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มาเป็นคนนิมมานเหมินท์ด้วยกันนะครับ “ L E T ’ S  B ECOME N IMMANHAEM IN P EOP L E ”

“เชียงใหม่”  เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ อันดับหนึ่งในภาคเหนือของ

ไทย  ในด้านการท่องเที่ยวเป็นเมืองที่เปี่ยมไปด้วยศิลปะ วัฒนธรรม

แห่งล้านนา โอบล้อมด้วยขุนเขาเขียวขจี อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มี

ปจัจยัในดา้นความเจรญิครบถว้น ภาคการทอ่งเทีย่ว ภาคการศกึษา 

และภาคสาธารณสุข ล้วนเป็น 3 ปัจจัยสำาคัญที่ส่งเสริมให้เมืองมี

ความเจริญเติบโต เหมาะทั้งในด้านการท่องเที่ยวและ อยู่อาศัย

ตวัผมเองกเ็ปน็อกีคนหนึง่ทีต่กหลมุรกัเสน่หข์องเมอืงเชยีงใหม ่

เป็นระยะเวลากว่า 27 ปี ท่ีผมและครอบครัวได้อาศัยอยู่ในย่าน

นิมมานฯ – ศิริมังคลาจารย์ จากถนนสายเล็กๆ  ที่พัฒนาจนทุก

วนันีก้ลายเปน็ถนนสายเศรษฐกจิสำาคญัของจงัหวดัเชยีงใหม ่ในพืน้ที่

ทุกตารางนิ้วเต็มไปด้วยพื้นที่เชิงพาณิชย์ ศูนย์รวมแหล่งช็อปปิ้งและ

สถานบันเทิง เชื่อมโยงไปถึงถนนห้วยแก้ว และถนนสุเทพ ศูนย์รวม

การแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน    

หนังสือเล่มนี้จึงได้เกิดขึ้นจากความตั้งใจ ท่ีอยากรวบรวม 

ความนา่อยูข่องเมอืงเชยีงใหม ่และความนา่สนใจของยา่นนมิมานฯ -  

ศิริมังคลาจารย์ ท่ีเหมาะท้ังการท่องเท่ียวและอยู่อาศัย ขอต้อนรับ

ทุกท่านสู่มนต์เสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่ครับ

“Chiang Mai” is the most fascinating city of the Northern 

Thailand.  It is full of Lanna arts, cultures and surrounded by 

mountains. Also Chiang Mai is completely included civilization 

in tourism, education, and health care, which is good for 

traveling and living.

I’m another one  who’s fallen in love with Chiang Mai 

and have lived in Nimman area with my family for more 

than 27 years on Sirimangkalajarn Road, which has become 

a certain economic street with centers of shopping and 

entertainment linked to Huaykeaw and Suthep Road and 

centers of medical places.

My attention in this book is to collect and let you know 

how lovely living in Chiang Mai is, how interesting Nimman - 

Sirimangkalajarn area, and to welcome everyone to charm 

Chiang Mai city. 

ทพ.สุรัตน์ ลีนะศิริมากุล 

Dr.Surat Leenasirimakul



4 LIFE @ SIRIMANGKALAJARN & NIMMANHAEMIN

 ดอยสุเทพเป็นศรี 

 ประเพณีเป็นสง่า 

 บุปผาชาติล้วนงามตา 
	 นามล�้าค่านครพิงค์
 เชียงใหม่ ได้รับการยกย่องให้เป็นศูนย์กลางแห่ง การท่องเที่ยว การขนส่ง 

ทางอากาศ เลอลำ้าค่างานหัตถศิลป์แห่งการสร้างสรรค์ เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว และ 

น่าลงทุน ส่งผลให้ วันนี้! เชียงใหม่มีการขยายขอบเขต การลงทุน และพัฒนาเมือง

ออกไปโดยรอบ เพื่อต้อนรับเหล่านักลงทุนในทุกภาคธุรกิจ

Chiang Mai is exalted to be the center of tourism, 

air transportation, arts, lovely city to live, travel, and  

investment. So now, there is extended investment and 

developing city surrounded to support those investors.

นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่   

Nopburi Sri Nakorn Ping  
Chiang Mai 



 5LIFE @ SIRIMANGKALAJARN & NIMMANHAEMIN

 ศิรมิงัคลาจารย์ เป็นหนึง่ในถนนสายเลก็ๆทำาหน้าทีเ่ป็นถนนคูข่นานไปกบัความเป็น

ช็อปปิ้งสตรีทของถนนห้วยแก้ว และศูนย์รวมทางการแพทย์ครบวงจรของความเป็นถนน 

สุเทพ มซีอยเลก็ซอยน้อยเชือ่มทะลไุปสูถ่นนสายเศรษฐกจิการค้าและศนูย์รวมความบนัเทงิ

ชื่อดังของนิมมานเหมินท์ 

 ในอดีต ศิริมังคลาจารย์...เป็นถนนสายแคบๆ ในลักษณะของความเป็นทางเกวียน

สัญจรเข้าสู่บริเวณด้านข้างโรงพยาบาลสวนดอก (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ใน

ปัจจุบัน) ที่ดินบริเวณโดยรอบสองข้างทางของถนนศิริมังคลาจารย์ส่วนใหญ่อยู่ในความ

ครอบครองของชาวบ้าน และมกีารผลดัเปล่ียนมอืถอืครองกรรมสทิธิไ์ปตามกาลเวลา และ

เมือ่ความเจรญิของพืน้ทีเ่ขตเมอืงช้ันในขยายออกไปสู่เขตพืน้ทีช่ัน้นอกอย่างต่อเน่ือง ส่งผล

ให้ถนนศิริมังคลาจารย์ในวันนี้...มีศักยภาพความพร้อมสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน

 นิมมานเหมินท์เชียงใหม่นอกจากจะเป็นถนนสายสำาคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัด

เชียงใหม่แล้ว ยังได้ชื่อว่าเป็น Hip Street Lanna Chiang Mai  เนื่องจากยังเป็นศูนย์รวม

ของย่านธุรกิจการค้า ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น รวมไปไปถึงสุดยอด

ไอเดยีย้อนยคุหรอืลำา้สมยั ของความแปลกใหม่ สวยเก๋ ในชิน้ งานศลิปะ และ ดไีซน์ตกแต่ง 

ตลอดจนศนูย์รวมธรุกจิแห่งความบนัเทงิพบปะสงัสรรค์ และธรุกจิเพือ่การพกัผ่อนของกลุม่

คนทุกเพศทุกวัย มาอยู่รวมกันเป็นทางยาวตลอด 2 ฟากฝั่งถนนกั้นแบ่งออกเป็นฝั่งซ้ายจะ

ที่สุดแห่งทำาเลของความเป็น Hip Street Lanna Chiang Mai  
มนต์เสน่ห์แห่งทำาเลที่ ใครๆ ก็อยากอยู่

ศิริมังคลาจารย์ & นิมมานเหมินท์ 
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เป็นซอยเลขคี่เชื่อมกับถนนศิริมังคลาจารย์  ส่วนฝั่งขวาเป็นซอยเลขคู่และมีบางซอยเชื่อม

ทะลไุปยงัถนนคนัคลองชลประทาน สภาพการจราจรจะคบัคัง่ตลอดเวลาทัง้ในช่วงกลางวนั

และกลางคืน

 อะไร ? คือตัวแปรสำาคัญที่ทำาให้ถนนสายเล็กๆ อย่าง...ถนนนิมมานเหมินท์ -  

ศิริมังคลาจารย์...ซึ่งมีความยาวเพียง 1 กม.เศษ ถนน 2 เส้นที่คู่ขนานกันกลายเป็นอีกหนึ่ง

ทำาเลศักยภาพสำาคัญต่อการอยู่อาศัยในพื้นที่เขตเมืองของเหล่าบรรดานักลงทุนทั้งจากส่วน

กลางและท้องถิ่น ต่างถาโถมโรมรันพาเหรดเข้ามาลงทุนพัฒนาอสังริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง

ไม่ขาดสาย 

 เป็นทีก่ล่าวขานในวงกว้างของกลุม่คนทัว่ไปว่า หากใครมาเชยีงใหม่แล้วไม่ได้มาเดนิ 

“นิมมานเหมินท์” ก็เสมือนหนึ่งว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่ หลากหลายคำาถามของสังคม 

 ณ ปัจจบัุนว่าทำาไม จงึมกีารลงทนุทัง้จากส่วนกลาง และ ท้องถิน่ต่างถาโถมโรมรนัพาเหรด

เข้ามาอย่างมากมายไม่ขาดสายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ส่งผลให้กลายเป็นถนนสาย

เศรษฐกิจสำาคัญของเชียงใหม่ 

 คำาตอบที่ทำาให้...ศิริมังคลาจารย์-นิมมานเหมินท์...กลายเป็นอีกหน่ึงทำาเลศักยภาพ

ของที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ ด้วย 4 เหตุผลสำา คัญก็คือ เรื่องของทำาเลที่ตั้งอยู่ในเขตอำาเภอเมือง  

ใกล้มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ รายล้อมด้วยสถาบนัการศกึษาในระดบัอนบุาล - ประถม - มธัยม 

มีกลุ่มนักเรียน นักศึกษาและประชาชนอาศัยอยู่กันเป็นจำานวนมาก

 เหตุผลต่อมาคือระบบโครงข่ายคมนาคมท่ีสามารถเช่ือมต่อการเดินทางกับถนน 

สายเศรษฐกิจสำาคัญ อยู่ในใจกลางจุดเช่ือมต่อกับถนนสายสำาคัญหลายสาย เช่น ถนน 

ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำาปาง ถนนห้วยแก้ว ถนนสุเทพและถนนคันคลองชลประทาน  

