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ตราประจ าจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
     

          รูปหอยสังข์ประดิษฐานอยูบ่นพานแวน่ฟ้าภายในปราสาทใตต้น้หมนั ดวงตราประจ าจงัหวดัน้ีมา
จากต านานการสร้างเมืองพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงเล่ากนัวา่ในปี พ.ศ.1890 โรคห่าระบาดจนผูค้นลม้ตายเป็น
จ านวนมาก พระเจา้อู่ทองจึงอพยพยา้ยผูค้นออกจากเมืองเดิมมาตั้งเมืองใหม่ท่ีต าบลหนองโสน ซ่ึงมีแม่น ้ า
ลอ้มรอบ ระหวา่งท่ีปักเขตราชวติัฉตัรธง ตั้งศาลเพียงตา กระท าพิธีกลบบตัรสุมเพลิง ปรับสภาพพื้นท่ีเพื่อ
ตั้งพระราชวงัอยูน่ั้น ปรากฎวา่เม่ือขุดมาถึงใตต้น้หมนัไดพ้บหอยสังขท์กัษิณาวตัรบริสุทธ์ิ พระเจา้อู่ทอง
ทรงโสมนสัในศุภนิมิตนั้นจึงสร้างปราสาทนอ้ยข้ึนเป็นท่ีประดิษฐานหอยสังขด์งักล่าว 

 

ธงประจ าจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
           

        รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ แบ่งออกเป็น 3 แถบเท่า ๆ กนั มี 2 สี โดยมีสีฟ้าอยูต่รงกลางขนาบดว้ยสีน ้ าเงินซ่ึง
เป็นสีประจ าภาค 1 ทั้งสองขา้ง กลางธงแถบ สีฟ้ามีตราประจ าจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เป็นรูปปราสาท
สังขท์กัษิณาวตัรใตต้น้หมนั ใตรู้ปปราสาทมีค าวา่ “อยธุยา” คนัธงมีแถบสีเหลืองและสีฟ้า 2 แถบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

ต้นไม้ประจ าจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

             
        ตน้หมนัเป็นพนัธ์ุไมต้ระกูล  Boraginaceae เป็นตน้ไมข้นาดปานกลาง  สูงราว 60 ฟุต    ล าตน้
ลกัษณะคลา้ยกระบอกเน้ือไมสี้เทาปนสีน ้ าตาล   มีความแข็งปานกลางเปลือกหนาประมาณ  1/2 น้ิว   สี
เทาปนน ้ าตาลซ่ึงมีรอยแตกยาวไปตามล าตน้ ใบยาวประมาณ  5  น้ิว     กวา้งประมาณ  3  น้ิว   เป็นรูปไข่
โคนใบคล้ายรูปหัวใจ  ดอกสีขาว    ผลเป็นพวงสีเขียวเม่ือสุก    ตน้หมนัชอบข้ึนในป่าทัว่ไปใน
ภาคเหนือ  ภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   ไมป้ระเภทน้ีปกติไม่นิยมใชป้ระโยชน์   ตน้หมนัเป็น
ตน้ไมป้ระจ าจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาเพราะในประวติัศาสตร์  เม่ือพระเจา้อู่ทองยา้ยเมืองมาตั้งท่ีต าบล
หนองโสน ไดข้ดุพบสังขท์กัษิณาวตัร 1 ขอน  อยูใ่ตต้น้หมนัอนัเป็นสัญลกัษณ์ประจ าจงัหวดั 

 

ดอกไม้ประจ าจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 

 
ดอกโสนเป็นตน้ไมใ้นตระกลู Leguminosae  เป็นไมล้ม้ลุก (Shrub)เน้ืออ่อนโตเร็ว  ล าตน้อวบ 

ปลูกและข้ึนเองตามแม่น ้าล าคลองหนองบึงทัว่ไปในภาคกลาง ดอกสีเหลืองออกเป็นช่อห้อยและเหลือง
อร่ามคลา้ยทองไปทัว่ทุกแห่งใชรั้บประทานเป็นอาหารได ้ เม่ือ พ.ศ. 1893  พระเจา้อู่ทองทรงตั้งเมืองข้ึน
ใหม่ท่ีต าบลเวยีงเหล็ก ทรงเลือกชยัภูมิท่ีจะตั้งพระราชวงัทรงเห็นวา่ท่ีต าบลหนองโสนเหมาะสม เพราะมี
ตน้โสนมากดอกโสนออกดอกเหลืองอร่ามคลา้ยทองค าสะพร่ังตาดงันั้นดอกโสนจึงถือไดว้า่เป็นดอกไม้
ประจ าจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 



