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ตราประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

     
          รูปหอยสังข์ประดิษฐานอยู่บนพานแว่นฟ้าภายในปราสาทใต้ต้นหมัน  ดวงตราประจ าจังหวัดนี้มาจาก
ต านานการสร้างเมืองพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเล่ากันว่าในปี พ.ศ.1890 โรคห่าระบาดจนผู้คนล้มตายเป็นจ านวนมาก 
พระเจ้าอู่ทองจึงอพยพย้ายผู้คนออกจากเมืองเดิมมาตั้งเมืองใหม่ที่ต าบลหนองโสน ซึ่งมีแม่น้ าล้อมรอบ ระหว่างที่
ปักเขตราชวัติฉัตรธง ตั้งศาลเพียงตา กระท าพิธีกลบบัตรสุมเพลิง ปรับสภาพพ้ืนที่เพ่ือตั้งพระราชวังอยู่นั้น ปรากฎ
ว่าเมื่อขุดมาถึงใต้ต้นหมันได้พบหอยสังข์ทักษิณาวัตรบริสุทธิ์ พระเจ้าอู่ทองทรงโสมนัสในศุภนิมิตนั้นจึงสร้าง
ปราสาทน้อยขึ้นเป็นที่ประดิษฐานหอยสังข์ดังกล่าว 

ธงประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

           
        รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งออกเป็น 3 แถบเท่า ๆ กัน มี 2 สี โดยมีสีฟ้าอยู่ตรงกลางขนาบด้วยสีน้ าเงินซึ่งเป็นสี
ประจ าภาค 1 ทั้งสองข้าง กลางธงแถบ สีฟ้ามีตราประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นรูปปราสาทสังข์ทักษิณา
วัตรใต้ต้นหมัน ใต้รูปปราสาทมีค าว่า “อยุธยา” คันธงมีแถบสีเหลืองและสีฟ้า 2 แถบ 

ต้นไม้ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

             
        ต้นหมันเป็นพันธุ์ไม้ตระกูล  Boraginaceae เป็นต้นไม้ขนาดปานกลาง  สูงราว 60 ฟุต    ล าต้นลักษณะ
คล้ายกระบอกเนื้อไม้สีเทาปนสีน้ าตาล   มีความแข็งปานกลางเปลือกหนาประมาณ  1/2 นิ้ว   สีเทาปนน้ าตาล 
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ซึ่งมีรอยแตกยาวไปตามล าต้น ใบยาวประมาณ  5  นิ้ว     กว้างประมาณ  3  นิ้ว   เป็นรูปไข่โคนใบคล้ายรูป
หัวใจ  ดอกสีขาว    ผลเป็นพวงสีเขียวเมื่อสุก    ต้นหมันชอบขึ้นในป่าทั่วไปในภาคเหนือ  ภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   ไม้ประเภทนี้ปกติไม่นิยมใช้ประโยชน์   ต้นหมันเป็นต้นไม้ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพราะในประวัติศาสตร์  เมื่อพระเจ้าอู่ทองย้ายเมืองมาตั้งที่ต าบลหนองโสน ได้ขุดพบสังข์ทักษิณาวัตร 1 ขอน  อยู่
ใต้ต้นหมันอันเป็นสัญลักษณ์ประจ าจังหวัด 

 

ดอกไม้ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 
ดอกโสนเป็นต้นไม้ในตระกูล Leguminosae  เป็นไม้ล้มลุก (Shrub)เนื้ออ่อนโตเร็ว  ล าต้นอวบ ปลูกและ

ขึ้นเองตามแม่น้ าล าคลองหนองบึงทั่วไปในภาคกลาง ดอกสีเหลืองออกเป็นช่อห้อยและเหลืองอร่ามคล้ายทองไป
ทั่วทุกแห่งใช้รับประทานเป็นอาหารได้  เมื่อ พ.ศ. 1893  พระเจ้าอู่ทองทรงตั้งเมืองขึ้นใหม่ที่ต าบลเวียงเหล็ก ทรง
เลือกชัยภูมิที่จะตั้งพระราชวังทรงเห็นว่าที่ต าบลหนองโสนเหมาะสม เพราะมีต้นโสนมากดอกโสนออกดอกเหลือง
อร่ามคล้ายทองค าสะพรั่งตาดังนั้นดอกโสนจึงถือได้ว่าเป็นดอกไม้ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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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 
     ทีต่ั้งและอาณาเขต 
               อ าเภอพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการ
ปกครองข้างเคียงดังนี้ 