มองเห็นทัศนียภาพความงามของดอยสุเทพได้อย่างชัดเจน

 เหตุผลที่สาม คือการเป็นพื้นที่ต่อเนื่องของศูนย์รวมด้านการแพทย์และการพยาบาล

อย่างครบวงจรของภาคเหนือ มีสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชน

ตัง้อยูโ่ดยรอบ โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ (สวนดอก), โรงพยาบาลประสาทเชยีงใหม่, 

คลินิคเพื่อสุขภาพ, โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

 เหตุผลประการสุดท้ายคืออยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ หอประชุม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ด้วยเหตุผลทั้ง 4 ปัจจัยหลักแห่งองค์รวมศักยภาพหลัก ก่อเกิดเงินลงทุนหมุนเวียน

สะพัดให้กบัถนนนมิมานเหมนิท์ ศริมิงัคลาจารย์ กลายเป็นอกีหนึง่ทำาเลเศรษฐกจิสำาคญัของ

เมืองเชียงใหม่ กลายเป็นแม่เหล็กทรงพลังเอื้อต่อการลงทุนในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น 

กลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม กลุ่มธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์ กลุ่มธุรกิจสถานบันเทิง  

กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มธุรกิจโรงแรมและบูติกรีสอร์ท กลุ่มธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์  

โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุม่อาคารชดุพกัอาศยั(คอนโดมเินยีม) เริม่มกีารพฒันาโครงการให้เหน็มากขึน้

Sirimangkalajar n &  Nimmanhaemin                                                  
Top Location of  Hip Street Lanna Chiang Mai 
attracted people around to live 
 Sirimangkalajarn is a small road paralleled with a shopping street,  

Huaykeaw Road and medical center on Suthep Road, where linked to  

economic and entertainment road, Nimmanhaemin. 

 In the past, Sirimangkalajarn was a narrow road like a cart way to Suan Dok 

Hospital (Maharaj), which the land of its both sides has changed ownership as 

the time passed by until growth of the city extended to urban consequently 

became a potential road and perfect in every side.

 Nimmanhaemin is also named Hip Street Lanna Chiang Mai because it is 

the center of business : food, beverage, fashion costumes, art work, and  

decoration designs, including business of entertainment and meeting points for 
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relaxation for all ages.  On the left it is linked to Sirimangkalajarn and on the right 

to Irrigation Canal Road with traffic jammed all daytime and night.   

 What are main factors that made the two little roads as Nimmanhaemin 

and Sirimangkalajarn become potential location to businessmen come to?  

 As being told that if anyone comes to Chiang Mai but does not come to 

visit Nimmanhaemin area, means that they have not reached Chiang Mai yet. 

Why many investments are parading to this road quickly and continually? 

 There are 4 main reasons that made Nimmanhaemin become a new 

potential location: first, its location is in city near Chiang Mai University (CMU) 

with surrounded by many schools, where so many students and people are  

living in.          

 Secondly, it is located on the town’s center linking to many main roads 

such as Superhighway road, Chiang Mai - Lampang road, Huaykaew road, Suthep 

road, and Irrigation Canal road.

 Thirdly, it is continued area to complete medical centers in the north  

region such as Maharaj (Suan Dok) Hospital, Neuropathy Hospital Chiang Mai,  

Chiang Mai-Ram Hospital.

 The last reason is, it is close to Chiang Mai International Airport, Convention 

Hall of CMU, and CMU Art & Cultures Center.

 With those 4 main factors which have been mentioned, it caused current 

investments flowing to Nimmanhaemin - Sirimangkalajarn Road, where become 

a powerful magnet of investments for food & beverage business, community malls, 

entertainment, banks, boutique hotels and resorts, service apartments,  

especially more condominiums developed. 

ข้อมูลการเดินทางไปถนนศิริมังคลาจารย์ & นิมมานเหมินท์ :
 เดินทางสะดวกสามารถใช้รถยนต์ส่วนตัว หรือ โบกเรียกรถสองแถวแดง ได้จากทุกท่ีในเมืองเชียงใหม่ จากน้ันก็จะเข้าสู่ถนนห้วยแก้ว ผ่านอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว และเม่ือถึงสามแยก

ไฟแดง - ฟ้าธานี ก็ให้เล้ียวซ้ายก็จะเข้าสู่ถนนศิริมังคลาจารย์  (เม่ือถึงส่ีแยกรินคำาก็ให้เล้ียวซ้ายเข้าสู่ถนนนิมมานเหมินท์)

 หรือจะเลือกใช้เส้นทางถนนสุเทพ ผ่านโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ก็ให้เล้ียวขวาท่ีบริเวณสามแยกไฟแดง - โรงพยาบาลประสาทก็จะเข้าสู่ถนนศิริมังคลาจารย์หรือผ่านหอประชุม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ถึงนิมมานเหมินท์ เม่ือถึงจุดหมายปลายทางท่ีต้องการก็ให้กดกร่ิง พร้อมกับชำาระค่าโดยสารเพียงคนละ 20 บาท   

HOW TO GET TO SIRIMANGKALAJARN & NIMMANHAEMIN ROAD :
 You can use your private cars or call red cars to go to Huaykaew Road past Kad Suankaew and reach the traffic light Fah Thani, turn left to Sirimangkalajarn road or  

turn left at Rincome Intersection to Nimmanhaemin Road. 

 Or you can use Suthep Road past  Maharaj Hospital and turn right at the traffic junction to Sirimangkalajarn Road with 20 Baht for the red car fee. 
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 Shane Townsend ชายหนุ่มจากออสเตรเลีย 

ผู้อยู ่เชียงใหม่มาเกือบ 5 ปีแล้ว เคยทำางานเป็น 

Project Director ให้กับ International Relief and 

Development (IRD) ที่อัฟกานิสถาน 6 ปี ก่อนจะ

ย้ายมาช่วยเพื่อนของเขาทำางานที่บ้านเด็กกำาพร้า

จังหวัดขอนแก่น และย้ายอีกครั้งมาอยู่เชียงใหม่จาก

คำาชักชวนของเพื่อน 

 Shane และคุณกฤตยา เพิ่งย้ายออกจาก

หมู่บ้านจัดสรรย่านชานเมืองเมื่อไม่นานนี้เพื่อรอที่จะ

ย้ายเข้ามาอยูS่ Condo ใจกลางถนนศิริมังคลาจารย์ 

เขาเล่าถึงเหตุผลว่าทำาไมเขา ถึงเลือกที่จะลงหลักปัก

ฐานและเกษียณอายุที่นี่

 “เราเคยอยู่ในหมู่บ้านก่อนหน้านี้ 3 ปี มันเป็น

ช่วงเวลาท่ีน่าเบื่อมาก หาของกินยาก หมาเพื่อน

บ้านเห่าตลอดเวลา เราเลยตัดสินใจที่ย้ายเข้ามาอยู่

ในเมือง เรามักจะมีกิจกรรมที่ชอบอยู่ในเมืองเสมอๆ 

อย่างการพบปะเพื่อนๆ ที่ขี่ big bike ผมมี big bike 

3 คัน Ducati, Harley Davidson, Triumph เพื่อนๆ 

เราก็อยู่ นิมมานฯ เวลาเรานัดเจอกันก่อนที่จะไปขี่รถ

มอไซด์ นิมมานฯจะเป็นพื้นท่ีท่ีทุกคนสะดวกเพราะ

มันเป็นพื้นที่ใจกลางเมือง เราชอบกินข้าวนอกบ้าน 

4-5 ครั้งต่อสัปดาห์ เราจึงต้องการสถานที่ที่หาอะไร

กินสะดวก มีร้านกาแฟดีๆ ที่นี่เป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดของ

เชียงใหม่”

 “เรามลีกูอปุถมัภ์ 5 คนท่ีนี ่ผมสนบัสนนุเขาเกีย่ว

กับการศึกษาและการใช้ชีวิต นอกจากนั้นผมก็คิดว่า 

ที่นี่จะเป็นสถานท่ีท่ีผมจะสามารถใช้เวลากับการ 

ขี่มอเตอร์ไซค์ ดื่มไวน์ดีๆ ทานอาหารอร่อยๆ และ

แวดล้อมด้วยผู ้คนท่ีน่ารักเช่นนี้ ซ่ึงออสเตรเลีย 

ไม่สามารถจะมอบสิ่งเหล่านั้นให้ผมได้อีกแล้ว”

 Shane Townsend is a young man from Australia, 

who has lived in Chiang Mai for almost 5 years with his  

girlfriend (Krittaya).  He used to be a project director for 

International Relief and Development (IRD) in Afghanistan 

for 6 years before moving to help his friend at an orphan 

home in Khon Khaen, and moved again to live in Chiang 

Mai because of his friend’s persuade.   

 Shane is going to move to live in S Condo on  

Sirimangkalajarn Road and told us why he chooses to settle 

and be retired here.

 “ Before we had lived in a housing development 

for 3 years. It’s so boring, not easy to find food shops, and 

neighbor’s dogs barking all the time. So I decided to move 

to live in the town center Nimman, where my friends live 

and see me before riding our big bikes away.  Everyone is 

convenient to see at Nimman.  Actually, We love it because 

its area is in the center of town and like eating out 4-5 

times a week, and it is easy to find nice coffee shops.”

 “We have 5 sponsor children, who I support them in  

education and living life, which it’s my part-time job.” 

 “I can take time with riding my big bike, drinking good 

wine, eating yummy food, and surrounding nice people, 

which are good reasons that living in Australia can’t give 

me at all.”