  

 

การแบ่งเขตการปกครองในปัจจุบัน 
ปัจจุบนัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาประกอบดว้ย 16 อ าเภอ ไดแ้ก่ 

1. อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 
2. อ าเภอท่าเรือ 
3. อ าเภอนครหลวง 
4. อ าเภอบางไทร 
5. อ าเภอบางบาล 
6. อ าเภอบางปะอิน 
7. อ าเภอบางปะหนั 
8. อ าเภอผกัไห่ 
9. อ าเภอภาชี 
10. อ าเภอลาดบวัหลวง 
11. อ าเภอวงันอ้ย 
12. อ าเภอเสนา 
13. อ าเภอบางซา้ย 
14. อ าเภออุทยั 
15. อ าเภอมหาราช 
16. อ าเภอบา้นแพรก 

การปกครองส่วนภูมิภาค 

                  พืน้ทีอ่ าเภอพระนครศรีอยธุยาแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 21 ต าบล แต่ละต าบลแบ่ง
ออกเป็น หมู่บ้าน รวม 120 หมู่บ้าน ได้แก่ 

 
1. อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 
ท่ีตั้งและอาณาเขต 
อ าเภอพระนครศรีอยธุยาตั้งอยูท่างตอนกลางของจงัหวดั มีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการปกครองขา้งเคียง
ดงัน้ี 

 ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอบางปะหนัและอ าเภอนครหลวง 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภออุทยั 
 ทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภอบางปะอิน 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอบางไทรและอ าเภอบางบาล 

การแบ่งเขตการปกครอง 
 

 

  

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%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%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%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
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://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amphoe_Ayutthaya.svg


  

 

2. อ าเภอท่าเรือ 
ท่ีตั้งและอาณาเขต 
                   อ  าเภอท่าเรือตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดั มีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการ
ปกครองขา้งเคียงดงัต่อไปน้ี 

 ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอดอนพุดและอ าเภอบา้นหมอ (จงัหวดัสระบุรี) 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอเสาไหแ้ละอ าเภอหนองแซง (จงัหวดัสระบุรี) 
 ทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภอภาชี 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอนครหลวง 

       การแบ่งเขตการปกครอง 
       การปกครองส่วนภูมิภาค 

อ าเภอท่าเรือแบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 10 ต าบล 84 หมู่บา้น 
 

3. อ าเภอนครหลวง 
                    ท่ีตั้งและอาณาเขต 
                                        อ  าเภอนครหลวงตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดั มีอาณาเขต
ติดต่อกบัเขตการ    
                     ปกครองขา้งเคียง ดงัน้ี 

 ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอดอนพุด (จงัหวดัสระบุรี) และอ าเภอท่าเรือ  
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอท่าเรือและอ าเภอภาชี  
 ทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภออุทยัและอ าเภอพระนครศรีอยธุยา  
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอบางปะหนั  

                    การแบ่งเขตการปกครอง 
                    การปกครองส่วนภูมิภาค 
                    อ  าเภอนครหลวงแบ่งเขตการปกครองยอ่ยออกเป็น 12 ต าบล 74 หมู่บา้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

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%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
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%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


  

 

4. อ าเภอบางไทร 
                    ท่ีตั้งและอาณาเขต 
                                 อ  าเภอบางไทรตั้งอยูท่างทิศใตข้องจงัหวดั ค่อนไปทางตะวนัตก มีอาณาเขต
ติดต่อกบัเขตการปกครองขา้งเคียง ดงัน้ี 

 ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอบางบาลและอ าเภอพระนครศรีอยธุยา  
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอบางปะอิน  
 ทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภอสามโคก (จงัหวดัปทุมธานี)  
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอลาดบวัหลวงและอ าเภอเสนา  

                     การแบ่งเขตการปกครอง 
                     การปกครองส่วนภูมิภาค 
                                       อ  าเภอบางไทรแบ่งเขตการปกครองยอ่ยออกเป็น 23 ต าบล 136 หมู่บา้น 
 

