ตราประจาจังหวัด
คาขวัญประจาจังหวัด
ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์ งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี
พระปฐมเจดียเ์ สี ยดฟ้ า สวยงามตาแม่น้ าท่าจีน
ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่ออักษรไทย

นครปฐม

ชื่ออักษรโรมัน

Nakhon Pathom

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

นายวันชาติ วงษ์ชยั ชนะ

ISO 3166-2

TH-73

สี ประจากลุ่มจังหวัด

สี เหลือง

ต้ นไม้ ประจาจังหวัด

ต้นจัน

ดอกไม้ ประจาจังหวัด

ดอกแก้ว

ธงประจาจังหวัด

ข้ อมูลสถิติ

พืน้ ที่

2,168.327 ตร.กม.[1] (อันดับที่ 66)

ประชากร

866,064 คน[2] (พ.ศ. 2554) (อันดับที่ 25)

ความหนาแน่ น

399.42 คน/ตร.กม. (อันดับที่ 8)
ศูนย์ ราชการ

ทีต่ ้งั

ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ถนนบางเตยดอนยายหอม ตาบลถนนขาด อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม 73000

โทรศัพท์

(+66) 0 3434 0003-4

โทรสาร

(+66) 0 3434 0003-4

เว็บไซต์

จังหวัดนครปฐม
แผนที่

ส่ วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

นครปฐม เป็ นจัง หวัด ในภาคกลาง (บ้า งก็ จ ัด ไว้เ ป็ นภาคตะวัน ตก เป็ นพื้ น ที่ ช านเมื อ ง
กรุ งเทพมหานคร มีประวัติศาสตร์ เก่าแก่ยาวนาน เชื่ อว่าเป็ นที่ต้ งั เก่าแก่ของเมืองในสมัยทวารวดี โดย
มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็ นจานวนมาก
จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่บริ เวณลุ่มแม่น้ าท่าจีนซึ่ งเป็ นพื้นที่บริ เวณที่ราบลุ่มภาคกลาง โดยอยู่
ระหว่างเส้ นรุ ้ งที่ 13 องศา 45 ลิ ปดา 10 พิลิปดา เส้ นแวงที่ 100 องศา 4 ลิ ปดา 28 พิลิปดา มี พ้ืนที่
2,168.327 ตารางกิ โลเมตร หรื อ 1,355,204 ไร่ เท่ากับ ร้ อยละ 0.42 ของประเทศ และมี พ้ืนที่ เป็ น
อันดับที่ 62 ของประเทศ อยูห่ ่ างจากกรุ งเทพมหานครไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร
หรื อตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี (ถนนปิ่ นเกล้า – นครชัยศรี ) 51 กิ โลเมตร และตามเส้ นทาง
รถไฟ 62 กิโลเมตร
ประวัติจังหวัดนครปฐม
นครปฐม เป็ นอู่อารยธรรมสาคัญที่มีประวัติความเป็ นมายาวนานในแผ่นดิ นสุ วรรณภูมิ จาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ กล่าวว่า เมืองนครปฐมแต่เดิมนั้นตั้งอยูร่ ิ มทะเล เป็ นเมืองเก่าแก่ มีความ
เจริ ญรุ่ งเรื องมานับตั้งแต่สมัยสุ วรรณภูมิ และเป็ นราชธานี สาคัญในสมัยทวารวดี ในยุคนั้น นครปฐม
เป็ นแหล่งเผยแพร่ อารยธรรมจากประเทศอินเดี ย ซึ่ งรวมทั้งพุทธศาสนา นครปฐมจึงเป็ นศูนย์กลาง
ของความเจริ ญ มีชนชาติต่าง ๆ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ต่อมาได้เกิดความแห้งแล้ง
ขึ้นในเมืองนครปฐม เพราะกระแสน้ าที่ไหลผ่านตัวเมื องเปลี่ ยนเส้นทาง ประชาชนจึงอพยพไปตั้ง
หลัก แหล่ ง อยู่ริม น้ า และสร้ า งเมื องใหม่ ข้ ึ นชื่ อ “เมืองนครไชยศรี ” หรื อ “ศรี วิชัย ” นครปฐมจึ ง
กลายเป็ นเมืองร้างมาเป็ นเวลาหลายร้ อยปี จนกระทัง่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว ขณะที่
ทรงยังผนวชได้ธุดงค์ไปพบพระปฐมเจดีย ์ และทรงเห็นว่าเป็ นเจดียอ์ งค์ใหญ่ไม่มีที่ใดเทียบเท่า ครั้น
เมื่อได้ครองราชย์ จึงโปรดฯ ให้ก่อเจดี ยแ์ บบลังกาครอบองค์เดิ มไว้ โดยให้ชื่อว่า “พระปฐมเจดีย ์”
ทรงปฏิสังขรณ์สิ่งต่าง ๆ ในบริ เวณองค์พระปฐมเจดียใ์ ห้มีสภาพดี และโปรดฯ ให้ขุดคลองเจดียบ์ ูชา
เพื่อให้การเสด็จมานมัสการสะดวกขึ้น[3]
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้เริ่ มก่อสร้ างทางรถไฟสายใต้ผา่ น
เมือง นครปฐม ซึ่ งขณะนั้นยังเป็ นป่ ารก พระองค์จึงโปรดฯ ให้ยา้ ยเมืองจากตาบลท่านา อาเภอนครชัย
ศรี มาตั้งที่บริ เวณองค์พระปฐมเจดียเ์ หมือนเช่นครั้งสมัยโบราณครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว โปรดฯ ให้ส ร้ า งพระราชวัง สนามจัน ทร์ เป็ นที่ เสด็ จแปรพระราชฐานและ
ฝึ กซ้อมรบแบบเสื อป่ า โดยโปรดฯ ให้ตดั ถนนเพิ่มขึ้นอีกหลายสาย รวมทั้ง สร้างสะพานเจริ ญศรัทธา
ข้ามคลองเจดียบ์ ูชาเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟกับองค์พระปฐมเจดีย ์ ตลอดจนสร้าง พระร่ วงโรจนฤทธิ์
ทางด้านทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดียแ์ ละบูรณะองค์พระปฐมเจดียใ์ ห้สมบูรณ์สวยงามดังที่เห็นอยู่
ในปั จจุบนั และได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อจากเมือง “นครไชยศรี ” เป็ น “นครปฐม" อาเภอสามพราน อยู่
ในทิศอะไรของจังหวัด นครปฐม

