
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

การแบ่งเขตการปกครองในปัจจุบัน 
ปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วย 16 อ าเภอ ได้แก่ 

1. อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
2. อ าเภอท่าเรือ 
3. อ าเภอนครหลวง 
4. อ าเภอบางไทร 
5. อ าเภอบางบาล 
6. อ าเภอบางปะอิน 
7. อ าเภอบางปะหัน 
8. อ าเภอผักไห่ 
9. อ าเภอภาชี 
10. อ าเภอลาดบัวหลวง 
11. อ าเภอวังน้อย 
12. อ าเภอเสนา 
13. อ าเภอบางซ้าย 
14. อ าเภออุทัย 
15. อ าเภอมหาราช 
16. อ าเภอบ้านแพรก 

 
1. อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
ท่ีตั้งและอาณาเขต 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอบางปะหันและอ าเภอนครหลวง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภออุทัย 
 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอบางปะอิน 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอบางไทรและอ าเภอบางบาล 

การแบ่งเขตการปกครอง 
การปกครองส่วนภูมิภาค 
                  พื้นที่อ าเภอพระนครศรีอยุธยาแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 21 ต าบล แต่ละต าบลแบ่งออกเป็น  
หมู่บ้าน รวม 120 หมู่บ้าน ได้แก่ 
 

 

 

 

  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99


  

 

2. อ าเภอท่าเรือ 
ท่ีตั้งและอาณาเขต 

                   อ าเภอท่าเรือตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการ
ปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอดอนพุดและอ าเภอบ้านหมอ (จังหวัดสระบุรี) 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอเสาไห้และอ าเภอหนองแซง (จังหวัดสระบุรี) 
 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอภาชี 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอนครหลวง 

       การแบ่งเขตการปกครอง 
       การปกครองส่วนภูมิภาค 

อ าเภอท่าเรือแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 ต าบล 84 หมู่บ้าน  
 

3. อ าเภอนครหลวง 
                    ท่ีตั้งและอาณาเขต 
                                        อ าเภอนครหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการ     
                     ปกครองข้างเคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอดอนพุด (จังหวัดสระบุรี) และอ าเภอท่าเรือ  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอท่าเรือและอ าเภอภาชี  
 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภออุทัยและอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอบางปะหัน  

                    การแบ่งเขตการปกครอง 
                    การปกครองส่วนภูมิภาค 
                    อ าเภอนครหลวงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 12 ต าบล 74 หมู่บ้าน  
 

4. อ าเภอบางไทร 
                    ท่ีตั้งและอาณาเขต 
                                 อ าเภอบางไทรต้ังอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด ค่อนไปทางตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการ  
                    ปกครองข้างเคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอบางบาลและอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2


  

 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอบางปะอิน  
 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอสามโคก (จังหวัดปทุมธานี)  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอลาดบัวหลวงและอ าเภอเสนา  

                     การแบ่งเขตการปกครอง 
                     การปกครองส่วนภูมิภาค 
                                       อ าเภอบางไทรแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 23 ต าบล 136 หมู่บ้าน  
 

5. อ าเภอบางบาล 
                    ท่ีตั้งและอาณาเขต 
                                  อ าเภอบางบาลตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการ  
                    ปกครองข้างเคียงดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอป่าโมก (จังหวัดอ่างทอง)  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอบางปะหันและอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอบางไทร  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอเสนาและอ าเภอผักไห่  

                     การแบ่งเขตการปกครอง 
                     การปกครองส่วนภูมิภาค 
                                     พื้นที่อ าเภอบางบาลแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 16 ต าบล 111 หมู่บ้าน 
 

6. อ าเภอบางปะอิน 
                       ท่ีตั้งและอาณาเขต 
                                    อ าเภอบางปะอินต้ังอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอพระนครศรีอยุธยาและอ าเภออุทัย  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอวังน้อย  
 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอคลองหลวง (จังหวัดปทุมธานี)  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอบางไทร  

                       การแบ่งเขตการปกครอง 
                       การปกครองส่วนภูมิภาค 
                                        อ าเภอบางปะอินแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 18 ต าบล 149 หมู่บ้าน  
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3


  

 

7. อ าเภอบางปะหัน 
                       ท่ีตั้งและอาณาเขต 
                                        อ าเภอบางปะหันตั้งอยู่ทางเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอมหาราช  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอนครหลวง  
 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอบางบาลและอ าเภอป่าโมก (จังหวัดอ่างทอง)  

                          การแบ่งเขตการปกครอง 
                          การปกครองส่วนภูมิภาค 
                                       อ าเภอบางปะหันแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 17 ต าบล 94 หมู่บ้าน  
 