A Place Called Home
Shane Rodney Townsend

Krittaya Pongsuwan 

My Beloved Nimman
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 ชั่วโมงนี้ ขอหลบหลีกจากความวุ่นวายของผู้คน

และรถรา เดินตรงเข้าไปในถนนศิริมังคลาจารย์ ซอย 5  

เพ่ือนัง่คยุกบั คณุสนัต ิแสงทอง ผูก่้อตัง้โรงเรยีนดนตรสีนัติ 

และผู้ครำ่าหวอดในด้านดนตรีคลาสสิค

 “ผมเป็นคนพิษณุโลกย้ายมาอยู่เชียงใหม่ มาเปิด

โรงเรียนสอนดนตรีสากลเกือบทุกประเภท เปียโน กีตาร์ 

ร้องเพลงแบบคลาสสิค ไวโอลิน เครื่องเป่า แต่ส่วนใหญ่

จะเป็นเปียโน”

 “สอนดนตรีมา 20 ปี ปรัชญาของโรงเรียนที่เรา

พยายามทำาให้ทกุคนเหน็หมด คอื นำาดนตรพีฒันาชวีติของ

ตวัเองและสงัคม เพราะดนตรช่ีวยพฒันาสมอง ดนตรช่ีวย

ทำาให้มรีะบบความคดิและการทำางานทีด่ ี“เคยมผีูใ้หญ่อายุ 

60 กว่าก็มาเรียน อาจจะมีพื้นฐานนิดหน่อย หรือไม่มีเลย 

แต่ก็อยากมาเรียนเพราะมีเวลาว่างแล้ว บางคนเป็นหมอก็

มาเรียนในขณะที่เขาก็เรียนต่อเฉพาะทางไปด้วย เขาบอก

เครียด อยากมาเรียนเปียโน หมอเวลาผ่าตัดก็ใช้ประสาท

สมัผสัเยอะมาก มอืซ้ายทำาอะไร มอืขวาทำาอะไร คดิหลาย

อย่าง เรียนเปียโนเหมือนกันเลย”

 ถ้าเปรยีบกบัภาพความวุน่วายของรถและคนบนถนน

นิมมานเหมินท์ตอนนี้ โรงเรียนดนตรีที่นี่ก็เหมือนเป็นจุด

เลก็ๆ เป็นโอเอซสิทีค่นสามารถมาพกั มาเตมิอาหารสมอง

ซึ่งถือเป็นส่วนสำาคัญส่วนนึง หากเลือกเพลงให้นิมมานฯ 

สักเพลง ก็คงเป็นเพลง...Vienna waltz ของ Johann 

Strauss 

 “อยากเห็นนิมมานฯ เป็นพื้นที่ที่มีชีวิตชีวาในเรื่อง

ของดนตรีคลาสสิคตะวันตกที่มีมาตรฐานสูง เพราะที่นี่

จัดคอนเสิร์ตบ่อยเป็นกิจกรรมของโรงเรียน ผู้มาแสดง

มีทั้ง Professional และนักเรียนของที่นี่ ดนตรีคลาสสิค

ต้องการสถานที่ที่ให้โอกาสได้เกิดได้แสดง เช่น เวียนนา

เป็นนครหลวงของดนตรีทั้งในอดีตและปัจจบุนั ย่านนี้เป็น

ย่านที่ค่อนข้างมีศิลปะเหมือนกับนิมมาน แต่ที่เวียนนามี

ร้านสวยๆ เข้าไปร้านนีก็้เล่นไวโอลนิ ตรงนัน้ก็คอนเสร์ิตฮอลล์ 

คนืนีม้าดคูอนเสร์ิตดกีว่า อะไรแบบนัน้”

 ใช่ มันสวยงามมาก...ถ้าเรามีเวลาพอจะหยุดดู 

 “ที่ น่ีเราจัดคอนเสิร ์ตบ่อย ครั้งหน้าเชิญมาชม

คอนเสิร์ตนะครับ” 

“Oasis in the middle of  Nimman”
: Santi  Saengtong
 This hour I’d like to avoid messing around and go straight to 

Sirimangkalajarn Soi 5 to talk to Mr.Santi Sangtong, who set up Santi  

Music School and is a professional in classical music.

 “I’m from Phitsanulok [province] and would like to live in  

Chiang Mai to open a music school to teach international musical 

instruments but mostly piano. 

           “I’ve been teaching music for 20 years. The philosophy 

of our school is taking music to develop ourselves and our society, 

music can improve our brains, even elders  also come to learn. 

 “ There were adults 60-year-old up come to learn, and 

some doctors learned playing the piano.  He said that it is like an  

operation, which we must use a lot of senses to do.”

 This music school is like a small oasis where people can come 

to rest and fill food for their brains.  And I asked what song is for 

Nimman.  He said, “Vienna Waltz by Johann Strauss “.

 “ I’d like to see Nimman as a lively area of western  

classical music in high standard.  Because here is a place to play 

concerts often from various schools’ activities. Performers are from  

professional musicians or students, who want a place to show their 

talents like Vienna, the capital city of music until now.  I’d like to 

promote classical music because it is like food of our brain.

 “ Yesterday I gave a concert here, you could come next time.  

We often have concerts here.”

 He said good-bye with persuade.

โอเอซิสใจกลางนิมมาน
สันติ แสงทอง

My Beloved Nimman
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 ความเบือ่จากการเป็นมนษุย์เงนิเดอืนมาก่อนหลายปี โต้ง สกัรนิทร์ และนุน่ ปิยะนชุ ตรวีรรณไพศาล 2 

พีน้่อง เหน็สูตรอาหารของคณุพ่อทีเ่คยเป็นเชฟอยู่ทีอ่เมรกิา 10 ปี ป๊ิงไอเดยีอยากจะนำามาส่งต่อให้คนอืน่ๆ ได้

ลอง กลายมาเป็นร้านอาหารฟิวช่ัน ครวัลุงแซม บนถนนศริมิงัคลาจารย์ ซอยสายนำา้ผึง้ เชือ่มกบันมิมานเหมนิท์ 

ซอย17

 เขาแนะนำาตวัอย่างถ่อมตนว่า เรียนรู้มาพอสมควรประมาณ 80% จากฝีมือของพ่อ ซ่ึงกต้็องเรยีนรูอี้กเรือ่ยๆ 

คณุโต้งเริม่ทำาอาหารตัง้แต่เด็ก เพราะความหวิ“วนันัน้พ่อไม่อยูบ้่าน แล้วทัง้บ้านมพีีน้่องกนั 4 คน ผมโทรไปถาม

พ่อว่า เมือ่ไรจะกลบั ทกุคนหวิ พ่อตอบกลบัมาว่า กพ่็อไม่ได้เอาครวัไปด้วยสักหน่อย นัน่เป็นจดุเริม่ต้นการทำา

อาหารของผม”และเป็นท่ีมาของช่ือร้าน “ครัวลงุแซม”เช่นกนั 

 “มาเปิดร้านทีน่ี่ถอืเป็นโอกาสของเรา 2 คน นมิมานฯเป็นพืน้ท่ีค่อนข้างจะขายตวัมันเอง ไม่เจ๋งจรงิอยูไ่ม่ได้ 

เพราะรถติด ท่ีจอดรถก็หาลำาบากของเขาต้องดีต้องอร่อยต้องมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นต้องแตกต่างจากคนอื่น 

อย่างของผมก็คิดว่ามีเอกลักษณ์ที่หาที่อื่นในเชียงใหม่ไม่ได้ ข้าวผัดโหระพา ปลาทอดแซลมอลย่างราดซอส  

ไม่ว่าจะเป็นซอสกระเพรา ซอสสามรส ซอสเทอรยิาก”ิ

 “กลิน่ของร้านครวัลงุแซม จะเป็นนำา้ซอสสตูรเฉพาะของพ่อผม เป็นเอกลกัษณ์จรงิๆ นำา้ซอสทีพ่่อผมคดิขึน้

เอง เป็นสตูรเฉพาะ แล้วร้านนีไ้ม่ใส่ผงชรูส แม้กระทัง่นำา้ซปุกใ็ช้นำา้ซปุต้มกระดกูหมตู่างหาก เขาจะทำาบรรยากาศ

ให้เหมอืนบ้าน เหมอืนร้านของพ่อแม่พวกเขาทีอ่ำาเภอสนัทราย เทคแคร์ลกูค้า ถามไถ่ว่าอาหารรสชาตถิกูปากหรอืไม่

 “ผมไม่กล้าพดูว่าผมทำาอร่อย การปรงุอาหารกไ็ม่ต่างอะไรกบัมมุมอง บางคนบอกอร่อยผมก็ยนิด ีบางคน

บอกไม่อร่อยก็ไม่เป็นไร แต่ผมจะพยายามทำาอาหารให้ถกูปากทกุคนให้ได้มากท่ีสดุ แล้วจะทำาให้ดขีึน้ไปเรือ่ยๆ”

 (ฝากกระซบิแนะนำา ; ปลานลิทอดราดซอสสามรส ซึง่ซอสสามรสน่ีเป็นกล่ินมะขาม รสเปรีย้วอมหวาน มี

หอมเจียวโรยหน้า แซลมอลราดซอสเทอรยิากิ หรอืแซลมอลราดซอสกระเพรา ซีโ่ครงหมอูบซอสบาบคีวิ ทีต้่อง

แนะนำาเพราะ ผมจะให้แค่ช้อนกบัส้อม ไม่ต้องใช้มดีหัน่เลย เพราะคดิว่าแค่เอาส้อมจิม้แล้วเอาช้อนขดูเน้ือกล่็อน

ออกมาแล้ว)

“I started cooking because of  my hunger”
: Tong, Sakkarin  Triwanpaisarn
Noon, Piyanutch  Triwanpaisarn
 Getting bored of being salary men, Tong Sakkarin and Noon Piyanutch  

Triwanpaisarn, 2 siblings were sparked from their dad’s idea, who used to be a chef 

for 10 years in USA, which became a fusion restaurant called “Krua Lung Sam” 

on Sirimangkalajarn Road in Soi Sai Nam Pueng linked to Nimmanhaemin Soi 17.