หน่ วยการปกครอง
การปกครองส่ วนภูมิภาค แบ่งออกเป็ น 7 อาเภอ ประกอบด้วย 106 ตาบล และ 930 หมู่บา้ น
1. อาเภอเมืองนครปฐม
2. อาเภอกาแพงแสน
3. อาเภอนครชัยศรี
4. อาเภอดอนตูม
5. อาเภอบางเลน
6. อาเภอสามพราน
7. อาเภอพุทธมณฑล
การปกครองส่ วนท้องถิ่ น แบ่งออกเป็ น 1 เทศบาลนคร, 3 เทศบาลเมือง, 15 เทศบาลตาบล
และ 97 องค์การบริ หารส่ วนตาบล
สั ญลักษณ์ประจาจังหวัด
 ดอกไม้ประจาจังหวัด: แก้ว
 ต้นไม้ประจาจังหวัด: จัน (Diospyros decandra Lour.)
 คาขวัญประจาจังหวัด: ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์
งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดียเ์ สี ยดฟ้ า สวยงามตาแม่น้ าท่าจีน
 อักษรย่อจังหวัด: นฐ
สถานทีท่ ่องเทีย่ ว
 พระปฐมเจดีย ์
 พระราชวังสนามจันทร์
่ วั
 อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
 พุทธมณฑล
 แหล่งดูนกธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
 ตลาดน้ าดอนหวาย
 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ งึ
 สวนสามพราน
 ฟาร์ มจระเข้สามพราน
 วัดไร่ ขิง
 วัดพระประโทน
 วัดดอนยายหอม
 วัดอ้อน้อย
 พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ พระปฐมเจดีย ์ (ด้านทิศใต้ขององค์พระปฐมเจดีย ์ ด้านพระศิลาขาว)

อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ

อ่างเก็บน้ า (บ่อ ๑)

พุทธมณฑล

พระศรี ศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑล สุ ทรรศน์

ธรรมจักรบริ เวณส่ วนสังเวชนียสถาน 4 ตาบล

ถนนอุทยาน

ภายในวิหารประดิษฐานพระไตรปิ ฎกหิ นอ่อน

สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม
ระดับอุดมศึกษา
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
 มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตศาลายา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
 มหาวิทยาลัยคริ สเตียน
 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 สถาบันกันตนา
 โรงเรี ยนนายร้อยตารวจ
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิ รินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์
ระดับอาชีวศึกษา
 วิทยาลัยอาชี วศึกษานครปฐม
 วิทยาลัยเทคนิ คนครปฐม
 วิทยาลัยสารพัดช่างคนรปฐม
 วิทยาลัยการอาชี พนครปฐม
 วิทยาลัยการอาชี พบางแก้วฟ้ า
 การอาชี พพุทธมณฑล
 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
หมายเหตุ
 กาญจนาภิ เ ษกวิท ยาลัย ช่ า งทองหลวง สั ง กัด อาชี ว ศึ ก ษามหานคร แต่ มี ที่ ต้ งั อยู่ที่ จ งั หวัด
นครปฐม
โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม
โรงเรียนมัธยม สพม.
 อาเภอเมืองนครปฐม
o โรงเรี ยนสิ รินธรราชวิทยาลัย
o โรงเรี ยนพระปฐมวิทยาลัย
o โรงเรี ยนศรี วช
ิ ยั วิทยา
o โรงเรี ยนราชิ นีบูรณะ
o โรงเรี ยนวัดห้วยจรเข้วท
ิ ยาคม
o โรงเรี ยนพระปฐมวิทยาลัย2 หลวงพ่อเงินอนุ สรณ์

