การแบ่งเขตการปกครองในปัจจุบัน
ปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วย 16 อาเภอ ได้แก่
1. อาเภอพระนครศรีอยุธยา
2. อาเภอท่าเรือ
3. อาเภอนครหลวง
4. อาเภอบางไทร
5. อาเภอบางบาล
6. อาเภอบางปะอิน
7. อาเภอบางปะหัน
8. อาเภอผักไห่
9. อาเภอภาชี
10. อาเภอลาดบัวหลวง
11. อาเภอวังน้อย
12. อาเภอเสนา
13. อาเภอบางซ้าย
14. อาเภออุทัย
15. อาเภอมหาราช
16. อาเภอบ้านแพรก
1. อาเภอพระนครศรีอยุธยา
ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อาเภอบางปะหันและอาเภอนครหลวง
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อาเภออุทัย
 ทิศใต้ ติดต่อกับ อาเภอบางปะอิน
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อาเภอบางไทรและอาเภอบางบาล
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
พื้นที่อาเภอพระนครศรีอยุธยาแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 21 ตาบล แต่ละตาบลแบ่งออกเป็น
หมู่บ้าน รวม 120 หมู่บ้าน ได้แก่

2. อาเภอท่าเรือ
ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอท่าเรือตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการ
ปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อาเภอดอนพุด และอาเภอบ้านหมอ (จังหวัดสระบุรี)
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อาเภอเสาไห้และอาเภอหนองแซง (จังหวัดสระบุรี)
 ทิศใต้ ติดต่อกับ อาเภอภาชี
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อาเภอนครหลวง
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
อาเภอท่าเรือแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 ตาบล 84 หมู่บ้าน
3. อาเภอนครหลวง
ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอนครหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการ
ปกครองข้างเคียง ดังนี้
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อาเภอดอนพุด (จังหวัดสระบุรี) และอาเภอท่าเรือ
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อาเภอท่าเรือ และอาเภอภาชี
 ทิศใต้ ติดต่อกับ อาเภออุทัยและอาเภอพระนครศรีอยุธยา
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อาเภอบางปะหัน
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
อาเภอนครหลวงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 12 ตาบล 74 หมู่บ้าน
4. อาเภอบางไทร
ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอบางไทรตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด ค่อนไปทางตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการ
ปกครองข้างเคียง ดังนี้
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อาเภอบางบาลและอาเภอพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอบางปะอิน
 ทิศใต้ ติดต่อกับ อาเภอสามโคก (จังหวัดปทุมธานี)
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อาเภอลาดบัวหลวงและอาเภอเสนา
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
อาเภอบางไทรแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 23 ตาบล 136 หมู่บ้าน


5. อาเภอบางบาล
ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอบางบาลตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการ
ปกครองข้างเคียงดังนี้
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อาเภอป่าโมก (จังหวัดอ่างทอง)
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อาเภอบางปะหันและอาเภอพระนครศรีอยุธยา
 ทิศใต้ ติดต่อกับ อาเภอบางไทร
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อาเภอเสนาและอาเภอผักไห่
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
พื้นที่อาเภอบางบาลแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 16 ตาบล 111 หมู่บ้าน
6. อาเภอบางปะอิน
ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอบางปะอินตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อาเภอพระนครศรีอยุธยาและอาเภออุทัย
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อาเภอวังน้อย
 ทิศใต้ ติดต่อกับ อาเภอคลองหลวง (จังหวัดปทุมธานี)
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อาเภอบางไทร
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
อาเภอบางปะอินแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 18 ตาบล 149 หมู่บ้าน