 He humbly introduced himself and said he just got 80% out of his dad’s skill.  

Tong started cooking because of his hunger.  

 On that day our dad was absent, there were only 4 siblings at home.   

I called my dad and asked when he would be back, everyone was hungry.   

He said he did not take the kitchen with, this was the beginning of my cooking”.  

And from then on the name “Krua Lung Sam” came out.

 “Nimman area is able to sell itself.  If they aren’t cool enough, they 

can’t exist. So the food must be nice, delicious, have own unique image, 

and different from others’ to make your shop exist. For me, there are  

distinguishing menus such as fried rice with basils and fried fish, salmon grilled with 

sauce: gra-prao sauce, three flavors sauce, and teri yaki sauce, which belongs to 

my dad’s recipe, and this shop use no sodium glutamate.”

 They have tried to make the shop like home as their parents in Sansai by 

taking care of customers, chatting, and asking if they like their food or not.

 “ I don’t dare to tell that I can make meals delicious because I believe we 

have different tastes.  Seasoning food is not different from one’s view, but I’ll do it 

better continually.”

 (Recommended menu: Fried fish with three-flavor sauce, Salmon with  

teriyaki sauce, Baked Pork Ribs Barbeque.)

“ผมเริ่มทำาอาหาร เพราะความหิว”

สักรินทร์ ตรีวรรณไพศาล
 ปิยะนุช ตรีวรรณไพศาล

My Beloved Nimman
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“นิมมานเหมินท์ 
ศิริมังคลาจารย์

คือ 
ย่านสยามของเชียงใหม่

ในอนาคต”
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 ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาคงปฏเิสธไม่ได้ว่าย่านนมิมานเหมนิท์เตบิโตอย่างก้าว

กระโดดได้กลายเป็นย่านเศรษฐกจิสำาคญัย่านหนึง่ของเชยีงใหม่ไปแล้ว เป็นความ

เปลีย่นแปลงจนแทบจำาหน้าตาเค้าโครงเดมิไม่ได้เลย จากถนนสายเลก็ๆ ทีม่แีต่ป่า

หญ้ากับบ้านคนจำานวนไม่มากนกั กลบักลายเป็นย่านเศรษฐกจิการค้าสร้างสรรค์ท่ีีมี

ร้านรวง ออฟฟิศ ผดุขึน้มากมาย 

  ทพ.สรุตัน์  ลนีะศริมิากลุ เฝ้ามองการเจรญิเตบิโตของถนนเส้นนีต้ัง้แต่ปี 2535 

เม่ือเขาได้มาบรรจเุป็นอาจารย์ประจำาคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  

เขาลงทนุซือ้ทีดิ่นแปลงหนึง่ในถนนศริิมงัคลาจารย์ ช่วงปี 2545 ห่างไปสบิกว่าปี  

เขาพัฒนาทีดิ่นผนืน้ันกลายเป็นโครงการอสงัหารมิทรพัย์ท่ีโดดเด่นแห่งหนึง่ในย่านนี้  

ชือ่โครงการ S Condo

 เหตใุดเขาถึงเลือกนมิมานเหมนิท์ 

 ช่วงหลงัฟองสบูแ่ตก แปลกแต่จรงิ นมิมานฯ ศริมิงัคลาจารย์เป็นเหมอืนที ่

เกดิใหม่ อยู่ๆ  กม็ร้ีานมาต้ังเยอะอย่างน่าแปลกใจ ความเปลีย่นแปลงไม่เหมอืนโซนอืน่

ในเชยีงใหม่ มนัมเีอกลักษณ์ มสีไตล์ ปกติเหตุการณ์แบบน้ีไม่ได้เกดิขึน้บ่อยนกั แม้แต่

ในกรงุเทพเองถ้าเราไปดเูราจะเหน็ว่า กรงุเทพกม็กีารเจริญเตบิโตเป็นย่าน มย่ีาน

พระเอก มย่ีานทีเ่คยอยูอ่ย่างไรกอ็ยูอ่ย่างนัน้ 20 ปีไม่เปลีย่นกม็ ีในขณะทีบ่างย่านกพ็ุง่ 

Why Nimman?

ทพ.สุรัตน์  ลีนะศิริมากุล
ทะลฟุ้า ถ้าเปรยีบของเชยีงใหม่กค็อื นิมมานฯ เลย ถ้าใหม่ขึน้มาหน่อยกอ็าจจะเป็น  

Business Park รวมโชค แต่ในสายตาผมยงัถอืว่าเป็น Question mark นะ ผมมัน่ใจ

ว่าย่านนีเ้ปรยีบเหมอืนสยามและสามย่าน เพราะมช. เปรยีบเหมอืนจุฬาฯ นมิมานฯ  

มหีอศลิป์ฯ มีโรงพยาบาล ศนูย์การแพทย์ ห้างสรรพสนิค้ามท้ัีง เมญ่า กาดสวนแก้ว 

เซ็นทรลัแอร์พอร์ต เป็นแหล่งดงึดดูทกุอย่าง อะไรทีต่ัง้ไม่ไกลในโซนนีย่้อมได้เปรยีบ”

  “ตอนผมทำา S Condo หลายคนมาคุยด้วย เพราะเราเป็น New Comer ใน

การทำาโครงการ เขากงัวลในตลาดคอนโดราคา 4-5 ล้าน ผมบอกอย่าเพิง่ไปคดิว่า

เงนิจะเป็นปัจจยั ผมถามกลบัว่า เราเคยเหน็กล้องราคา 2 แสนไหม เราเคยเหน็คน

ขบัรถเบนซ์คนัละ 5 ล้านไหม ทำาไมคนพวกนีถ้งึใช้ กเ็พราะเขามWีilling ม ีNeed 

อยู ่เขาต้องการอะไรที ่Hi-End ไปถงึให้ได้ ของพวกนีเ้มือ่เขาได้ครอบครอง มนัไม่ใช่

เรือ่งของการเสยีดาย แต่กลบัเป็นเรือ่งความภูมใิจ มอีำานาจในการครอบครอง มูลค่า

ไม่อาจประเมนิได้ เป็นความพงึพอใจมากกว่า”

 “หลายคนบอกราคา S Condo แพง แต่ถ้าเอาราคาต่อ ตร.ม.มาหารพืน้ท่ีส่วน

กลางกบัสิง่อำานวยความสะดวก ผมบอกเลยว่า คุม้ราคาสมเหตสุมผล และทำาเล 

ศริมิงัคลาจารย์ซ.1 เป็นซอยท่ีเงยีบสงบเหมาะกับการพกัอาศยัเพราะบ้านผมกอ็ยู่ใน

ซอยนี ้ผมคดัสิง่ทีด่ทีีส่ดุทีเ่ราจะทำาให้ได้ ถ้าลกูค้าซือ้เพือ่อยูก่อ็ยูไ่ด้สบายใจคุม้กบัเงนิ

ทีจ่่าย ถ้าเป็นนกัลงทนุซือ้เพือ่ปล่อยเช่า กจ็ะได้ผูเ้ช่าในอกีระดบัหนึง่ทีส่ามารถเช่าใน

ราคาแบบนีไ้ด้ เพราะ Product กจ็ะคดั Social class”

 “เพราะว่าคนมเีงินทีต้่องการความสงบเขายอมจ่าย ผมทำา S Condo กข็าย

คนท่ีต้องการความสงบ มท่ีีจอดรถทกุห้อง ส่วนใหญ่ไม่มีใครจดัทีจ่อดรถได้ 100 %  
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ของ S condo มี 48 ห้อง มีทีจ่อดทุกห้อง”

 “ถ้าเราอยากซือ้อนาคตแบบสยาม สามย่าน ทีน่ีไ่ม่ผดิหวงั ผมกย็งัยืนยนัว่าทำาเลน้ีเป็น

ทีห่นึง่ มไีหมที ่มช.ลดคณะลง ลดนกัศกึษา ไม่มหีรอกครบัมแีต่จะเพิม่ โรงพยาบาลสวนดอก

ประกาศลดจำานวนเตยีงไหม ก็ไม่ม ี เขามแีต่สัง่อปุกรณ์มาเพิม่ ดงันัน้จงึไม่มทีีย่่านนีจ้ะเลก็

ลง มแีต่จะใหญ่ขึน้”

 ทำาไมต้องศริมัิงคลาจารย์ – นมิมานเหมนิท์ จนถงึบรรทัดนี ้ใครท่ีเป็นนกัลงทนุคงจะ

มเีหตผุลท่ีสนบัสนนุคำาตอบมากพอทีจ่ะขบัรถออกไปเลอืกอสงัหารมิทรพัย์ดสีกัแห่งตดิมอืบ้าง

Why Nimman?
: Dr. Surat Leenasirimakul
“Nimmanhaemin & Sirimangkalajarn are Siam Square 
of  Chiang Mai in the future”.
 In 10 years we cannot deny that Nimmanhaemin has taken a giant leap 

growth until becoming a big economic area of Chiang Mai.

 Dr.Surat has kept watching this road growing since 1992 while he was  

a teacher in dental faculty at CMU.  Then he bought a plot of land on Sirimangkalajarn 

in 2002 12 years ago. Now he has developed the land to be a project named  

“S Condo”.

