุบลเมืองดอกบัวงาม แมนํ้าสองสี มีปลาแซบ
หลาย หาดทรายแกงหิน ถิ่นไทยนักปราชถ ทวยราษฎร
ใฝธรรม งามล้าํเทียนพรรษา ผาแตมกอนประวัติศาสตร 
ฉลาดภูมิปญญาทองถิ่น ดินแดนอนุสาวรียคนดีศรีอุบล 
 

  
 
          Ubon Ratchathani. Beautiful river with 
two colorful sand beaches. Thai people 
HISTORY Beauty Candle Prehistory Wise local 
wisdom The Good Shepherd 
 

73. คําขวัญประจําจังหวัดอุดรธานี 
 
          นํ้าตกจากสันภูพาน อุทยานแหงธรรมะ อารย
ธรรม 5,000 ป ธานีผาหมี่ขดิ แดนเนรมิตหนอง
ประจักษ เลิศลักษณกลวยไมหอมอุดรชันไฌน 
 

  
 
          Waterfall from Phu Phan 5,000 Years 
Dharma Civilization Museum Danakulit Nong 
Prajak Udonthani Orchid 
 



74. คําขวัญประจําจังหวัดอางทอง 
 
          พระสมเด็จเกษไชไย หลวงพอโตองคใหญ วีร
ไทยใจกลา ตุกตาชาววัง โดงดังจักสาน ถิ่นฐานทํากลอง 
เมืองสองพระนอน 
 

  
 
          Phra Somdej Kaysai Luang Por Tawai 
Vajiralong Thai Dare Dolls Famous Weaver. 
Drumming Second City 
 

75. คําขวัญประจําจังหวัดอุทัยธานี 
 
          อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี 
ประเพณีเทโว สมโอบานนํ้าตก มรดกโลกหวยขาแขง 
แหลงตนนํ้าสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ 
 

  
 
          Uthai Thani Chakri Chakri Fish Huai Kha 
Khaeng World Heritage Site Sakae Krang River 
Sources Flea Market 
 

76. คําขวัญประจําจังหวัดอุตรดิตถ 
 
          เหลก็นํ้าพ้ีลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บาน
พระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญของโลก 
 
 

  
 
          Iron water Sweet langsang Phraya Pichai 
The Broken Sword The Great Tattoo of the 
World 
 

77. คําขวัญประจําจังหวัดอํานาจเจริญ 
 
          พระมงคลมิ่งเมือง แหลงรุงเรืองเจ็ดลุมนํ้า งาม
ล้ําถ้ําศักด์ิสิทธ์ิ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแกงเขาแสน
สวย เลอคาดวยผาไหม ราษฎรเลื่อมใสใฝธรรม 

  
 
          . The Seven Watersheds Beautiful 
sacred cave. The Nimit Phra Kaew The 
beautiful rapids. Le Silk . 
 

 