8. อ าเภอผักไห่ 
                         ท่ีตั้งและอาณาเขต 
                                      อ าเภอผักไห่ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคีย ง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอวิเศษชัยชาญและอ าเภอป่าโมก (จังหวัดอ่างทอง)  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอป่าโมก (จังหวัดอ่างทอง) และอ าเภอบางบาล  
 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอเสนาและอ าเภอบางซ้าย  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอบางปลาม้าและอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี (จังหวัดสุพรรณบุรี)  

                            การแบ่งเขตการปกครอง 
                            การปกครองส่วนภูมิภาค 
                                        อ าเภอผักไห่แบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 16 ต าบล แต่ละต าบลแบ่งออกเป็น หมู่บ้าน รวม 128  
                            หมู่บ้าน  
 

9. อ าเภอภาช ี
                            ท่ีตั้งและอาณาเขต 
                                       อ าเภอภาชีตั้งอยู่ทางตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอท่าเรือ  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอหนองแซงและอ าเภอหนองแค (จังหวัดสระบุรี)  
 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภออุทัย  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอนครหลวง  
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%81
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87


  

 

                            การแบ่งเขตการปกครอง 
                            การปกครองส่วนภูมิภาค 
                                            พื้นที่อ าเภอภาชีแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 8 ต าบล  72 หมู่บ้าน 
 

10. อ าเภอลาดบัวหลวง 
                            ท่ีตั้งและอาณาเขต 
                                         อ าเภอลาดบัวหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากตัวจังหวัดไปประมาณ 65 กิโลเมตร  
                            มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอบางซ้ายและอ าเภอเสนา  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอบางไทร  
 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอสามโคก อ าเภอลาดหลุมแก้ว (จังหวัดปทุมธานี) อ าเภอไทรน้อย 

(จังหวัดนนทบุรี) และอ าเภอบางเลน (จังหวัดนครปฐม)  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอสองพี่น้อง (จังหวัดสุพรรณบุรี)  

                            การแบ่งเขตการปกครอง 
                            การปกครองส่วนภูมิภาค 
                                          อ าเภอลาดบัวหลวงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ต าบล 58 หมู่บ้าน  
 

11. อ าเภอวังน้อย 
                            ท่ีตั้งและอาณาเขต 
                                          อ าเภอวังน้อยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง  
                            ข้างเคียงดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอบางปะอินและอ าเภออุทัย  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอหนองแค (จังหวัดสระบุรี)  
 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอหนองเสือและอ าเภอคลองหลวง (จังหวัดปทุมธานี)  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอบางปะอิน  

                            การแบ่งเขตการปกครอง 
                            การปกครองส่วนภูมิภาค 
                                              อ าเภอวังน้อยแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 10 ต าบล 68 หมู่บ้าน  
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99


  

 

12. อ าเภอเสนา 
                             ท่ีตั้งและอาณาเขต 
                                              อ าเภอเสนาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง  
                              ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอผักไห่  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอบางบาลและอ าเภอบางไทร  
 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอลาดบัวหลวง  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอบางซ้าย  

                             การแบ่งเขตการปกครอง 
                             การปกครองส่วนภูมิภาค 
                                               พื้นที่อ าเภอเสนาแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 17 ต าบล แต่ละต าบลแบ่งออกเป็น หมู่บ้าน  
                             รวม 132 หมู่บ้าน 
 

13. อ าเภอบางซ้าย 
                            ท่ีตั้งและอาณาเขต 
                                              อ าเภอบางซ้ายตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง  
                            ข้างเคียงดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอผักไห่  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอเสนา  
 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอลาดบัวหลวง  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอบางปลาม้า (จังหวัดสุพรรณบุรี)และอ าเภอบางเลน 

(จังหวัดนครปฐม)  
                            การแบ่งเขตการปกครอง 
                            การปกครองส่วนภูมิภาค 
                                                พื้นที่อ าเภอบางซ้ายแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 6 ต าบล 53 หมู่บ้าน 
 

14. อ าเภออุทัย 
                            ท่ีตั้งและอาณาเขต 
                                               อ าเภออุทัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง  
                            ข้างเคียงดังนี้ 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1


  

 

 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอนครหลวงและอ าเภอภาชี  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอหนองแค (จังหวัดสระบุรี)  
 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอบางปะอินและอ าเภอวังน้อย  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  

                             การแบ่งเขตการปกครอง 
                             การปกครองส่วนภูมิภาค 
                                               อ าเภออุทัยแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 11 ต าบล 107 หมู่บ้าน 
 

15. อ าเภอมหาราช 
                            ท่ีตั้งและอาณาเขต 
                                              อ าเภอมหาราชต้ังอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง  
                             ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอบ้านแพรก  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอดอนพุด (จังหวัดสระบุรี)  
 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอบางปะหันและอ าเภอป่าโมก (จังหวัดอ่างทอง)  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอเมืองอ่างทองและอ าเภอไชโย (จังหวัดอ่างทอง)  

 
                            การแบ่งเขตการปกครอง 
                            การปกครองส่วนภูมิภาค 
                                              อ าเภอมหาราชแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 12 ต าบล 58 หมู่บ้าน  
 