 I found changing 10 years ago or after the time of bubble economy broken,  

suddenly, there were a lot of shops taking place surprisingly. I noticed this change 

was not like other zones in Chiang Mai.  I had lived in Bangkok, so I know this area 

will be a duplicate of Siam Square and Sam Yan [Bangkok downtown].  Because 

CMU is like Chulalongkorn University of Chiang Mai, moreover, Nimman, there are art 

galleries, hospitals, Maya, Kad Suankeaw, and Central Airport Plaza, that attracted 

everything together.” 

 “ While I was making the project S Condo, many people came to talk with me.  

They were worried about the condo’s price 4-5 MLB per unit.  I said please don’t think of 

the money factor, and questioned them back if you’d ever seen some people bought   

a camera with a price of 200,000 Baht, some driving Mercedes Benz with a price of 

5 ML Baht. Why? Because they have willing and need and want to reach the hi-end, 

which it is their pride to have power to afford and their satisfaction.”

 “Actually, my condominium might seem expensive, but if you take the price per 

sq.m. to divide by common area and its facilities, it is reasonable. Sirimangkalajarn  

Soi 1 is calm and peace which is fit for living, and my home is here also.  I selected 

the best for my customers. Even if investors buy it to release for rent, it’s not hard for 

them to get a social class target to rent it.”

 S condo, it is for the ones who want calm, which there are parking lots enough 

for 48 units.”

 “If you want to go shopping somewhere like Siam and Samyan here is your 

hope.  And I still confirm here is No.1, for there is neither for CMU to reduce numbers 

of students nor Suan Dok Hospital to cut its beds off.  So this area will be bigger 

only.”    

 Why it has got to be Sirimangkalajarn-Nimmanhaemin? These may be  

reasonable enough to support  an investor to find a good estate and take it  

away with.



โครงการ S Condo ใจกลางถนนศิริมังคลาจารย์ ซอย 1
ภาพและบรรยากาศจำาลอง



“ S CONDO” Residential Condominium  Project Owner: Prattana Properties And Healthcare Co.Ltd.  Registered Capital : 50,000,000 Baht.  Managing Director : Mr. Surat Leenasirimakul  Type of Project : 1 building, 7 storeys with 48 Residential units  Location : 7 Sirimangkalajarn Rd. Soi.1  Suthep , Muang District, Chiang Mai 
50200. Land Title Deed No: 19774    Approximate Land Area :  1-0-79 Rai.  Construction Permission:  305/56   Construction Begins : November 2013  Expected Completion : July 2015.  The Project will be registered as a residential condominium upon completion. Swimming pool , fitness , car park are common property of 
Condominium Juristic Person Regulations. The owner of each condominium unit will pay for common area and sinking fund expenses as stated in the Condominium Juristic Person Regulations. 

Exclusive only 48 units Fully Furnished 58-66 sq.m. 
( Room for Sale | Room for Rent Available on October 2015 )

+66 (0)81 672 4214 / +66 (0) 53 219 300
scondosales@gmail.com  www.scondocm.com

Sales Gallery at Nimmanhaemin Soi.11 – Sirimangkalajarn Soi.1 Chiang Mai   Sale Agent :.Feel the superior living of boutique style which blended Modern with Orientral culture. The charm of peaceful atmosphere in the heart of 
“Chiang Mai” at Sirimangkalajarn Rd. Soi 1, nearby attractions  shopping, business and art district at “Nimmanhaemin Rd.” A perfect choice 
for convenient lifestyle. Loose your self in our facilities swimming pool with salt clorinated system, fitness, green area and 100% parking. 

Chiang Mai – Thailand
Sublime Life… Supreme Living
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บริการให้คำาปรึกษา ออกแบบและติดตั้ง

115/5 Moo 2 , T. Donkaew ,A.Maerim ,
Chiang Mai 50180 , Thailand

Tel : (+66) 53 863072 Fax : (+66) 53 863070



 แผ่นพื้นกลวงคอนกรีตสำาเร็จรูป (Hollow Core)

 ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post-Tension)

บริการให้คำาปรึกษา ออกแบบและติดตั้ง

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ :

คุณธนกร ผ่องศิริ (ผู้แทนขายภาคเหนือ)

โทร. 081-840-0497  E-mail : tanagopo@scg.co.th

สำ�นักง�นข�ย CPAC Hollow Core : 02-555-5888

สำ�นักง�นข�ย CPAC Post-Tension : 02-555-5999

The Leader of Slab System

ปูนคุณภาพ

โทร.081-444-9326
kjjdevelopment@hotmail.com



ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เชียงใหม่ เอส.โอ.พี
จ�าหน่าย: วัสดุก่อสร้าง อิฐ หิน ปูน ทราย หินเกล็ด
ทรายล้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องมือช่าง, ฮาร์ดแวร์, ประปา

ศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์

โทร. (053) 306597-8 มือถือ. 081-9525570, 081-6814246
เลขที่ 83 ถ.ตรัสวงศ์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

CHIANGMAI S.O.P. LTD., PART

ตัวแทนจ�าหน่ายสี

ตัวแทนจ�าหน่ายปูน ทีพีไอ

เบเยอร์ นิปปอน เจบีพี



บริษัท เอ.เจ.ทวิน เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด บริษัทชั้นน�ำส�ำหรับวิศวกรรมกำรออกแบบโครงสร้ำง, ตกแต่งภำยใน และ กำรติดตั้งและบ�ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำ และบริกำร ส�ำหรับกำรสื่อสำร , เครื่องปรับอำกำศ , 
ระบำยอำกำศและระบบสุขำภิบำล โดยทีมงำนวิศวกรรมที่มีคุณภำพ ส�ำหรับ บริษัท เอ.เจ.ทวินเอ็นจิเนยีริ่ง จ�ำกัด กำรเติบโตของธุรกิจที่เรำมีควำมภำคภูมิใจของกำรสนับสนุนแนวคิดของ

ควำมสมดุลสภำพแวดล้อมและคุณภำพมำตรฐำนด้ำนวิศวกรรมเสมอมำ

บริษัท เอ.เจ.ทวิน เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด 
62/39 หมู ่3 ต�ำบล วัดชะลอ อ�ำเภอ บำงกรวย จังหวัด นนทบุรี 11130
A.J. TWIN ENGINEERING CO.,LTD.
62/39 Moo.3 Watchalor Bang Kruai Nonthaburi 11130 

| Structural & interior Contractor & Design | Electrical & Mechanical System Design & Management |
| Electrical & Mechanical System Contractor | Electrical & Mechanical System Maintenance Service |

Tel. 02-895-3217
Fax. 02-895-3218
E-mail aj.Twin@yahoo.co.th



OTHER SERVICES: Airport transfers • Hotel reservations • Flight tickets  • Car rental • Guides & Drivers
WE SPEAK YOUR LANGUAGE: English • Japanese • Chinese • German • French • Spanish • etc. 

YOUR SPECIALIST 
DAY TRIPS & HOLIDAY 

PACKAGES  SERVICE 
Let us take care of you and make your day !

www.aimotour.com   www.tripsaroundthailand.com 
Contact: 053-213501, 088-2602270  Email: info@aimotour.com  License No. 24/00190

Address : 51 P.t. Residence Building # 904 , Sirimangklajarn, T. Suthep, Muang, Chiang Mai 50200 Thailand

AIMO 
tours



100 PLACES TO GO
Director y



วดัพระธาตดอยสุเทพราชวรวหิาร  เป็นพระอารามหลวง 1 ใน 4 ของ

จงัหวดัเชียงใหม่ (พระอารามหลวงหมายถงึ วัดทีอ่ยูใ่นความอปุถมัภ์ของพระเจ้าอยู่หัวฯ) ต้ังอยู่บน 

ยอดดอยสเุทพ ห่างจากตวัเมอืงเชยีงใหม่ราว 14 กโิลเมตร เป็นวดัท่ีมคีวามสำาคญัทางประวติัศาสตร์

ล้านนา และเป็นท่ีรูจ้กัของประชาชนชาวไทยและต่างชาตโิดยทัว่ไป ชาวเชียงใหม่เคารพนบัถอื

พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เสมือนหนึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มาแต่โบราณกาล 

 ทางเดนิบนัไดนาค หนึง่ในความงามทางด้านศลิปะล้านนาทีท่รงคณุค่าและมคีวาม

สำาคญัทางประวตัศิาสตร์ประกอบด้วยพญานาค 7 หวั ทัง้ 2 ข้างทำาด้วยคอนกรตีเสรมิเหล็ก

ตกแต่งประณตี มีบันไดเป็นทางเดนิข้ึน - ลงอยูต่รงกลางถงึ 306 ข้ันนกัท่องเทีย่วนยิมถ่ายภาพ

ทีบ่นัไดพญานาคเป็นท่ีระลกึ

ลานชมววิทวิทัศน์เมือง เป็นจดุชมววิลานกว้าง ท่ีสามารถชมบรรยากาศเมอืงเชยีงใหม่

ในมุมกว้าง ไม่ว่าจะช่วงเช้า สาย บ่าย  เยน็ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในยามคำา่คนืจะมองเหน็แสงไฟ

เมอืงนบัหมืน่ๆ ดวง ท่ามกลางความมดืมดิของท้องฟ้าทีส่่องประกายระยบิระยับจากแสงดาว 

เป็นภาพสวยงามสร้างความอ่ิมเอบิประทบัใจแก่นกัท่องเทีย่วทุกคนเป็นอย่างมาก

Wat Phradhart Doi Suthep This is one of four royal temples of Chiang Mai (royal temples means temples that belong to the King’s patronage), where located on 

the top of Doi Suthep with 14 kms far from the town center.  This temple is very important to Lanna history and has been respect by Chiang Mai people for long time.

