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คลองเตย Khlong Toei เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นแขวงขึ้นเขต 
พระโขนง ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๓๒ ไดร้ับจัดตั้งเป็นเขต 
เรียกว่า เขตคลองเตย ปัจจุบันมี ๓ แขวง    

คลองสาน Khlong San เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมชื่ออ าเภอบางล าภูล่าง 
ขึ้น จ.ธนบุรี ต่อมาเม่ือ พ.ศ. ๒๔๕๔ พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อใหม่ว่า  
อ.คลองสาน และใน พ.ศ. ๒๕๑๕ เปลี่ยนเป็นเขต 
คลองสาน ปัจจุบันมี ๔ แขวง 

คลองสามวา Khlong Sam Wa เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นอ าเภอขึ้นเมือง 
มีนบุรี ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดร้ับจัดตั้งเป็นเขต 
เรียกว่า เขตคลองสามวา ปัจจุบันมี ๕ แขวง   

คันนายาว 
 
 

Khan Na Yao เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นแขวงขึ้นเขต 
บางกะปิ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดร้ับจัดตั้งเป็นเขต 
เรียกว่า เขตคันนายาว ปัจจุบันมี ๒ แขวง   

จตุจักร 
 
 

Chatuchak เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นแขวงขึ้นเขต
บางเขน เรียกว่า แขวงลาดยาว ต่อมาใน พ.ศ. 
๒๕๓๒ ไดร้ับจัดตั้งเป็นเขต เรียกว่า เขตจตุจักร 
ปัจจุบันมี ๕ แขวง   

จอมทอง 
 
 

Chom Thong เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นแขวงขึ้นเขต 
บางขุนเทียน ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๓๒ ไดร้ับจัดตั้งเป็น
เขต เรียกว่า เขตจอมทอง ปัจจุบันมี ๔ แขวง    

ดอนเมือง 
 
 

Don Mueang เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นแขวงขึ้นเขต
บางเขน ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๓๒ ไดร้ับจัดตั้งเป็นเขต 
เรียกว่า เขตดอนเมือง ปัจจุบันมี ๓ แขวง    

ดินแดง 
 
 

Din Daeng เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นแขวงขึ้นเขต 
ห้วยขวาง ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๓๖ ไดร้ับจัดตั้งเป็นเขต 
เรียกว่า เขตดินแดง ปัจจุบันมี ๒ แขวง    

ดุสิต Dusit เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นอ าเภอขึ้น  
จ.พระนคร เรียกว่า อ.ดุสิต ตั้งขึ้นเม่ือ พ.ศ. ๒๔๕๗ 
ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๑๕ เปลี่ยนเป็นเขตดุสิต ปัจจุบันมี 
๕ แขวง    

ตลิ่งชัน Taling Chan เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นอ าเภอขึ้น จ.ธนบุรี  
ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ เปลี่ยนเป็นเขตตลิ่งชัน ปัจจุบันมี ๖ 
แขวง    
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ทวีวัฒนา Thawi Watthana เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นแขวงขึ้นเขต 
ตลิ่งชัน ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดร้ับจัดตั้งเป็นเขต 
เรียกว่า เขตทวีวัฒนา ปัจจุบันมี ๒ แขวง    

ทุ่งครุ 
 
 

Thung Khru เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นแขวงขึ้นเขต 
ราษฎร์บูรณะ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดร้ับจัดตั้งเป็น
เขต เรียกว่า เขตทวีวัฒนา ปัจจุบันมี ๒ แขวง   

ธนบุรี 
 
 
 

Thon Buri เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมชื่อ อ.ราชคฤห์ ขึ้น  
จ.ธนบุรี ต่อมาเม่ือ พ.ศ. ๒๔๕๙ เปลี่ยนชื่อเป็น  
อ.บางยี่เรือ ครั้นถึง พ.ศ. ๒๔๘๒ เปลี่ยนชื่อเป็น  
อ.ธนบุรี และใน พ.ศ. ๒๕๑๕ เปลี่ยนเป็นเขตธนบุรี 
ปัจจุบันมี ๗ แขวง    

บางกอกน้อย 
 
 
 

Bangkok Noi เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมชื่อ อ.อมรินทร์ ขึ้น  
จ.ธนบุรี ต่อมาเม่ือ พ.ศ. ๒๔๕๙ พระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อใหม่ว่า  
อ.บางกอกน้อย และใน พ.ศ. ๒๕๑๕ เปลี่ยนเป็นเขต
บางกอกน้อย ปัจจุบันมี ๕ แขวง    

บางกอกใหญ่ 
 
 

Bangkok Yai เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นอ าเภอขึน้ จ.ธนบุรี  
ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ เปลี่ยนเป็นเขตบางกอกใหญ่ 
ปัจจุบันมี ๒ แขวง   

บางกะปิ 
 
 

Bang Kapi เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นอ าเภอขึ้น  
จ.พระนคร เรียกว่า อ.บางกะปิ  ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
เปลี่ยนเป็นเขตบางกะปิ ปัจจุบันมี ๒ แขวง    