5. อ าเภอบางบาล 
                    ท่ีตั้งและอาณาเขต 
                                  อ  าเภอบางบาลตั้งอยูท่างตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวนัตกของจงัหวดั มีอาณา
เขตติดต่อกบัเขตการ 
                    ปกครองขา้งเคียงดงัน้ี 

 ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอป่าโมก (จงัหวดัอ่างทอง)  
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอบางปะหนัและอ าเภอพระนครศรีอยธุยา  
 ทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภอบางไทร  
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอเสนาและอ าเภอผกัไห่  

                     การแบ่งเขตการปกครอง 
                     การปกครองส่วนภูมิภาค 
                                     พื้นท่ีอ าเภอบางบาลแบ่งเขตการปกครองยอ่ยเป็น 16 ต าบล 111 หมู่บา้น 
 

6. อ าเภอบางปะอิน 
                       ท่ีตั้งและอาณาเขต 
                                    อ  าเภอบางปะอินตั้งอยูท่างทิศใตข้องจงัหวดั มีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการ
ปกครองขา้งเคียง ดงัน้ี 

 ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอพระนครศรีอยธุยาและอ าเภออุทยั  
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอวงันอ้ย  
 ทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภอคลองหลวง (จงัหวดัปทุมธานี)  
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอบางไทร  

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
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%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%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%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%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
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%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
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


  

 

                       การแบ่งเขตการปกครอง 
                       การปกครองส่วนภูมิภาค 
                                        อ าเภอบางปะอินแบ่งเขตการปกครองยอ่ยออกเป็น 18 ต าบล 149 หมู่บา้น 
 

7. อ าเภอบางปะหนั 
                       ท่ีตั้งและอาณาเขต 
                                        อ  าเภอบางปะหนัตั้งอยูท่างเหนือของจงัหวดั มีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการ
ปกครองขา้งเคียงดงัน้ี 

 ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอมหาราช  
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอนครหลวง  
 ทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภอพระนครศรีอยธุยา  
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอบางบาลและอ าเภอป่าโมก (จงัหวดัอ่างทอง)  

                          การแบ่งเขตการปกครอง 
                          การปกครองส่วนภูมิภาค 
                                       อ  าเภอบางปะหนัแบ่งเขตการปกครองยอ่ยออกเป็น 17 ต าบล 94 หมู่บา้น 
 

8. อ าเภอผกัไห่ 
                         ท่ีตั้งและอาณาเขต 
                                      อ  าเภอผกัไห่ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการ
ปกครองขา้งเคียง ดงัน้ี 

 ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอวเิศษชยัชาญและอ าเภอป่าโมก (จงัหวดัอ่างทอง)  
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอป่าโมก (จงัหวดัอ่างทอง) และอ าเภอบางบาล  
 ทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภอเสนาและอ าเภอบางซา้ย  
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอบางปลามา้และอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี (จงัหวดัสุพรรณบุรี)  

                            การแบ่งเขตการปกครอง 
                            การปกครองส่วนภูมิภาค 
                                        อ  าเภอผกัไห่แบ่งเขตการปกครองยอ่ยเป็น 16 ต าบล แต่ละต าบลแบ่ง
ออกเป็น หมู่บา้น รวม 128   หมู่บา้น  
 

9. อ าเภอภาชี 
                            ท่ีตั้งและอาณาเขต 
                                       อ  าเภอภาชีตั้งอยูท่างตะวนัออกของจงัหวดั มีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการ
ปกครองขา้งเคียงดงัน้ี 

 ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอท่าเรือ  

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
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%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%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
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
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%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D
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%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1%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%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%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%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%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
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


  

 

 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอหนองแซงและอ าเภอหนองแค (จงัหวดัสระบุรี)  
 ทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภออุทยั  
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอนครหลวง  

                            การแบ่งเขตการปกครอง 
                            การปกครองส่วนภูมิภาค 
                                            พื้นท่ีอ าเภอภาชีแบ่งเขตการปกครองยอ่ยเป็น 8 ต าบล  72 หมู่บา้น 
 