Naka ladders : One of Lanna beauty art that is valuable and important to history, with 306 steps.

View point park, from here you can scan beautiful panoramic views of Chiang Mai any time, especially at night time you will see million stars above the sky with pictures you’ll 

never forget.  

เที่ยววัด ไหว้พระ ขอพร อยู่เย็นเป็นสุข
เชยีงใหม่มวีดัวาอารามท่ีมช่ืีอเสยีงและสวยงามสไตล์ล้านนามคีณุค่าทางประวตัศิาสตร์มากมายในพืน้ทีเ่ขตเมอืงซีง่อยูไ่ม่ไกลจากย่านศริมิงัคลาจารย์-นิมมาน

เหมินท์แห่งน้ี  เมือ่มาถงึเชยีงใหม่แล้วลองหาเวลา 1 วนั ท่องเท่ียวชมวัด กราบพระขอพร  อ่ิมบญุกลบับ้านด้วยใจทีเ่ป็นสขุ เพ่ือความเป็นสริิมงคลในการเริม่ต้น

อะไรใหม่ๆ ให้กบัชวีติ

 Visiting temples, worshiping  Buddha, and asking  for blessings to live life happily. Not far from Sirimangkalajarn - Nimmanhaemin there are 
well-known and beautiful temples for you to visit to go back home with happiness.
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วดัศรีโสดา พระอารามหลวงชัน้ตร ีชนดิสามญั สงักดัมหานกิาย  เป็นวดัพฒันาตัวอย่าง 

ท่ีมีพระภิกษุและสามเณรชาวเขาอาศัยอยู่มากท่ีสุด  เนื่องจากมีโครงการพระธรรมจาริก 

ส่วนภูมิภาคตัง้อยูภ่ายในวัดและเปิดการเรยีนการสอนสำาหรบัพระภกิษรุะดบัช้ัน นกัธรรมตรี - เอก, 

บาล ี และปรญิญาตรคีรศุาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)จากมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ และการศกึษาระดบั

อดุมศกึษา ภาค กศ.พจ. ปริญญาตร ีหลัก สูตร ๔ ปี วุฒทิีไ่ด้รบั คอื พุทธศาสตร์บณัฑติ (พธ.บ.) 

จากมหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยั

วัดต้ังอยู่เชิงดอยสุเทพ (ด้านหลังอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย) มีความผูกพันธ์กับการ

สร้างถนนขึน้บนพระธาตดุอยสเุทพ เพราะเป็นจดุลงจอบแรกการขดุถนนขึน้สูด่อยสเุทพเมือ่ครัง้ 

พ.ศ.๒๔๗๗ โดย ครบูาเจ้าศรวีชัิย นกับุญแห่งล้านนาหรือครบูาศีลธรรม และได้รับการจารกึเป็น

ประวติัศาสตร์คูน่ครเชียงใหม่ 

หนึง่ในกจิกรรมสำาคญัเป็นประจำาทกุช่วงเช้าตรูข่องวนัใหม่ เราจะได้เหน็ภาพแห่งความ

เปี่ยมสุขไปกับพระภิกษุสงฆ์และสามเณรอุ้มบาตรเดินเรียงแถวลงมาจากวัดด้วยท่าทีนิ่งสงบ  

รบัภตัตาหารคาวหวานและผลไม้จากชาวเชียงใหม่และนกัท่องเทีย่วทีม่ารอใส่บาตรอิม่บญุไปทัว่หน้า 

Wat Sri Soda  This is a royal temple at third level in common type belong 

to Maha Nikai.  It is a developed temple model where there are hill tribe monks and 

novices living mostly, for there is the project of Dharma Jarik and open courses to teach 

monks from the third to first level, Bali and Bachelor of Education from Raja Phat Chiang 

Mai University, and  higher educaton is bachelor degree 4 year-course to get Bachelor 

of Arts Program in Buddhist Studies from Maha Chulalongkorn Rajavidyalai University.

This temple is located on the foot of Doi Suthep (behind Kru Bar Chao Sri Wichai 

Monument).  You can see nice pictures of monks and novices with food bowls walking 

down from the temple and receiving offerings from people and tourists with impression.
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วดัโพธารามมหาวหิาร (วดัเจ็ดยอด) เชยีงใหม่  เป็นพระอารามหลวงช้ันตร ีชนดิสามัญ (เดมิช่ือวดัเจดย์ีเจด็ยอด หรอื วดัเจด็ยอด) เป็นวดัเก่าแก่วดัหนึง่ของจังหวัดเชยีงใหม่ 

ทีส่ร้างด้วยศลิาแลงประดบัลวดลายปนูป้ัน มลีกัษณะคล้ายกบัมหาวหิารโพธิท์ีพ่ทุธคยาในประเทศอินเดยี เมือ่ พ.ศ.1998 โดยพระเจ้าตโิลกราชกษตัรย์ิแห่งราชวงศ์เมง็ราย กษตัรย์ิองค์ที ่11 แห่งราชวงศ์ 

เมง็ราย โดยใช้เป็นทีส่่งเสรมิและสนบัสนุนคณะสงฆ์นิกายสิงหล (ลังกาวงศ์) ในการเล่าเรยีนทางด้านปริยตัธิรรมภาษาบาลี 

พระเจดย์ีเจด็ยอด พระเจ้าตโิลกราช โปรดฯให้หมืน่ด้ามพร้าคต (ผูบู้รณะวดัเจดีย์หลวง) สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 1998 เป็นพระเจดย์ีประธานรูปทรงคล้ายมหาโพธเิจดย์ีในพม่าและยอดปรางค์แบบเจดย์ี

พทุธคยาในอนิเดยี ฐานก่อด้วยศลิาแลงเป็นรปูส่ีเหลีย่มผืนผ้า ด้านหน้าเป็นมขุโถงประดิษฐานพระประธาน ผนงัประดบัปนูป้ันรปูเทวดาลวดลายวจิติรบรรจง อนัเป็นต้นแบบทีน่ำาไปสร้างต่อทีห่อไตรวดัพระสงิห์

ส่วนยอดเป็นพระเจดย์ี 7 องค์ คอืแบบพทุธคยา 5 องค์ และแบบทรงระฆงั 2 องค์

ปัจจบุนัวดัเจด็ยอด ได้รบัการประกาศเป็นโบราณสถานสำาหรบัชาต ิ ตามประกาศในราชกจิจานเุบกษา ลงวนัท่ี 8 มีนาคม 2478  ต้ังอยูท่ีต่ำาบลช้างเผอืก บนถนนซเูปอร์ไฮเวย์(เชยีงใหม่-ลำาปาง)  

ห่างจากตวัเมอืง 4 กโิลเมตร อำาเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่

Wat Potharam Maha Wiharn (Wat Jed Yod) Chiang Mai  This is a royal temple at third level in common type (old name, Wat Jed Yod), which is 

like the big hall of Buddhakaya Temple in India. In 1455 King Tilokaraja of Meng Rai dynasty used it as a school for Singhol monks to learn Dharma in Bali language.

Pra Jedi Jed Yod, King Tilokaraja let Muen Daam Pra Kot built it in 1455. It is like Maha Poth Jedi in Myanmar and its top like Buddhakaya Jedi in India.  Today this temple has been 

pronounced to be a national ancient remains, which located in Chang Puek Sub-district on Superhighway (Chiang Mai-Lampang) apart from Muang district 4 kms.
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วดัอุโมงค์ (สวนพุทธรรม) เชยีงใหม่ สองช่ือนีเ้ป็นสถานทีส่่งเสรมิการปฏบิตัธิรรมของพทุธนิคมเชยีงใหม่

แห่งเดียวกนั แต่มีความหมายต่างกนั

วดัอโุมงค์ (อโุมงค์เถรจนัทร์) เป็นช่ือเรยีกวดัเก่าท่ี “พระเจ้ากอืนาธรรมิกราช” ทรงสร้างอุโมงค์ข้ึนเพ่ือถวายให้พระมหาเถร

จนัทร์ ผูเ้ชีย่วชาญในพระไตรปิฏกได้อาศยัวิปัสสนากรรมฐาน เฉพาะบรเิวณพ้ืนทีส่ามเหล่ียมผืนผ้าซ่ึงมีกำาแพงอฐิปรากฏอยู่ทัง้สีด้่าน 

มพีระอุโบสถขนาดย่อมตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกเฉยีงใต้ มีพระเจดย์ีใหญ่ 700 ปีทรงระฆังแบบลังกาวงศ์ มีช้ันทรงกลมเหมอืนกลบี

บัวซ้อนกนัอยู่ 3 ช้ัน  ด้านบนมีปลยีอดด้านหน้าอโุมงค์มีเศยีรพระพุทธรูปหนิสลักสกลุช่างพะเยา ช่วงพ.ศ.1950-2100 มบัีนไดนาค

เป็นทางขึน้ลงอยูท่างทศิใต้ และอุโมงค์(ถำา้) 1 อโุมงค์ ภายในอโุมงค์มีลกัษณะเป็นกำาแพงภายในเป็นทางเดนิหลายช่องทะลกุนัได้  

มกีารสันนิษฐานกนัว่าราวปี พ.ศ.1900 - 2000 เคยมีภาพวาดจติรกรรมฝาผนงัเกีย่วกบัภาพดอกบวั ดอกโบตัน๋ และ นกต่างๆ เช่น  

นกยงู นกกระสา นกแก้ว และนกเป็ดนำา้ อยู่เตม็บรเิวณพ้ืนผนงัของทกุห้อง 

สวนพุทธธรรม เป็นช่ือใหม่ท่ี ภกิขุ ปัญญานนัทะ ประธานวดัอโุมงค์ในสมัยนัน้ (2492-2509) ต้ังข้ึนเพ่ือเรยีกชือ่สถานทีป่่า

ผนืใหญ่ท่ีปกคลมุวดัร้างโบราณ ซ่ึงมีพ้ืนท่ีประมาณ 150 ไร่ ท่ีพุทธนคิมเชียงใหม่จดัข้ึนเป็นทีอ่ยูข่องภกิษ ุสามเณร อบุาสก อบุาสกิา 

ผูแ้สวงหาความสงบ พ้ืนท่ีโดยรอบสวนพุทธธรรมกว้างใหญ่ ร่มรืน่ด้วยแมกไม้นานาพันธ์ุ เหมาะสำาหรบัการนัง่วปัิสสนา ด้านหลงัเป็น

สวนป่าและสวนสตัว์ซึง่เป็นเขตอภยัทาน ใช้เป็นทีพั่กผ่อนเดนิเล่น และเป็นแหล่งดนูกนานาชนดิท่ีดอีกีแห่งหนึง่

Wat U-mong (Buddha Dharma Garden) Chiang Mai Both names are places to  

reinforce Dharma practicing in the same area but different purposes.