โรงเรี ยนทวารวดี
o โรงเรี ยนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
o โรงเรี ยนสระกะเทียมวิทยาคม
อาเภอสามพราน
o โรงเรี ยน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
o โรงเรี ยนวัดไร่ ขิงวิทยา
o โรงเรี ยนปรี ดารามวิทยาคม
o โรงเรี ยนสามพรานวิทยา
อาเภอพุทธมณฑล
o โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
o โรงเรี ยนรัตนโกสิ นทร์ สมโภชบวรนิ เวศศาลายา
o โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุ สรณ์
อาเภอดอนตูม
o โรงเรี ยนคงทองวิทยา
o โรงเรี ยนบ้านหลวงวิทยา
อาเภอกาแพงแสน
o โรงเรี ยนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
o โรงเรี ยนกาแพงแสนวิทยา
o โรงเรี ยนศาลาตึกวิทยา
อาเภอนครชัยศรี
o โรงเรี ยนภัทรญาณวิทยา
o โรงเรี ยนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
o โรงเรี ยนพลอยจาตุรจินดา
o โรงเรี ยนเพิ่มวิทยา
o โรงเรี ยนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม
อาเภอบางเลน
o โรงเรี ยนบัวปากท่าวิทยา
o โรงเรี ยนบางเลนวิทยา
o โรงเรี ยนบางหลวงวิทยา
o โรงเรี ยนสถาพรวิทยา
o โรงเรี ยนแหลมบัววิทยา
o













โรงเรียนประถม สพฐ.
 โรงเรี ยนบ้านคลองพระมอพิสัย อาเภอบางเลน
 โรงเรี ยนอนุ บาลนครปฐม อาเภอเมืองนครปฐม
 โรงเรี ยนบ้านบางเลน อาเภอบางเลน
 โรงเรี ยนวัดเกษมสุ ริยม
ั นาจ อาเภอบางเลน
 โรงเรี ยนบ้านตากแดด อาเภอสามพราน
 โรงเรี ยนวัดราษฎร์ ศรัทธาราม อาเภอสามพราน
 โรงเรี ยนบ้านฉาง อาเภอสามพราน
 โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ อาเภอสามพราน
 โรงเรี ยนวัดห้วยม่วง อาเภอกาแพงแสน
 โรงเรี ยนอนุ บาลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน
 โรงเรี ยนคลองบางกระทึก อาเภอสามพราน
 โรงเรี ยนวัดไร่ ขิง(สุ นทรอุทิศ) อาเภอสามพราน
โรงเรียนอนุบาล
 โรงเรี ยนอนุ บาลนครปฐม อาเภอเมืองนครปฐม
 โรงเรี ยนอนุ บาลสุ ธีธร อาเภอเมืองนครปฐม
 โรงเรี ยนอนุ บาลไผทวิทยา อาเภอเมืองนครปฐม
 โรงเรี ยนอนุ บาลศิริวรรณ อาเภอเมืองนครปฐม
 โรงเรี ยนอนุ บาลเพ็ญศิริ]] อาเภอเมืองนครปฐม
โรงเรี ยนวัดไผ่ลอ้ ม(พูลประชาอุปถัมภ์) อาเภอเมืองนครปฐม
โรงเรียนสาธิต
 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาเภอเมืองนครปฐม
 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศิลปากร อาเภอเมืองนครปฐม
 โรงเรี ยนสาธิ ตแห่ งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน
โรงเรียนเอกชน
 โรงเรี ยนนาคประสิ ทธิ์ อาเภอสามพราน
 โรงเรี ยนบอสโกพิทก
ั ษ์ อาเภอเมืองนครปฐม
 โรงเรี ยนพัฒนบริ หารธุ รกิจ อาเภอเมืองนครปฐม
 โรงเรี ยนมารี ยอ
์ ุปถัมภ์ อาเภอสามพราน
 โรงเรี ยนยอแซฟอุปถัมภ์ อาเภอสามพราน
 โรงเรี ยนสุ คนธี รวิทย์ อาเภอสามพราน
 โรงเรี ยนนักบุญเปโตร อาเภอสามพราน




โรงเรี ยนสกลวิทยา อาเภอสามพราน
โรงเรี ยนเม่งฮั้วกงฮัก อาเภอนครชัยศรี
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