
อ ำเภอบำงเลน  จังหวัดนครปฐม 

 
 

 ค ำขวัญจังหวัด  ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น 
พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า 

 ค ำขวัญอ ำเภอ  แหล่งข้าวอุดมดี มากมีเป็ดปลา วัฒนธรรมล ้าค่า งามตาท่าจีน 

 ที่อยู่ที่ว่ำกำรอ ำเภอ  ถนนพลด้าริห์ (สายบางเลน-ก้าแพงแสน) 

 หมำยเลขโทรศัพท์  0-3439-1120 

 หมำยเลขโทรสำร  0-3439-1120 

 เว็บไซต์อ ำเภอ     

  
 

 ข้อมูลทั่วไป 
  1. ประวัติความเป็นมา     อ้าเภอบางเลน เป็นอ้าเภอหนึ่งในจ้านวน 7 อ้าเภอของจังหวัดนครปฐม ตั งขึ น

เป็นอ้าเภอเมื่อ พ.ศ.2439 ที่ว่าการอ้าเภอเดิมตั งอยู่ที่บ้านบางไผ่นารถ ต้าบลบาง
ไทรป่า ริมฝั่งตะวันออกของแม่น ้าท่าจีน ใช้ชื่อว่า อ้าเภอบางไผ่นารถ ต่อมาได้ย้าย
ที่ว่าการอ้าเภอไปตั งอยู่ในเขตอ้าเภอบางปลา ริมฝั่งตะวันตกของแม่น ้าท่าจีน ใช้
ชื่อว่าอ้าเภอบางปลา ภายหลังอ้าเภอบางปลา แบ่งการปกครอง
เป็น 2 ต้าบล คือ ต้าบลบางปลา และต้าบลบางเลน ในปี พ.ศ.2479 ได้
เปลี่ยนแปลงชื่ออ้าเภอบางปลาเป็นอ้าเภอบางเลน ครั นถึง พ.ศ.2521 ได้ย้ายที่ว่า
การอ้าเภอจากริมฝั่งตะวันตกของแม่น ้าท่าจีน มาตั งอยู่ริมถนนพลด้าริห์ ในท้องที่
หมู่ที่ 8 ต้าบลบางเลน อ้าเภอบางเลน จนกระท่ังปัจจุบัน  

2. เนื อท่ี/พื นที่ 536 ตร.กม. 



3. สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป มีลักษณะภูมิอากาศคล้ายคลึงกับอ้าเภอ จังหวัดอ่ืนๆ ในภาคกลาง กล่าวคือ จะมี
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านเข้ามาในช่วงกลางเดือนตุลาคม - เดือน
กุมภาพันธ์ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านในเดือนพฤษภาคม-เดือนตุล  

 

 
 ข้อมูลกำรปกครอง 

  1. ต้าบล.......15.... แห่ง 3. เทศบาล..4.....แห่ง 

2. หมู่บ้าน....180.... แห่ง 4. อบต........15 ... แห่ง 
 

 
 ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ 

  1. อาชีพหลัก ได้แก่ 1.  เกษตรกรรม (ท้านาปรัง, ท้าไร่พืชล้มลุก, กล้วยไม้, เลี ยงเป็ด,เลี ยงไก่, เลี ยง
ปลา , เลี ยงกุ้งน ้าจืด) 
2.  ค้าขาย (สินค้าเก่ียวกับการเกษตร) 
3.  รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม  

2. อาชีพเสริม ได้แก่  หัตถกรรมพื นบ้าน เช่น จักสานผักตบชวา เข่งปลาทู, ตะกร้า, กระเป๋า, น ้าผลไม้ 
  

3. จ้านวนธนาคาร  
  

มี 6 แห่ง ได้แก่ 
1.  ธนาคารกรุงเทพฯ           โทร. 0-3439-1035-8 
2.  ธนาคารนครหลวงไทย    โทร. 0-3439-1026-30 
3.  ธนาคารไทยพาณิชย์       โทร. 0-3423-4910-4 
4.  ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด    โทร. 0-3439-1031 
5.  ธนาคารออมสิน               โทร. 0-3439-1123 
6.  ธนาคาร ธ.ก.ส.                โทร. 0-3439-1123 

4. จ้านวนห้างสรรพสินค้า - 
 

 
 ด้ำนสังคม 

  1. โรงเรียนมัธยม ได้แก่ 1.  โรงเรียนบางเลนวิทยา     โทร. 0-3439-1983 
2.  โรงเรียนบางหลวงวิทยา   โทร. 0-3439-9070 
3.  โรงเรียนสถาพรวิทยา      โทร. 0-3427-8313 
4.  โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา  โทร. 0-3427-8606  

2. มหาวิทยาลัย ได้แก่  - 
 

 
 



 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญของอ ำเภอ 
  1.  แหล่งน ้าแม่น ้าท่าจีน      2.  แหล่งน ้าคลองท่าสาร-บางปลา   

 

 
 ด้ำนประชำกร 

  1. จ้านวนประชากรทั งสิ น รวม 89,386  คน 

2. จ้านวนประชากรชาย รวม 44,074  คน 

3. จ้านวนประชากรหญิง รวม 45,312 คน 

4. ความหนาแน่นของประชากร 166.77 คน/ตร.กม. 
 

 
 ด้ำนกำรคมนำคม 

  1. ทางบก - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  สายบางเลน-นพวงศ์ สายบางเลน-
ก้าแพงแสน สายบางหลวง-บางเลน 
- สถานีขนส่ง  
- สถานีรถไฟ   

2. ทางน ้า - ท่าเรือขนส่งโดยสาร    
- ท่าแพขนานยนต์         

3. ทางอากาศ - ท่าอากาศยาน           
 

 
 ด้ำนกำรเกษตร และอุตสำหกรรม 

  1. ผลผลิตทางการเกษตรที่
ส้าคัญ ได้แก่ 

1.  ข้าว, พืชผัก, กล้วยไม้ตัดดอก 
2.  เป็ด, ไก่, ปลา, กุ้มก้ามกราม 
3.  ไข่เป็ด , ไข่ไก่, ไขเค็ม  

2. ชื่อแหล่งน ้าที่ส้าคัญได้แก่ 
      (แม่น ้า/บึง/คลอง) 

แม่น ้าท่าจีน 
คลองท่าสาร-บางปลา  

3. โรงงานอุตสาหกรรมที่
ส้าคัญ ได้แก่ 

1.  โรงงานไทยแอลกอฮอร์ จ้ากัด      ที่ตั ง เลขที่ 2 ม. 5 ต.บางไทรป่า 
2.  โรงงานไทยฟูดอินเตอร์เนชั่นแนล  ที่ตั ง  เลขที่ -  ม.5 ต.บางไทรป่า 
3.  โรงงานดีสโตนอินเตอร์เนชั่นแนล   ที่ตั ง  เลขที่ 4 ม.7 ต.บางปลา 
4.  โรงงานไทยวาฟูดส์ จ้ากัด            ที่ตั ง  เลขที่ 2 ม.1 ต.บางเลน 
5.  โรงงานเปเปอร์มิลส์ จ้ากัด           ที่ตั ง  เลขที่ 89 ม.1 ต.หินมูล 
6.  โรงกรองน ้าบางเลน                   ที่ตั ง เลขที่ -    ม.9 ต.บางระก้า 
  

 



  แผนที่อ ำเภอบำงเลน 
 

 
 

ที่มา : http://www.amphoe.com 

 