10. อ าเภอลาดบวัหลวง 
                            ท่ีตั้งและอาณาเขต 
                                         อ  าเภอลาดบวัหลวงตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ห่างจากตวัจงัหวดัไป
ประมาณ 65 กิโลเมตร  
                            มีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการปกครองขา้งเคียง ดงัน้ี 

 ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอบางซา้ยและอ าเภอเสนา  
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอบางไทร  
 ทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภอสามโคก อ าเภอลาดหลุมแกว้ (จงัหวดัปทุมธานี) อ าเภอไทรนอ้ย (จงัหวดั

นนทบุรี) และอ าเภอบางเลน (จงัหวดันครปฐม)  
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอสองพี่นอ้ง (จงัหวดัสุพรรณบุรี)  

                            การแบ่งเขตการปกครอง 
                            การปกครองส่วนภูมิภาค 
                                          อ  าเภอลาดบวัหลวงแบ่งเขตการปกครองยอ่ยออกเป็น 7 ต าบล 58 หมู่บา้น 
 

11. อ าเภอวงันอ้ย 
                            ท่ีตั้งและอาณาเขต 
                                          อ  าเภอวงันอ้ยตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องจงัหวดั มีอาณาเขต
ติดต่อกบัเขตการปกครอง ขา้งเคียงดงัน้ี 

 ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอบางปะอินและอ าเภออุทยั  
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอหนองแค (จงัหวดัสระบุรี)  
 ทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภอหนองเสือและอ าเภอคลองหลวง (จงัหวดัปทุมธานี)  
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอบางปะอิน  

                            การแบ่งเขตการปกครอง 
                            การปกครองส่วนภูมิภาค 
                                              อ  าเภอวงันอ้ยแบ่งเขตการปกครองยอ่ย เป็น 10 ต าบล 68 หมู่บา้น 
 
 

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%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%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
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
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%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%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
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
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


  

 

12. อ าเภอเสนา 
                             ท่ีตั้งและอาณาเขต 
                                              อ  าเภอเสนาตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของจงัหวดั มีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการ
ปกครองขา้งเคียง ดงัน้ี 

 ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอผกัไห่  
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอบางบาลและอ าเภอบางไทร  
 ทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภอลาดบวัหลวง  
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอบางซา้ย  

                             การแบ่งเขตการปกครอง 
                             การปกครองส่วนภูมิภาค 
                                               พื้นท่ีอ าเภอเสนาแบ่งเขตการปกครองยอ่ย เป็น 17 ต าบล แต่ละต าบลแบ่ง
ออกเป็น หมู่บา้น  
                             รวม 132 หมู่บา้น 
 
13. อ าเภอบางซา้ย 
                            ท่ีตั้งและอาณาเขต 
                                              อ  าเภอบางซา้ยตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของจงัหวดั มีอาณาเขตติดต่อกบัเขต
การปกครอง ขา้งเคียงดงัน้ี 

 ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอผกัไห่  
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอเสนา  
 ทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภอลาดบวัหลวง  
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอบางปลามา้ (จงัหวดัสุพรรณบุรี)และอ าเภอ

บางเลน (จงัหวดันครปฐม)  
                            การแบ่งเขตการปกครอง 
                            การปกครองส่วนภูมิภาค 
                                                พื้นท่ีอ าเภอบางซา้ยแบ่งเขตการปกครองยอ่ยเป็น 6 ต าบล 53 หมู่บา้น 
 
14. อ าเภออุทยั 
                            ท่ีตั้งและอาณาเขต 
                                               อ  าเภออุทยัตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของจงัหวดั มีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการ
ปกครอง ขา้งเคียงดงัน้ี 
 
 
 

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%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
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%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%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


  

 

 
 ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอนครหลวงและอ าเภอภาชี  
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอหนองแค (จงัหวดัสระบุรี)  
 ทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภอบางปะอินและอ าเภอวงันอ้ย  
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอพระนครศรีอยธุยา  

                             การแบ่งเขตการปกครอง 
                             การปกครองส่วนภูมิภาค 
                                               อ าเภออุทยัแบ่งเขตการปกครองยอ่ยเป็น 11 ต าบล 107 หมู่บา้น 
 

15. อ าเภอมหาราช 
                            ท่ีตั้งและอาณาเขต 
                                              อ  าเภอมหาราชตั้งอยูท่างทิศเหนือของจงัหวดั มีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการ
ปกครองขา้งเคียง ดงัน้ี 

 ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอบา้นแพรก  
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอดอนพุด (จงัหวดัสระบุรี)  
 ทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภอบางปะหนัและอ าเภอป่าโมก (จงัหวดัอ่างทอง)  
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอเมืองอ่างทองและอ าเภอไชโย (จงัหวดั

อ่างทอง)  
                            การแบ่งเขตการปกครอง 
                            การปกครองส่วนภูมิภาค 
                                              อ  าเภอมหาราชแบ่งเขตการปกครองยอ่ยออกเป็น 12 ต าบล 58 หมู่บา้น 
 
16. อ าเภอบา้นแพรก 
                             ท่ีตั้งและอาณาเขต 
                                              อ  าเภอบา้นแพรกตั้งอยูท่างเหนือสุดของจงัหวดั มีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการ
ปกครอง ขา้งเคียงดงัน้ี 

 ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอเมืองลพบุรี (จงัหวดัลพบุรี)  
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอดอนพุด (จงัหวดัสระบุรี)  
 ทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภอมหาราช  
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอไชโย (จงัหวดัอ่างทอง)  

 
 
 

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%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
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%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%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
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
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%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%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


  

 

                             การแบ่งเขตการปกครอง 
                             การปกครองส่วนภูมิภาค 
                                                อ  าเภอบา้นแพรกแบ่งเขตการปกครองยอ่ยเป็น 5 ต าบล 27 หมู่บา้น 

        การคมนาคม 
                         จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีเส้นทางรถโดยสารภายในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาและ ระหวา่งจงัหวดัต่างๆรวมทั้งส้ินจ านวน 74 เส้นทาง ดงัน้ี  
                         1. เส้นทางรถโดยสารประจ าทางภายในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 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 าทางระหวา่งจงัหวดัต่าง ๆ มีจ านวน 27 เส้นทาง 
แบ่งเป็น 
                             2.1 เส้นทางรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 จ านวน 4 เส้นทาง  
                             2.2 เส้นทางรถโดยสารประจ าทางหมวด 3 จ านวน 23 เส้นทาง 

ประชากรและก าลงัแรงงาน 
              จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีประชากรอาย ุ๑๕ ปีข้ึนไป จ านวน  ๗๓๗,๔๕๘ คน    แยกเป็น 
- ผูอ้ยูใ่นก าลงัแรงงาน จ านวน ๕๐๐,๙๙๒ คน และผูไ้ม่อยูใ่นก าลงัแรงงาน  จ านวน ๒๓๖,๔๖๖ คน   
           ผูอ้ยูใ่นก าลงัแรงงาน จ านวน ๕๐๐,๙๙๒ คน  
           - แยกเป็นก าลงัแรงงานปัจจุบนั จ านวน ๔๙๙,๕๒๕ คน และก าลงัแรงงานท่ีรอฤดูกาล  จ านวน 
๑,๔๖๗ คน  
           ผูอ้ยูใ่นก าลงัแรงงาน จ านวน ๔๙๙,๕๒๕ คน  
           - แยกเป็นผูมี้งานท า จ  านวน ๔๙๖,๓๒๐ คน และผูไ้ม่มีงานท า จ  านวน ๓,๒๐๔ คน  
            ผูไ้ม่อยูใ่นก าลงัแรงงาน จ านวน ๒๓๖,๔๖๖ คน  
           - แยกเป็นท างานบา้น จ านวน  ๘๑,๗๘๑ คน เรียนหนงัสือจ านวน ๔๙,๘๘๕ คน และอ่ืนๆ จ านวน 
๑๐๔,๘๐๐ คน 
 

 

 

 

 

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


  

 

 การมงีานท า 
              การมีงานท าของประชากรในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบวา่มี จ  านวน ๔๙๖,๓๒๐ คน 
แบ่งเป็นชาย   จ านวน ๒๖๘,๗๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒ ของจ านวนผูมี้งานท าทั้งหมด และหญิง 
จ านวน ๒๒๗,๕๔๕ คน  คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘ ของจ านวนผูมี้งานท าทั้งหมด        
              อาชีพท่ีผูมี้งานท าประกอบอาชีพมากท่ีสุด คือผูป้ฏิบติัการโรงงานและเคร่ืองจกัร และ
ผูป้ฏิบติังานดา้นการประกอบ จ านวน ๑๒๓,๒๕๗คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘ รองลงมาคือ พนกังาน
บริการและพนกังานในร้านคา้และตลาด จ านวน ๙๑,๓๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔ 