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

การแบ่งเขตการปกครอง 

การปกครองส่วนภูมิภาค 
                  พื้นที่อ าเภอพระนครศรีอยุธยาแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 21 ต าบล แต่
ละต าบลแบ่งออกเป็น  
หมู่บ้าน รวม 120 หมู่บ้าน ได้แก่ 
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2. อ าเภอท่าเรือ 
ทีต่ั้งและอาณาเขต 
                   อ าเภอท่าเรือตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการ
ปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ 

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

การแบ่งเขตการปกครอง 
การปกครองส่วนภูมิภาค 

อ าเภอท่าเรือแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 10 ต าบล 84 หมู่บ้าน 
 

3. อ าเภอนครหลวง 
     ที่ตั้งและอาณาเขต 
           อ าเภอนครหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง
ข้างเคียง 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 
ที่ตั้งและอาณาเขต 

             อ าเภอบางไทรตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด ค่อนไปทางตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง
ข้างเคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอบางบาลและอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอบางปะอิน  
 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอสามโคก (จังหวัดปทุมธานี)  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอลาดบัวหลวงและอ าเภอเสนา  

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
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


 
 
 

                                                                                                                   

      วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา:2559 

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานฯ ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 

การแบ่งเขตการปกครอง 
การปกครองส่วนภูมิภาค 

        อ าเภอบางไทรแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 23 ต าบล 136 หมู่บ้าน 
 

5. อ าเภอบางบาล 
ที่ตั้งและอาณาเขต 
         อ าเภอบางบาลตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการ 

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

           พ้ืนที่อ าเภอบางบาลแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 16 ต าบล 111 หมู่บ้าน 
 

6. อ าเภอบางปะอิน 
    ที่ตั้งและอาณาเขต 

             อ าเภอบางปะอินตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด 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 
 

7. อ าเภอบางปะหัน 
ที่ตั้งและอาณาเขต 
                อ าเภอบางปะหันตั้งอยู่ทางเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอมหาราช  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอนครหลวง  

 

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
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


 
 
 

                                                                                                                   

      วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา:2559 

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานฯ ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอบางบาลและอ าเภอป่าโมก (จังหวัดอ่างทอง)  
การแบ่งเขตการปกครอง 
การปกครองส่วนภูมิภาค 

          อ าเภอบางปะหันแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 17 ต าบล 94 หมู่บ้าน 
 

8. อ าเภอผักไห่ 
ที่ตั้งและอาณาเขต 
          อ าเภอผักไห่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง 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 าเภอภาชี 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
           อ าเภอภาชีตั้งอยู่ทางตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอท่าเรือ  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอหนองแซงและอ าเภอหนองแค (จังหวัดสระบุรี)  
 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภออุทัย  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอนครหลวง  
การแบ่งเขตการปกครอง 
การปกครองส่วนภูมิภาค 

          พ้ืนที่อ าเภอภาชีแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 8 ต าบล  72 หมู่บ้าน 
 
 
 
 

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
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


 
 
 

                                                                                                                   

      วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา:2559 

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานฯ ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
10. อ าเภอลาดบัวหลวง 
     ที่ตั้งและอาณาเขต 

             อ าเภอลาดบัวหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากตัวจังหวัดไปประมาณ 65 กิโลเมตร  
 มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอบางซ้ายและอ าเภอเสนา  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอบางไทร  
 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอสามโคก อ าเภอลาดหลุมแก้ว (จังหวัดปทุมธานี) อ าเภอไทรน้อย (จังหวัดนนทบุรี) และ