7. อาเภอบางปะหัน
ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอบางปะหันตั้งอยู่ทางเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อาเภอมหาราช
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อาเภอนครหลวง
 ทิศใต้ ติดต่อกับ อาเภอพระนครศรีอยุธยา
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อาเภอบางบาลและอาเภอป่าโมก (จังหวัดอ่างทอง)
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
อาเภอบางปะหันแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 17 ตาบล 94 หมู่บ้าน
8. อาเภอผักไห่
ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอผักไห่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคีย ง ดังนี้
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อาเภอวิเศษชัยชาญและอาเภอป่าโมก (จังหวัดอ่างทอง)
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อาเภอป่าโมก (จังหวัดอ่างทอง) และอาเภอบางบาล
 ทิศใต้ ติดต่อกับ อาเภอเสนาและอาเภอบางซ้าย
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อาเภอบางปลาม้า และอาเภอเมืองสุพรรณบุรี (จังหวัดสุพรรณบุรี )
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
อาเภอผักไห่แบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 16 ตาบล แต่ละตาบลแบ่งออกเป็น หมู่บ้าน รวม 128
หมู่บ้าน
9. อาเภอภาชี
ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอภาชีตั้งอยู่ทางตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อาเภอท่าเรือ
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อาเภอหนองแซงและอาเภอหนองแค (จังหวัดสระบุรี)
 ทิศใต้ ติดต่อกับ อาเภออุทัย
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อาเภอนครหลวง

การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
พื้นที่อาเภอภาชีแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 8 ตาบล 72 หมู่บ้าน
10. อาเภอลาดบัวหลวง
ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอลาดบัวหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากตัวจังหวัดไปประมาณ 65 กิโลเมตร
มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อาเภอบางซ้ายและอาเภอเสนา
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อาเภอบางไทร
 ทิศใต้ ติดต่อกับ อาเภอสามโคก อาเภอลาดหลุมแก้ว (จังหวัดปทุมธานี) อาเภอไทรน้อย
(จังหวัดนนทบุรี) และอาเภอบางเลน (จังหวัดนครปฐม)
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อาเภอสองพี่น้อง (จังหวัดสุพรรณบุรี)
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
อาเภอลาดบัวหลวงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตาบล 58 หมู่บ้าน
11. อาเภอวังน้อย
ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอวังน้อยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง
ข้างเคียงดังนี้
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อาเภอบางปะอินและอาเภออุทัย
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อาเภอหนองแค (จังหวัดสระบุรี)
 ทิศใต้ ติดต่อกับ อาเภอหนองเสือ และอาเภอคลองหลวง (จังหวัดปทุมธานี)
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อาเภอบางปะอิน
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
อาเภอวังน้อยแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 10 ตาบล 68 หมู่บ้าน

12. อาเภอเสนา
ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอเสนาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง
ดังนี้
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อาเภอผักไห่
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อาเภอบางบาลและอาเภอบางไทร
 ทิศใต้ ติดต่อกับ อาเภอลาดบัวหลวง
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อาเภอบางซ้าย
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
พื้นที่อาเภอเสนาแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 17 ตาบล แต่ละตาบลแบ่งออกเป็น หมู่บ้าน
รวม 132 หมู่บ้าน
13. อาเภอบางซ้าย
ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอบางซ้ายตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง
ข้างเคียงดังนี้
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อาเภอผักไห่
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อาเภอเสนา
 ทิศใต้ ติดต่อกับ อาเภอลาดบัวหลวง
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อาเภอบางปลาม้า (จังหวัดสุพรรณบุรี)และอาเภอบางเลน
(จังหวัดนครปฐม)
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
พื้นที่อาเภอบางซ้ายแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 6 ตาบล 53 หมู่บ้าน
14. อาเภออุทัย
ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภออุทัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง
ข้างเคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอนครหลวงและอาเภอภาชี
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อาเภอหนองแค (จังหวัดสระบุรี)
 ทิศใต้ ติดต่อกับ อาเภอบางปะอินและอาเภอวังน้อย
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อาเภอพระนครศรีอยุธยา
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
อาเภออุทัยแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 11 ตาบล 107 หมู่บ้าน