 การว่างงาน 

               มีผูว้า่งงาน จ านวน ๓,๒๐๔ คน ซ่ึงเป็นชายทั้งหมด ๑,๐๐๕ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓ ของก าลงั
แรงงานรวมและเป็นหญิงทั้งหมด ๒,๒๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗ ของก าลงัแรงงานรวม 

แรงงานนอกระบบ 

              จากขอ้มูล ปี ๒๕๕๗ มีจ านวนผูมี้งานท าท่ีเป็นแรงงานนอกระบบ จ านวน ๑๗๐,๖๐๒ คน 
ท างานในภาคการเกษตร จ านวน ๔๗,๑๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕ นอกภาคการเกษตร จ านวน 
๑๒๓,๖๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕ 
อุตสาหกรรมท่ีมีจ านวนแรงงานนอกระบบสูงสุด คือ การขายส่งและการขายปลีก จ านวน ๔๗,๖๘๖ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙ รองลงมา คือ การผลิต จ านวน ๒๒,๕๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒  
              ระดบัการศึกษาของแรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่มีการศึกษา ระดบัต ่ากวา่ประถมศึกษาตอนตน้ 
จ านวน ๖๑,๐๖๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘ รองลงมาคือ การศึกษาระดบัประถมศึกษาตอนตน้ จ านวน 
๓๐,๗๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐ 
              แรงงานนอกระบบช่วงอาย ุ๖๐ ปีข้ึนไป มากท่ีสุด จ านวน ๒๙,๔๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓ 

รองลงมาคือ ช่วงอาย ุ๕๐ - ๕๔ ปี จ  านวน ๒๑,๕๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖  

มา ส านักงานสถติจิงัหวดัพระนครศรีอยุธยา   ข้อมูล : ณ วนัที ่ ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 

            นายจา้ง/สถานประกอบการแจง้ต าแหน่งงานวา่งจ านวนทั้งส้ิน ๑๓,๐๒๙ อตัรา  
มีผูล้งทะเบียนสมคัรงาน ๓,๒๐๐ คน และไดรั้บการบรรจุงาน ๒,๕๒๓ คน  
ต าแหน่งงานวา่ง จ  าแนกตามระดบัการศึกษาท่ีมีความตอ้งการสูงสุด คือ มธัยมศึกษา ร้อยละ ๗๘.๗๔ 
ส าหรับอาชีพท่ีมีการบรรจุงานมากท่ีสุด คือ อาชีพงานพื้นฐาน ร้อยละ ๘๑.๘๓  
อาชีพท่ีมีต าแหน่งงานวา่งมากท่ีสุด คือ อาชีพงานพื้นฐาน ร้อยละ ๗๔.๕๔  
อุตสาหกรรมท่ีมีต าแหน่งงานวา่งมากท่ีสุด คือ การผลิต ร้อยละ ๘๕.๕๙ 

 



  

 

ประเภท ชาย (คน) หญิง (คน) ไม่ระบุ (คน) รวม 

ต าแหน่งงานวา่ง ๒,๒๒๐ ๒,๕๑๐ ๘,๒๙๙ ๑๓,๐๒๙ 
ผูล้งทะเบียนสมคัรงาน ๑,๓๐๐ ๑,๙๐๐ - ๓,๒๐๐ 
การบรรจุงาน ๑,๐๒๕ ๑,๔๙๘ - ๒,๕๒๓ 
  

หมายเหตุ : ไม่นบัรวมผูป้ระกนัตนกรณีวา่งงาน จ านวน ๑๕,๕๕๘ คน กลบัเขา้ท างานกบัสถาน
ประกอบการ ๙,๑๗๐ คน 

กจิกรรมทีด่ าเนินการส่งเสริมการมงีานท าในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