  Wat U-mong (U-mong Thera Jan) is the name of the old temple that “King Kuena  

Dharmiggaraja” had built a tunnel to offer to Pra Maha Thera Jan, who was an expert in Tripitaka to 

live in and make meditation specified for a rectangle area with 4 sides of brick wall.  There is a hall of 

temple on the south-east, a 700 years old pagoda, head of Buddha in the front, naka ladders in the 

south, and inside there are pathways in many channels to get through one another.

Buddha Dharma Garden is the new name that Priest Panya Nanta, the Chairman of  

Wat U-mong  named it at that time (1949-1966) to call a name of big forest that covered a deserted  

ancient  temple on area 150 rais. Here is a Buddha resident place for monks, novices, and laymen, who 

love peace, and fit for meditation and relaxation among natural trees around.

Today the both places are for Buddhist tourism that both Thais and foreigners come to visit a lot.
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วดัสวนดอก เวยีงพระธาตแุห่งล้านนา 

ในอดีตเป็นอุทยานสวนดอกไม้ (ต้นพยอม) ของเจ้านายฝ่ายเหนือในราชวงศ์เมง็ราย 

และมกีารบรูณะขึน้ใหม่ในสมยัพระเจ้ากาวลิะและได้รบัการทำานบุำารงุจากเจ้านายฝ่ายเหนอื 

และประชาชนเชยีงใหม่มาโดยตลอดถึง 2 คร้ังสำาคญั  โดยครัง้แรกในปี พ.ศ. 2450 พระราช

ชายาเจ้าดารารศัมี ในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้อญัเชญิรวบรวมพระอัฐิเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และ พระประยรูญาตมิาประดษิฐานรวม

กนั และอีกครัง้หนึง่ในปี พ.ศ. 2475 เป็นการบรูณะปฏสิงัขรณ์องค์พระวหิารโดยครบูาเจ้าศรี

วชิยั นักบญุแห่งล้านนา  

ปัจจุบนัวดัสวนดอกตัง้อยู่รมิถนนศรีวชิยั ต.สเุทพ อ.เมือง จ.เชยีงใหม่ ได้จดทะเบียน

ให้เป็นโบราณสถานแห่งชาตภิายใต้การดแูลของกรมศลิปากร และในช่วงจดังานประเพณปีี

ใหม่เมอืง กจ็ะมกีารบวงสรวงสกัการะดวงวญิญาณของเจ้าผูค้รองนครและเชือ้พระวงศ์เป็น

ประจำาทกุปี

Suan Dok Temple Viang Phra Dhart of Lanna
In the past it was a big flower garden (Sal Trees) of a high boss in Meng Rai 

dynasty, where there were 2 times of restoration: first, in 1907 by wife of Rama 5 Dara 

Ratsamee, and in 1932 by Kru Ba Sri Wichai, the priest of Lanna.  This place was to 

keep bones of all kings of Chiang Mai. Today Wat Suan Dok has been registered to 

be a national ancient remains under caring by Fine Arts Department.
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Cafe’ de 
Nimman



100 PLACES TO GO
Director y

ROASTNIYOM COFFEE
facebook/roastniyomcoffee 
Cafe

AIMO TOUR 
aimotour.com 
053 213 501 
Travel Agency

THE OASIS SPA 
CHIANG MAI 
www.oasisspa.net/work 
0-5392- 0111 
Spa

S CONDO 
www.scondocm.com 
0-5321-9300 
Luxury Condominium 

COQUETTE BEAUTY 
NAIL SALON AND SPA 
www.coquette-nailspa.com 
0-5389-4118 
Spa

NIMMANHAEMIN RD.SIRIMANGKALAJARN RD

SANTI MUSIC SCHOOL
www.santimusicschool.ac.th 
053 224344, 089 852 7506

TOOTH&GUM 
facebook/toothandgum 
053895544 
Dental Clinic

EAST AESTHETIC 
CLINIC 
facebook/east aesthetic clinic 
053 253 339 

01 02

ส้มตำา HELLO SOLAO 
facebook/solao.hello 
053-270-190 
Papaya Salad

03 04

05 06 07 08

09 10 11 12

MING MITR COFFEE 
www.mingmitrcoffee.com 
053-894-498 
Cafe

LITTLE WING COFFEE 
www.HD-littlewing.com 
089 851 1472 
Cafe

UNSHUN NOODLE
084 949 2828 
Restaurant



100 PLACES TO GO
Director y

SOI 3

SOI 1

PUNSPACE
www.punspace.com 
053 223 932 
Co-Working Space

OYORI THE GRILL
www.oyori.asia 
053 213 175 
Restaurant

CAFE’DE NIMMAN
053 218 405 
Cafe & Restaurant

กู โรตี ชาชัก
facebook/guufusionrotiandtea  
082 898 8992 
Cafe 

POOLMART (LANNA)
www.poolmart.co.th  
053-894554 
Pool  

PIZZA KOHLANTA
053 212 022
Restaurant

13 14 15
หอมปากหอมคอ 
HEART MADE 
PATISSERIE
www.heartmadepatisserie.com  
083 154 3113 
Cafe 

01

MIX RESTAURANT & 
BAR AT CHIANG MAI
facebook/Mixcnx  
053-216-878 / 089-433-2332 
Cafe & Restaurant

02 03 04 05

06 07 08 09

DOPPIO RISTR8TO 
“LATTE ART CAFE
www.ristr8to-coffee-chiangmai.com 
053 215 278 
Cafe

MESIMU 
www.mesimu.com 
053 241 195 
Clothes Shop

HOME FRESH ICE-CREAM
ไอศกรีมกดกริ่ง
053 210-491 

INFO QC
053 400 921,053 212 663 
Travel Agency
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Director y

SOI 5

SOI 5
MONT BLANC 
SWEET CAFE’
facebook/montblancsweetcafe  
053-222 992 
Cafe 

ติดตาติดใจ
facebook/Tidtatidjai 
chiangmai  
053 212 115 
Antique Shop

YANZI JIANG แยงซีเกียง
053-275 433-4
Cantonese Cuisine

DE MARCHE
www.de-marche.com 
053 894 164 
Shopping, Bakery, Coffee

THE COFFEE BAR
facebook/thecoffeebarnimma 
084 885 8972 
Cafe

KAO SOI NIMAN  
facebook/KAOSOYNIMMANSOI7 
088 090 1370 
Northern Thai Style Carried Noodle 

KAO FAE 
facebook/kaofaenimman 
089-435-9911, 081-904-1660 
Cafe & Restaurant

SHIRAYURI 
www.shirayurirestaurant.com
053 222 443
Japanese Restaurant

KAFE ROUBAIX 
cycling cafe

ABSOLUTE HEALTH 
www.absolute-health.org
053 022 302-3 
Healthcare

10 11 12 13

14 15 16 17

18 19 20 21

ร้านมนต์นมสด
www.mont-nomsod.com 
053-214-410 
Fresh milk & Bakery

94 COFFEE
0 5321 0234
Cafe

NIMMANHAEMIN RD.SIRIMANGKALAJARN RD
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Chiang Mai 
University  

Art Museum



100 PLACES TO GO
Director y

9TH STREET CAFE
094 172 1754
Cafe & Restaurant

TEATALES
facebook/teatales 
091 009 9867 
Cafe

จริณพาย
facebook/CharinPie 
053 226 483 
Coffee & Bakery

พัชธณา 
facebook/Pattanafood 
090 804 5658
Restaurant

DAYLI CHIANGMAI 
facebook/Daylichiangmai 
053 894 607 
Restaurant & Fusion Bar

WAWEE COFFEE
www.waweecoffee.com 
053221760 
Cafe

MONKEY CLUB 
www.monkeyclub2000.com3
0 5322 6997-8
Pub & Restaurant

CHUEN JUICE BAR
086 188 7779 
Cafe

NIMMANHAEMIN RD.SIRIMANGKALAJARN RD

22

26

30

23

27

31

24

28

32

25

29

33

SOI 9

SOI 11

SOMTUM 
YOKKROK NIMMAN
facebook/Yokkroknimman 
084 043 4773
Papaya Salad

MEMO NIMMAN
08 4006 6669 
Souvenir Shop 

KIAT NAM 
RESTAURANT
053 224 124
Restaurant

เนื้อตุ๋นรสเยี่ยม  
(BEST TASTE OF 
BEEF)
081-472-9619
Noodle
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ristr8to
coffee shop