อ าเภอบางเลน (จงัหวัดนครปฐม)  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอสองพ่ีน้อง (จังหวัดสุพรรณบุรี)  
การแบ่งเขตการปกครอง 
การปกครองส่วนภูมิภาค 

              อ าเภอลาดบัวหลวงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ต าบล 58 หมู่บ้าน 
 

11. อ าเภอวังน้อย 
     ที่ตั้งและอาณาเขต 
               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 
 

12. อ าเภอเสนา 
      ที่ตั้งและอาณาเขต 
                 อ าเภอเสนาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอผักไห่  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอบางบาลและอ าเภอบางไทร  
 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอลาดบัวหลวง  

 

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%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
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
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 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอบางซ้าย  

การแบ่งเขตการปกครอง 
การปกครองส่วนภูมิภาค 
                พ้ืนที่อ าเภอเสนาแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 17 ต าบล แต่ละต าบลแบ่งออกเป็น หมู่บ้าน  
รวม 132 หมู่บ้าน 
 
13. อ าเภอบางซ้าย 
      ที่ตั้งและอาณาเขต 
                อ าเภอบางซ้ายตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง ข้างเคียงดังนี้ 

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

เลน (จังหวัดนครปฐม)  
 

การแบ่งเขตการปกครอง 
การปกครองส่วนภูมิภาค 
                 พ้ืนที่อ าเภอบางซ้ายแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 6 ต าบล 53 หมู่บ้าน 
 
14. อ าเภออุทัย 
      ที่ตั้งและอาณาเขต 
                  อ าเภออุทัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง ข้างเคียงดังนี้ 

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

การแบ่งเขตการปกครอง 
การปกครองส่วนภูมิภาค 
                    อ าเภออุทัยแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 11 ต าบล 107 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%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
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
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15. อ าเภอมหาราช 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
                    อ าเภอมหาราชตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด 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 
      ที่ตั้งและอาณาเขต 
                    อ าเภอบ้านแพรกตั้งอยู่ทางเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง ข้างเคียง
ดังนี้ 

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

การแบ่งเขตการปกครอง 
การปกครองส่วนภูมิภาค 
                อ าเภอบ้านแพรกแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 5 ต าบล 27 หมู่บ้าน 

                    

การประกอบอาชีพ 
                     ประชากรอายุ15 ปีขึ้นไปในมีจ านวน 647,010 คน จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน เป็นผู้อยู่ใน
ก าลังแรงงาน 448,826 คน แยกเป็น ผู้มีงานท า 444,555 คน ผู้ว่างงาน 3,911 คน เป็นผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 
จ านวน 3,911 คน 

 

 

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%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
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
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จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน  
               -ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ชาย 307,466 คน หญิง 339,544 คน รวม 647,010    คน 
               -ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน ชาย 239,177 คน หญิง 209,649 คน รวม 448,826    คน  
               -ผู้มีงานท า ชาย 237,913 คน หญิง 206,642 คน รวม 444,555    คน  
               -ในภาคเกษตร ชาย   30,231 คน หญิง   16,839 คน รวม   47,070   คน  
               -นอกภาคเกษตร ชาย 207,682 คน หญิง 189,803 คน รวม 397,485    คน  
               -ผู้ว่างงาน ชาย    1,066 คน หญิง     2,845 คน รวม   3,911    คน  
               -ก าลังแรงงานที่รอฤดูกาล  ชาย       199 คน หญิง       162  คน รวม      390   คน 
               -ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน ชาย  68,289 คน หญิง    2,845 คน รวม   3,911    คน 
               -ท างานบ้าน ชาย   4,865 คน หญิง 60,890 คน รวม  65,755   คน 
               -เรียนหนังสือ  ชาย  23,343  คน หญิง   25,711 คน รวม  49,054   คน 
               -อ่ืนๆ  ชาย  40,081 คน หญิง   43,294 คน รวม  83,375   คน 
               -อัตราว่างงาน  ชาย   0.44 คน หญิง    1.37   คน   รวม   0.87   คน 

 