บางขุนเทียน Bang Khun Thian เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นอ าเภอขึน้ จ.ธนบุรี  
ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ เปลี่ยนเป็นเขตบางขุนเทียน 
ปัจจุบันมี ๒ แขวง   

บางเขน Bang Khen เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นอ าเภอขึน้  
จ.พระนคร เรียกว่า อ.บางเขน  ใน พ.ศ. ๒๕๑๕
เปลี่ยนเป็นเขตบางเขน ปัจจุบันมี ๒ แขวง    

บางคอแหลม Bang Kho Laem เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นแขวงขึ้นเขต 
ยานนาวา ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๓๒ ไดร้ับจัดตั้งเป็นเขต 
เรียกว่า เขตบางคอแหลม ปัจจุบันมี ๓ แขวง   

บางแค 
 
 

Bang Khae เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นแขวงขึ้นเขต 
ภาษีเจริญ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดร้ับจัดตั้งเป็นเขต 
เรียกว่า เขตบางแค ปัจจุบันมี ๔ แขวง    

บางซื่อ 
 

Bang Sue เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นอ าเภอ เรียกว่า  
อ.บางซื่อ ขึ้น จ.พระนคร  ใน พ.ศ. ๒๔๘๑ อ.บางซื่อ 
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เปลี่ยนเป็นต าบล ขึ้น อ.ดุสิต  ใน พ.ศ. ๒๕๑๖  
อ.ดุสิต เปลี่ยนเป็นเขตดุสิต บางซื่อจึงมีฐานะเป็น
แขวงหนึ่งของเขตดุสิต ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๓๒ ไดร้ับ
จัดตั้งเป็นเขต เรียกว่า เขตบางซื่อ ปัจจุบันมี ๒ แขวง    

บางนา 
 
 

Bang Na เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นแขวงขึ้นเขต 
พระโขนง ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดร้ับจัดตั้งเป็นเขต 
เรียกว่า เขตบางนา ปัจจุบันมี ๒ แขวง    

บางบอน 
 
 

Bang Bon เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นแขวงขึ้นเขต 
บางขุนเทียน ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดร้ับจัดตั้งเป็น
เขต เรียกว่า เขตบางบอน ปัจจุบันมี ๔ แขวง    

บางพลัด 
 
 

Bang Phlat เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นแขวงขึ้นเขต
บางกอกน้อย ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๓๒ ไดร้ับจัดตั้งเป็น
เขต เรียกว่า เขตบางพลัด ปัจจุบันมี ๔ แขวง   

บางรัก Bang Rak เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นอ าเภอขึน้  
จ.พระนคร เรียกว่า อ.บางรัก  ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
เปลี่ยนเป็นเขตบางรัก ปัจจุบันมี ๕ แขวง    

บึงกุ่ม Bueng Kum เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร  เดิมเป็นแขวงขึ้นเขต 
บางกะปิ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๓๒ ไดร้ับจัดตั้งเป็นเขต 
เรียกว่า เขตบึงกุ่ม ปัจจุบันมี ๓ แขวง     

ปทุมวัน Pathum Wan เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นอ าเภอขึน้  
จ.พระนคร เรียกว่า อ.ปทุมวัน  ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
เปลี่ยนเป็นเขตปทุมวัน ปัจจุบันมี ๔ แขวง    

ประเวศ 
 
 

Prawet เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นแขวงขึ้นเขต 
พระโขนง ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๓๒ ไดร้ับจัดตั้งเป็นเขต 
เรียกว่า เขตประเวศ ปัจจุบันมี ๓ แขวง  

ป้อมปราบศัตรูพ่าย 
 
 

Pom Prap Sattru Phai เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นอ าเภอขึน้  
จ.พระนคร เรียกว่า อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย  ใน พ.ศ. 
๒๕๑๕ เปลี่ยนเป็นเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ปัจจุบันมี 
๕ แขวง    

พญาไท 
 
 

Phaya Thai เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นอ าเภอขึ้น  
จ.พระนคร เรียกว่า อ.พญาไท  ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
เปลี่ยนเป็นเขตพญาไท ปัจจุบันมี ๒ แขวง    

พระโขนง 
 
 

Phra Khanong เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นอ าเภอขึน้  
จ.พระนคร เรียกว่า อ.พระโขนง  ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
เปลี่ยนเป็นเขตพระโขนง ปัจจุบันมี ๒ แขวง    

พระนคร Phra Nakhon เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร  เดิมเป็นอ าเภอ เรียกว่า  



อักษรไทย 
 

อักษรโรมัน ประวัติความเป็นมา 

อ.พระนคร ขึ้น จ.พระนคร  ใน พ.ศ. ๒๕๑๖  
อ.พระนคร เปลี่ยนเป็นเขตพระนครขึ้น
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมี ๑๒ แขวง  

ภาษีเจริญ Phasi Charoen เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นอ าเภอขึน้ จ.ธนบุรี  
ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ เปลี่ยนเป็นเขตภาษีเจริญ ปัจจุบันมี 
๗ แขวง    