100 PLACES TO GO
Director y

NIMMANHAEMIN RD.SIRIMANGKALAJARN RD

SUSHI UMAI 
facebook/sushiumaicm 
053 213 104
Japanese Restaurant

กาแฟสุขสถาน
SOOKSATHAN COFFEE 
facebook/sooksathan 
053 223 139 
Cafe 

ฯลฯ
facebook/กาแฟไปยาลใหญ่ 
053 895 232
Restaurant

ต๋อง เต็ม โต๊ะ  
TONG TEM TOH
053 894 701
Northern Thai cuisine Restaurant

THE SALAD CONCEPT
www.thesaladconcept.com 
053-894-455

LIS HAIRSTYLE
Hair cut

MUSASHI  
CONTEMPORARY 
SUSHI BAR
facebook/musashisushibarcnx 
08 2344 6635, 08 4611 0000 
Japanese Restaurant

DE GRACE CLINIC 
www.degraceclinic.com  
089 953 6655 
Beauty Clinic

34

38

42

35

39

43

36

40

44

37

41

45

SOI 13
พิพิธภัณฑ์แมลงโลกและ
สิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาต ิ
www.thailandinsect.com 
053 211 891  
Museum of World Insects and 
Natural Wonders

PANCHALI
facebook/ปัญญ์ชลี อาหารเวียดนาม
053 215 899
Vietnamese Restaurant

KHUN CHURN 
VEGETARIAN
facebook/khunchurn.cmCafe 
053-224-124 
Vegetarian Restaurant

SOI 15 SOI 17
ครัวลุงแซม @เวียงนิมมาน
 
facebook/krualungsam  
084-0417975  
Fusion Thai Restaurant

KRUA LUNG SAM 



100 PLACES TO GO
Director y

SHAKER HUK 
Restaurant 

คั่วไก่นิมมาน  
KUA-KAI NIMMAN  
082 180 1177, 053 218278
Restaurant

CAFE KANTARY 
cafe

EAT ME
053 895 599
Restaurant

LUVV COFFEE BAR
Cafe

COFFEE WISH
053-400-033 
Cafe

TICHAA TEA ROOM 
www.tichaa.com 
09 2269 2776
Cafe

IBERRY CHIANGMAI 
www.iberryhomemade.com 
053 895 171 
Food, Coffee, Bakery, Ice cream

46

50

54

47

51

55

48

52

56

49

53

57

WAKE UP 
www.wakemember.com
Cafe

HEI HEI HOT POT 
facebook/HeiHeiHotPot  
086-193 9960
Hong Kong Style Buffet

MEMORIZE@NIMMAN 
www.memorizegroup.com 
053-400746, 085-8652323
Restaurant

WARM UP CAFE 
CHIANGMAI 
facebook/warmupcafe1999 
053 400 677 
Pub & Restaurant



WIRE CLUB-ONE  
DENTAL CLINIC 
053-274 188 
Dental Clinic

KAD SUAN KAEW 
SHOPPING CENTER 
www.kadsuankaew.co.th
086-9173724

CHIANGMAIZOO 
www.chiangmaizoo.com 
053 210-374

MAYA LIFESTYLE 
SHOPPING CENTER  
facebook.com/maya.chiangmai
052 081 555

ทางเข้ากองบิน 41

100 PLACES TO GO
Directories

EAST Aesthetic Clinic

ความดูดีท่ี่เป็นตัวคุณ

1 ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 053-223-339 08-2390-5980
 EAST Aesthetic Clinic      LINEf eastaesthetic

4,500.-

16,000.-

2,000.-

Botox หน้าเรียว
ร้อยไหมล็อค 
ไหมก้างปลา
Dual Yellow Laser
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ADEN
053 400 799
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
Healthy Food



 “ข้าวแฝ่” จากร้าน

กาแฟเล็กๆ ทีใ่ครหลาย

คนตดิใจในกาแฟ รสชาติ

กลมกล่อมหวานมัน 

เป็นเอกลักษณ์ ได้เตบิโต

ขึน้พร้อมกับอาหารไทย

กล่ินอายเมืองเหนอื ท่ีใคร

ผ่านมา อำาเภอแม่แตงแล้ว 

ต้องแวะ “ข้าวแฝ่” เพ่ือ 

จบิกาแฟ และล้ิมรสอาหาร

สูตรเด็ดหลากหลายเมน.ู..  

 บัดน้ี “ข้าวแฝ่” พร้อมเข้าเมือง มารอเสร์ิฟ

อาหาร และกาแฟรสเดด็แล้ว ทีน่มิมานเหมินท์ 

ซอย 5 (ฝ่ังถนนศิรมัิงคลาจารย์ ตรงข้ามกับ ร้าน

ส้มตำาโซลาว) กบับรรยากาศร่มรืน่ บ้านไม้โบราณ

อายกุว่า 50 ปี

จอดรถฟรทีี ่บลาร์ บลาร์ บาร์ (นมิมานซอย 7)

เมนูแนะน�ำ :  ข้าวซอย 10 หน้า, ออเดิร์ฟเมือง, 

หน่ออัว่, ข้าวผัดนำา้พรกิหนุม่, ข้าวผดัต้มยำากุง้

เวลำท�ำกำร : กาแฟ เปิด 7:30  อาหารเปิด 10:30   

ปิด 20:30 (หยดุ ทุกวนัองัคารที ่1 และ 3 ของเดอืน)

facebook/kaofaenimman

E-mail : kaofaenimman@gmail.com

Tel :  089-435-9911,  081-904-1660



Think Park
Community Mall



100 PLACES TO GO
Director y

SEASON ICE-CREAM 
facebook/Seasonsicecream 
086-673-8550

KAFE VINO 
facebook/kafevino 
084-595-5777 
Wine Bar

PACHANA 
facebook/pachanastudio 
home decor

PIMNIYOM COFFEE 
facebook/pimpniyom 
082-392-7472, 089-6357330  
Cafe & Restaurant

ANUTIDA PANAMA HATS 
facebook/AnutidaPanamaHats 
089-5607775 
Clothes Shop 

INLY STUDIO 
facebook/inlydesignshop 
084-046-3025 
ร้านค้าวัสดุศิลปะและงานฝีมือ

BAN PAD THAI ROD JAM  
facebook/ผัดไทรสแจ่ม-เชียงใหม่

GO SPACE  
facebook/Gospacecnx 
แต่งบ้าน ช่างทาสี

HOM FRAGRANCES  
facebook/Hom-fragrances

GOODS OLD DAY  
facebook/GOODS-OLD-DAY

THE KURTOSH 
facebook/Kurtosh-CM

SWAG X LALITA SHOP 
facebook/swagbkk 
081 - 164 - 9295 
Clothes Shop

LITTLE T 
facebook/littlet.th 
เสื้อผ้า กระเป๋า ตุ๊กตา แฮนด์เมด

PAPA’S MAMA’S   
ร้านอาหาร / ขายของชำา / ของฝาก

LOCALLY  
099 - 241 - 6551 
ของฝาก กระเป๋า ตุ๊กตา Handmade

TAISHOKEN RAMEN 
facebook/taishokenchiangmai 
089 700 5339 
ร้านราเมงต้นตำาหรับแท้ญี่ปุ่น



100 PLACES TO GO
Director y

LOCAL CAFE’  
facebook/lovelocalcafe 
053 - 215 - 250 
ค่าแฟ่บ้านนอก ตามสไตล์ของโน๊ต อุดม

LABUU 
facebook/labuubrand

SAY HI JAPAN  
facebook/KhnmYipunSayHiJapan 
ขนมญี่ปุ่น

THAI GLOBAL  
EDUCATION SERVICE 
facebook/ThaiGlobalEducationService 
แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

BAN BOON VEGTARIAN  
facebook/Banboonvegetarian 
089 191 9102  
Vegetarian Restaurant

DE GAB  
facebook/degab.chiangmai 
แฟชั่นเครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า

WARANYA BY BANBOON 
facebook/waranyabybaanboon 
089 - 997 - 7880 
Restaurant

AGAALIGO 
facebook/agaaligo.shop 
เฟอร์นิเจอร์สไตล์คันทร ี
และของตกแต่งบ้าน Handmade

NARA 
facebook/24NARa.studio 
พิพิธภัณฑ์ / ห้องแสดงผลงานศิลปะ

VASNA 
facebook/VassanaVintageClothing 
เครื่องแต่งกาย

 

BE JOYFUL  
facebook/Be-Joyful 
กระเป๋า ตุ๊กตา สมุดงาน

SAMANTAN  
facebook/Samantan.cm 
เครื่องแต่งกาย 
handmade jewelry accessries 

SNOW KRUB   
facebook/SnowKrub 
ร้านไอศรีม สไตล์ไต้หวัน 

PIRATE KID   
facebook/piratekids 
096 - 454 - 6563 
ร้านเสื้อผ้า

ENERGY SHOP   
facebook/energyshopp 



Lanna Art 
& Culture

@Nimman Siri
mangkalajarn

Convenient 
Lifestyle

Delicious Food
Chiang Mai, Thailand

@ S Condo



"Wire Club Chained Clinic"
พร้อมจะให้บริการแก่คุณ ด้วยมาตรฐานการรักษาอย่างมืออาชีพ

โทร 053 –274-188
www.wireclubinter.com

WIRE CLUB ONEWIRE CLUB - ONE



Visit Our Sales Gallery at
Sirimangkalajarn Soi 1, Chiang Mai

www.scondocm.com 
+66 (0) 81 672 4214  
+66 (0) 53 219 300