15. อาเภอมหาราช
ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอมหาราชตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง
ดังนี้
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อาเภอบ้านแพรก
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อาเภอดอนพุด (จังหวัดสระบุรี)
 ทิศใต้ ติดต่อกับ อาเภอบางปะหันและอาเภอป่าโมก (จังหวัดอ่างทอง)
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อาเภอเมืองอ่างทองและอาเภอไชโย (จังหวัดอ่างทอง)
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
อาเภอมหาราชแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 12 ตาบล 58 หมู่บ้าน
16. อาเภอบ้านแพรก
ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอบ้านแพรกตั้งอยู่ทางเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง
ข้างเคียงดังนี้
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อาเภอเมืองลพบุรี (จังหวัดลพบุรี)
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อาเภอดอนพุด (จังหวัดสระบุรี)
 ทิศใต้ ติดต่อกับ อาเภอมหาราช
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อาเภอไชโย (จังหวัดอ่างทอง)

การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
อาเภอบ้านแพรกแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 5 ตาบล 27 หมู่บ้าน
การคมนาคม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเส้นทางรถโดยสารภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
ระหว่างจังหวัดต่างๆรวมทั้งสิ้นจานวน 74 เส้นทาง ดังนี้
1. เส้นทางรถโดยสารประจาทางภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจานวน 47 เส้นทาง
แบ่งเป็น
1.1 เส้นทางรถโดยสารประจาทางหมวด 1 จานวน 8 เส้นทาง
1.2 เส้นทางรถโดยสารประจาทางหมวด 4 จานวน 39 เส้นทาง
2. เส้นทางรถโดยสารประจาทางระหว่างจังหวัดต่าง ๆ มีจานวน 27 เส้นทาง แบ่งเป็น
2.1 เส้นทางรถโดยสารประจาทางหมวด 2 จานวน 4 เส้นทาง
2.2 เส้นทางรถโดยสารประจาทางหมวด 3 จานวน 23 เส้นทาง
การประกอบอาชีพ
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน
2555) มีจานวน 642,839 คน จาแนกตามสถานภาพแรงงาน เป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 443,898 คน
แยกเป็น ผู้ มีงานทา 438,510 คน ผู้ว่างงาน 5,197 คน และผู้รอฤดูกาล 192 คน เป็นผู้ไม่อยู่ในกาลัง
แรงงาน จานวน198,941 คน
การมีงานทา ผู้มีงานทาทั้งหมด จานวน 438,510 คน แยกเป็น
 ผู้มีงานทาในภาคเกษตร จานวน 42,994 คน คิดเป็นร้อยละ 9.81
 เป็นผู้มีงานทานอกภาคเกษตรจานวน 395,515 คน คิดเป็นร้อยละ 90.19 โดยทางานใน
สาขาการผลิตมากที่สุด จานวน 179,751 คน หรือร้อยละ 45.45 รองลงมาคือสาขาการขาย
ส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ใน
ครัวเรือน จานวน 63,987 คน หรือร้อยละ 16.18 ผู้มีงานทาส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา จานวน 108,982 คน หรือร้อยละ 24.85 ถ้าจาแนกตามสถานภาพการ
ทางานจะอยู่ในกลุ่มเป็นลูกจ้างภาคเอกชนมากที่สุด จานวน 222,955 คน หรือร้อยละ
50.83 รองลงมาคือทางานส่วนตัว จานวน 105,966 คน หรือร้อยละ 24.17

การว่างงาน ผู้ว่างงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจานวน 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 อาเภอที่มี
ประชากรมากที่สุดได้แก่ อาเภอพระนครศรีอยุธยา จานวน 139,630 คน และอาเภอที่มีประชากร
น้อยที่สุด ได้แก่ อาเภอบ้านแพรก จานวน 9,032 คน
จานวนราษฎร (คน)
อาเภอ
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
380310
407343
787653
รวมประชากร 16 อาเภอ