มีนบุรี Min Buri เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นเมืองขึ้นมณฑล
กรุงเทพมหานคร ต่อมาเปลี่ยนเป็นอ าเภอขึ้น  
จ.พระนคร  ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ เปลี่ยนเป็นเขตมีนบุรี 
ปัจจุบันมี ๒ แขวง    

ยานนาวา Yan Nawa เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นอ าเภอ เรียกว่า  
อ.บ้านทวาย ขึ้น จ.พระนคร ใน พ.ศ. ๒๔๘๑ เปลี่ยน
ชื่อเป็น อ.ยานนาวา ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ เปลี่ยนเป็นเขต
ยานนาวา ปัจจุบันมี ๒ แขวง    

ราชเทวี Ratchathewi เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นแขวงขึ้นเขต 
พญาไท ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๓๒ ไดร้ับจัดตั้งเป็นเขต 
เรียกว่า เขตราชเทวี ปัจจุบันมี ๔ แขวง    

ราษฎร์บูรณะ Rat Burana เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นอ าเภอขึน้ จ.ธนบุรี  
ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ เปลี่ยนเป็นเขตราษฎร์บูรณะ 
ปัจจุบันมี ๒ แขวง    

ลาดกระบัง Lat Krabang เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นอ าเภอเรียกว่า  
อ.แสนแสบ ขึ้นเมืองมีนบุรี ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น  
อ.ลาดกระบัง แล้วโอนไปข้ึน จ.พระนคร ใน พ.ศ. 
๒๕๑๕ เปลี่ยนเป็นเขตลาดกระบัง ปัจจุบันมี ๖ 
แขวง   

ลาดพร้าว Lat Phrao เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นแขวงขึ้นเขต 
บางกะปิ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๓๒ ไดร้ับจัดตั้งเป็นเขต 
เรียกว่า เขตลาดพร้าว ปัจจุบันมี ๒ แขวง    

วังทองหลาง Wang Thonglang เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นแขวงขึ้นเขต 
บางกะปิ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดร้ับจัดตั้งเป็นเขต 
เรียกว่า เขตวังทองหลาง ปัจจุบันมี ๔ แขวง    

วัฒนา Vadhana เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นส่วนหนึ่งของเขต
คลองเตย ใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับจัดตั้งเป็นเขต 
เรียกว่า วัฒนา ชื่อเขตวัฒนาได้รับพระราชทาน 
จากสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ ๑๖ 
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มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ปัจจุบนัมี ๓ แขวง   
สวนหลวง Suan Luang เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นแขวงขึน้เขต 

พระโขนง  ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับจัดตั้งเป็นเขต 
เรียกว่า เขตสวนหลวง ปัจจุบันมี ๓ แขวง   

สะพานสูง Saphan Sung เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นแขวงขึน้เขต 
บางกะปิ  ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับจัดตั้งเป็นเขต 
เรียกว่า เขตสะพานสูง ปัจจุบันมี ๓ แขวง    

สัมพันธวงศ์ Samphanthawong เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นอ าเภอขึน้  
จ.พระนคร  ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ เปลี่ยนเป็นเขต 
สัมพันธวงศ ์ปัจจุบันมี ๓ แขวง   

สาทร Sathon เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นส่วนหนึ่งของเขต
ยานนาวา ใน พ.ศ. ๒๕๓๒ ไดร้ับจัดตั้งเป็นเขต 
เรียกว่า เขตสาทร ปัจจุบันมี ๓ แขวง    

สายไหม Sai Mai เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นแขวงขึน้เขต
บางเขน  ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับจัดตั้งเป็นเขต 
เรียกว่า เขตสายไหม ปัจจุบันมี ๓ แขวง    

หนองแขม Nong Khaem เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นกิ่งอ าเภอขึ้น  
อ.ภาษีเจริญ จ.ธนบุรี  ยกฐานะเป็นอ าเภอเมื่อ พ.ศ. 
๒๕๐๑  ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ เปลีย่นเป็นเขตหนองแขม 
ปัจจุบันมี ๒ แขวง    

หนองจอก Nong Chok เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นอ าเภอ เรียกว่า  
อ.หนองจอก ขึ้นเมืองมีนบุรี  ใน พ.ศ. ๒๔๗๕ โอนมา
ขึ้น จ.พระนคร  ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ เปลี่ยนเป็นเขต
หนองจอก ปัจจุบันมี ๘ แขวง     

หลักสี่ Lak Si เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นส่วนหนึ่งของเขต
ดอนเมือง  ใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับจัดตั้งเป็นเขต 
เรียกว่า เขตหลักสี่ ปัจจุบันมี ๒ แขวง    

ห้วยขวาง Huai Khwang เขต ขึ้นกรุงเทพมหานคร  ใน พ.ศ. ๒๕๑๖ จัดตั้งขึ้น
เป็นเขตห้วยขวาง โดยแยกพ้ืนที่บางส่วนของเขต
พญาไทมาตั้งเป็นเขต  ปัจจุบันมี ๓ แขวง    

 
 