กจิกรรมทีด่ าเนินการเพือ่
ส่งเสริมการมงีานท า 

จ านวนคร้ังทีจ่ัด
กจิกรรม 

ผู้ได้รับประโยชน์ 

ชาย หญิง รวม 
กิจกรรมแนะแนวอาชีพก่อนเขา้
สู่ตลาดแรงงาน 

๑ ๙๗ ๓ ๑๐๐ 

กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้
นกัเรียน นกัศึกษา 

๒ ๗๓๓ ๗๗๐ ๑,๕๐๓ 

ใหบ้ริการศนูยต์รีเทพเพื่อการ
จา้งงานครบวงจร 

๑๑ ๕๐๗ ๖๖๓ ๑,๑๗๐ 

 แรงงานไทยในต่างประเทศ 

แรงงานท่ีขออนุมติัเดินทางไปท างานต่างประเทศ มีจ านวน ๙๕๐ คน จ าแนกเป็น  
แจง้เดินทางกลบัเขา้ประเทศ (Re-Entry) จ านวน ๓๕๙ คน (ร้อยละ ๓๗.๗๙)  
นายจา้งพาไปท างานต่างประเทศ จ านวน ๙๖ คน (ร้อยละ๑๐.๑๑)  
กรมการจดัหางานจดัส่ง จ  านวน - คน (ร้อยละ - )  
นายจา้งพาไปฝึกงาน จ านวน ๔๔๑ คน (ร้อยละ ๔๖.๔๒)  
และเดินทางดว้ยตนเอง จ านวน ๕๔ คน (ร้อยละ ๕.๖๘)  
โดยแรงงานไทยท่ีลงทะเบียนแจง้ความประสงคเ์ดินทางไปท างานต่างประเทศมีการศึกษาอยูใ่นระดบั
ปริญญาตรี           จ านวน ๑๑ คน (ร้อยละ ๑๑.๕๖)  
ระดบั ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา จ านวน ๒๘ คน (ร้อยละ ๒๙.๑๗)  
และระดบัมธัยมศึกษา จ านวน ๕๗ คน (ร้อยละ ๕๙.๓๗) 



  

 

ด้านแรงงานต่างด้าว  
๑. จ  านวนแรงงานต่างดา้วท่ีไดรั้บอนุญาตใหท้ างาน  
    แรงงานต่างดา้วมีทั้งหมด ๒๙,๐๙๕ คน แบ่งเป็น 

 มาตรา ๙ (ประเภทชัว่คราว) ๑๔,๐๗๕ คน 
 มาตรา ๑๒ (ประเภทส่งเสริมการลงทุน) ๒,๘๒๓ คน 
 มาตรา ๑๓ (ประเภทผิดกฎหมายแต่ผอ่นผนัใหท้  างาน ๑๒,๑๙๗ คน) 

        แรงงานตามมาตรา ๑๓ ไดแ้บ่งเป็นชนกลุ่มนอ้ย ๔๒๙ คน และแรงงานเพื่อบา้น( พม่า ลาว กมัพชูา) 
๑๑,๗๖๘ คน ซ่ึงศูนยบ์ริการจดทะเบียนแรงงานต่างดา้วแบบเบด็เสร็จ (One Stop Service) จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ณ ศูนยบ์ริหารการทะเบียนภาค ๑ สาขาจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไดด้ าเนินการรับ
รายงานตวัคนต่างดา้วกลุ่มดงักล่าว ตั้งแต่วนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวนัท่ี๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ สรุปผล
การจดทะเบียน ณ วนัท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งส้ิน ๑๑,๗๖๘ คน (ยงัไม่ข้ึนทะเบียน - คน) 
-แบ่งเป็นแรงงาน จ านวน ๑๑,๗๖๘ คน ผูติ้ดตาม จ านวน ๕๐๖ คน ตามสัญชาติ ดงัน้ี  
สัญชาติเมียนมาร์ ๓,๑๗๙ คน     เป็นแรงงาน ๓,๑๗๙ คน      ผูติ้ดตาม ๖๓ คน 
สัญชาติลาว       ๑,๒๑๘ คน     เป็นแรงงาน ๑,๒๑๘ คน       ผูติ้ดตาม ๕๓ คน 
สัญชาติกมัพชูา   ๗,๓๗๑ คน     เป็นแรงงาน ๗,๓๗๑ คน       ผูติ้ดตาม ๓๙๐ คน 

 

ทีม่า ส านักงานจัดหางานจังหวดัพระนครศรีอยุธยา  ข้อมูล : ณ วนัที ่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 