16. อ าเภอบ้านแพรก 
                             ท่ีตั้งและอาณาเขต 
                                              อ าเภอบ้านแพรกตั้งอยู่ทางเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง  
                             ข้างเคียงดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอเมืองลพบุรี (จังหวัดลพบุรี)  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอดอนพุด (จังหวัดสระบุรี)  
 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอมหาราช  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอไชโย (จังหวัดอ่างทอง)  

 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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                             การแบ่งเขตการปกครอง 
                             การปกครองส่วนภูมิภาค 
                                                อ าเภอบ้านแพรกแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 5 ต าบล 27 หมู่บ้าน  

        การคมนาคม 
                         จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเส้นทางรถโดยสารภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ  
        ระหว่างจังหวัดต่างๆรวมทั้งสิ้นจ านวน 74 เส้นทาง ดังนี้  
                         1. เส้นทางรถโดยสารประจ าทางภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจ านวน 47 เส้นทาง  
        แบ่งเป็น  
                             1.1 เส้นทางรถโดยสารประจ าทางหมวด 1 จ านวน 8 เส้นทาง  
                             1.2 เส้นทางรถโดยสารประจ าทางหมวด 4 จ านวน 39 เส้นทาง  
                         2. เส้นทางรถโดยสารประจ าทางระหว่างจังหวัดต่าง ๆ มีจ านวน 27 เส้นทาง แบ่งเป็น 
                             2.1 เส้นทางรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 จ านวน 4 เส้นทาง  
                             2.2 เส้นทางรถโดยสารประจ าทางหมวด 3 จ านวน 23 เส้นทาง 
 
        การประกอบอาชีพ 

                                             ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน  
                               2555) มีจ านวน 642,839 คน จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 443,898 คน  
                               แยกเป็น ผู ้มีงานท า 438,510 คน ผู้ว่างงาน 5,197 คน และผู้รอฤดูกาล 192 คน เป็นผู้ไม่อยู่ในก าลัง 
                              แรงงาน จ านวน198,941 คน  
                              การมีงานท า ผู้มีงานท าทั้งหมด จ านวน 438,510 คน แยกเป็น 

 ผู้มีงานท าในภาคเกษตร จ านวน 42,994  คน คิดเป็นร้อยละ 9.81 
 เป็นผู้มีงานท านอกภาคเกษตรจ านวน 395,515 คน คิดเป็นร้อยละ 90.19 โดยท างานใน

สาขาการผลิตมากที่สุด จ านวน 179,751 คน หรือร้อยละ 45.45 รองลงมาคือสาขาการขาย
ส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์  ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ใน
ครัวเรือน จ านวน 63,987 คน หรือร้อยละ 16.18 ผู้มีงานท าส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา จ านวน 108,982 คน  หรือร้อยละ 24.85 ถ้าจ าแนกตามสถานภาพการ
ท างานจะอยู่ในกลุ่มเป็นลูกจ้างภาคเอกชนมากที่สุด จ านวน  222,955 คน หรือร้อยละ 
50.83 รองลงมาคือท างานส่วนตัว จ านวน 105,966 คน หรือร้อยละ 24.17  

 
 
 
 
 



  

 

                                การว่างงาน ผู้ว่างงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจ านวน 5,197 คน (แยกเป็นเพศชาย 3,137 คน  
                                เพศหญิง 2,060 คน) คิดเป็นอัตราส่วนการว่างงานร้อยละ 1.2 
 
                                ประชากร 
                                             ประชากรรวม 787,653  คน  เป็นชาย  380,310  คน   เป็นหญิง 407,343 คน  อ าเภอที่มี 
                                 ประชากรมากที่สุดได้แก่  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จ านวน  139,630   คน และอ าเภอที่มีประชากร 
                                 น้อยที่สุด ได้แก่   อ าเภอบ้านแพรก จ านวน 9,032   คน 

 
อ าเภอ 

จ านวนราษฎร (คน) 

ชาย หญิง รวม 

1.  พระนครศรีอยุธยา 66916 72714 139630 
2.  ท่าเรือ 22798 24793 47591 
3.  นครหลวง 17283 18953 36236 
4.  บางไทร 23300 24095 47395 
5.  บางบาล 16663 17853 34516 
6.  บางปะอิน 45442 49330 94772 
7.  บางปะหัน 19787 21593 41380 
8.  ผักไห่ 20396 21757 42153 
9.  ภาชี 14949 15832 30781 
10.  ลาดบัวหลวง 18722 19273 37995 
11.  วังน้อย 33678 35116 68794 
12.  เสนา 32134 34292 66426 
13.  บางซ้าย 9698 9887 19585 
14.  อุทัย 23095 24754 47849 

15.  มหาราช 11184 12334 23518 
16.  บ้านแพรก 4265 4767 9032 

รวมประชากร 16 อ าเภอ 380310 407343 787653 

 

 

 


