
อ ำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

 

 ค ำขวัญจังหวัด  ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น 
พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า 

 ค ำขวัญอ ำเภอ  - 

 ที่อยู่ที่ว่ำกำรอ ำเภอ  ที่ว่าการอ าเภอเมืองนครปฐม ถนนเทศา อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

 หมำยเลขโทรศัพท์  0-3425-8411 

 หมำยเลขโทรสำร  0-3425-9715 

 เว็บไซต์อ ำเภอ   www.muangnakhonpathom.org 

 
 ข้อมูลทั่วไป 

  1. ประวัติความเป็นมา           ได้รับการยกฐานะเป็นอ าเภอเมือง พ.ศ. 2439 (ร.ศ.114) แต่เดิม
เรียกว่า  "อ าเภอพระปฐมเจดีย์ " ขึ้นอยู่กับเมืองนครชัยศรีในขณะนั้น ต่อมาใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงโปรด
ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อ อ าเภอพระปฐมเจดีย์
เป็น " อ าเภอเมืองนครปฐม " ตั้งแต่ พ.ศ. 2456 เป็นต้นมา  

2. เนื้อท่ี/พื้นที่ 417.44 ตารางกิโลเมตร หรือ 260,900 ไร่ ตร.กม. 

3. สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป อุณหภูมิเฉลี่ย 30 องศาเซลเซียส และปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 984 มิลลิลิตร/ปี  
 



 
 ข้อมูลกำรปกครอง 

  1. ต าบล.......24.... แห่ง 3. เทศบาล..4.....แห่ง 

2. หมู่บ้าน....214.... แห่ง 4. อบต........24 ... แห่ง 
 

 
 ด้ำนสังคม 

  1. โรงเรียนมัธยม ได้แก่ 1.  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย     โทร. 0-3425-2613 
2.  โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา           โทร. 0-3424-2967 
3.  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย   โทร. 0-3425-0948 
4.  โรงเรียนราชินีบูรณะ            โทร. 0-3425-8345 
5. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม   โทร.0-3425-2790 
6. วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม        โทร.0-3439-5093-5 
7. วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม   โทร.0-3425-6605 
  

2. มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1.  มหาวิทยาลัยศิลปากร          โทร. 0-3425-3845 
2.  มหาวิทยาลัยคริสเตียน         โทร. 0-3422-9480-7 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม   โทร. 034-261037 

 

 
 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญของอ ำเภอ 

  แหล่งน้ าคลองธรรมชาติ   
 

 
 ด้ำนประชำกร 

  1. จ านวนประชากรทั้งสิ้น รวม 270,328  คน 

2. จ านวนประชากรชาย รวม 129,094  คน 

3. จ านวนประชากรหญิง รวม 141,234 คน 

4. ความหนาแน่นของประชากร 647.58 คน/ตร.กม. 
 

 
 
 
 
 
 



 ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ 
  1. อาชีพหลัก ได้แก่ 1.  เกษตรกรรม 

2.  รับราชการ 
3.  พานิชยกรรม  

2. อาชีพเสริม ได้แก่ -  

3. จ านวนธนาคาร  
  

มี 36 แห่ง ได้แก่ 
1.กรุงเทพ  จ ากัด (มหาชน) สาขานครปฐม0-3425-1994-6 
2.กรุงเทพ  จ ากัด (มหาชน) ถนนทรงพล 0-3425-1092-5 
3.กสิกรไทย  จ ากัด  (มหาชน) นครปฐม 0-3425-3823-4 
4.กสิกรไทย  จ ากัด  (มหาชน) ถนนเพชรเกษม0-3421-3387-9 
5.กสิกรไทย  จ ากัด  (มหาชน) ย่อยตลาดปฐมมงคล0-3425-3404  0-3425-3476 
6.กสิกรไทย  จ ากัด  (มหาชน)ย่อยตลาดองค์พระปฐมเจดีย์ 0-3427-3469-71   
7.กรุงไทย  จ ากัด  (มหาชน) นครปฐม 0-3425-0770-2 
8.กรุงไทย  จ ากัด  (มหาชน) สี่แยกสนามจันทร์0-3425-4533-5 
9.กรุงไทย  จ ากัด  (มหาชน)พระปฐมเจดีย์0-3425-4297-8 
10.กรุงไทย  จ ากัด  (มหาชน) พระประโทน0-3439-5053 
11.ทหารไทย  จ ากัด  (มหาชน) นครปฐม 0-3421-9731-35 
12.ทหารไทย  จ ากัด  (มหาชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  0-
3425-0822-5 
13.ทหารไทย  จ ากัด  (มหาชน) พระปฐมเจดีย์0-3425-6116,0-3425-0750 
14.ไทยพาณิชย์  จ ากัด  (มหาชน)นครปฐม0-3425-3004-5,0-3425-8820-1 
15.ไทยพาณิชย์  จ ากัด  (มหาชน) ถนนทรงพล0-3425-3815-8 
16.ไทยพาณิชย์  จ ากัด  (มหาชน)พระประโทน0-3425-3987-9 
17.นครหลวงไทย  จ ากัด  (มหาชน) นครปฐม 0-3425-5317-9 
18.นครหลวงไทย  จ ากัด  (มหาชน) ถนนราชวิถ0ี-3425-1080,0-3424-2348 
19.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)นครปฐม  0-3425-4218-20 
20.ซีไอเอ็มบี ไทย  จ ากัด  (มหาชน)นครปฐม 0-3425-4233-4,0-3428-0198-9 
21.ยูโอบี  จ ากัด  (มหาชน) นครปฐม 0-3425-1184-6 
22.ยูโอบี  จ ากัด  (มหาชน)พระปฐมเจดีย์  0-3427-2353-4 
23.กรุงศรีอยุธยา  จ ากัด  (มหาชน)นครปฐม 0-3425-1155-7 
24.กรุงศรีอยุธยา  จ ากัด  (มหาชน)ย่อยมหาวิทยาลัยศิลปากร  0-3427-1133  0-
3427-1484 
25.กรุงศรีอยุธยา  จ ากัด  (มหาชน) ย่อยถนนราชวิถี 0-3427-5020-1 



26.กรุงศรีอยุธยา  จ ากัด  (มหาชน)พระประโทน  0-3424-2818,0-3424-2826-7 
27.ออมสิน  นครปฐม 0-3425-4636 
28.ออมสิน สนามจันทร์0-3425-3979 
29.อาคารสงเคราะห์  นครปฐม 0-3425-7620, 0-3425-7321 
30.เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นครปฐม 0-3425-4215-6 
31.ธนชาต  จ ากัด (มหาชน) นครปฐม 0-3421-9131 
32.ธนชาต  จ ากัด (มหาชน) ย่อยพระปฐมเจดีย์ 0-3425-4203-5 
33.ทิสโก ้ จ ากัด (มหาชน) นครปฐม 0-3421-2277 
34.เกียรตินาคิน  จ ากัด (มหาชน) นครปฐม0-3427-1583 
35.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  นครปฐม  0-3421-
8661-2,0-3427-5765 
36.ไทยเครดิต  เพ่ือรายย่อย จ ากัด (มหาชน)นครปฐม0-3421-9696-8 

4. จ านวนห้างสรรพสินค้า มี 3 แห่ง 
 

 
 

 ด้ำนกำรคมนำคม 
  1. ทางบก - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  338 

- สถานีขนส่ง  
- สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  034-242305 

2. ทางน้ า - ท่าเรือขนส่งโดยสาร    
- ท่าแพขนานยนต์         

3. ทางอากาศ - ท่าอากาศยาน         
 

 
 

 ด้ำนกำรเกษตร และอุตสำหกรรม 
  1. ผลผลิตทางการเกษตรที่

ส าคัญ ได้แก่ 
1.  ข้าว 
2.  พืชไร่ 
3.  ไม้ผล  

2.ชื่ อแหล่งน้ าที่ส าคัญได้แก่ 
      (แม่น้ า/บึง/คลอง) 

1.  คลองเจดีย์บูชา 
2.  คลองท่าผา-บางแก้ว 
3. คลองบางช้าง-บางอ้อ 
  



3. โรงงานอุตสาหกรรมที่ส าคัญ
ได้แก่ 

1.  บริษัทยูนิเฟรสซิเดนท์ จ ากัด    ที่ตั้ง ต.ดอนยายหอม 
2.  บริษัทเกียรติพูลผล จ ากัด       ที่ตั้ง ต.ธรรมศาลา 
3.  บริษัทสหวรกิจ                    ที่ตั้ง ต.บ่อพลับ 
4. บรฺษัทอาหารสากลจ ากัด(UFC)  ที่ตั้ง ต.ดอนยายหอม 
5. บริษัทฟู้ดส์สตาร์จ ากัด (ดีโด้)     ที่ตั้ง ต.ดอนยายหอม 
6. บริษัทโภคาฟีด จ ากัด             ที่ตั้ง ต.ดอนยายหอม 
  

 

   

แผนที่อ ำเภอเมืองนครปฐม 

 

ที่มา : http://www.amphoe.com 


