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หน้าวัดตึก

ประตูชัย หลังเทคนิค
วัดเขียน

จอมฯแยกวัดราชฯ

แยกสะพานกษัตราฯ

เทคนิค

กองกำกับ

หออู่ทอง

ท่ารถตู้

ป้อมเพชรประปาท่าเรือวัดขุนพรหมหลัง ว.ค.

อาชีวะ

ตลาดแกรนด์สนามกีฬา

ถุงทอง

หมู่บ้านกรุงศรีฯ

วัดพนัญเชิงบางกะจะ

หมู่บ้านญี่ปุ่นบ้านโปรตุเกส

คลองตะเคียน

วัดไก่เตี้ย

วัดทรงกุศล

เกาะเรียน

ท่าเรือวัดพนัญเชิง

วัดสุวรรณฯ

ว.ค.

โรงพยาบาลสวนสมเด็จฯ

วรเชษฐ์ แยกศาลแขวง

ชลประทาน

พระตำหนัก

อำเภอ
เจดีย์

แยกพระญาติ

พาณิชย์นอก

ราชธานี

หน้าหลวงพ่อฯ

ศาลหลักเมือง

ทัณฑสถาน

เจดีย์ศรีสุริโยทัย

วัดกษัตราฯ

วัดท่าการ้อง

วัดพระงาม

รพ. สังฆราช

บ่อโพง

หัวแหลม

สาธารณสุข

สถานี

วัดใหญ่ฯ

บิ๊กซี

หน้าโลตัส

อ.ย.ว.

พาณิชย์ใน

พระนอน

วัดหน้าพระเมรุ

วัดกลางฯ

วัดครุฑ

วัดป้อมรามัญ

โรงเหล้า

วัดลอดช่อง

วัดไชยฯ

วัดกลางฯ

แยกตาสา

วังช้าง

วัดตึก

ราชมงคลหันตรา

ตลาดกลาง

บขส.

ทุ่งภูเขาทอง

หมู่บ้านกรุงศรีธานี

วัดตูม

ยอแซฟ วัดพุทไธฯ คลองคูจาม วัฒนา สำเภาล่ม

วัดพระศรีสรรเพชญ์
วัดมหาธาตุ

ป้อมเพชร

วัดราชบูรณะ

เพนียดคล้องช้าง

อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี

วัดพระราม

วัดไชยวัฒนาราม

วัดวังชัย

วัดส้ม

วัดบรมพุทธารามวัดเจ้าปราบ

วัดขุนเมืองใจ

วัดมเหยงคณ์วัดกุฎีดาว

พระราชวังหลวง

วัดวรเชษฐ์

วัดกระชาย

วัดโลกยสุธา

วัดวรเชษฐาราม

วัดพระงาม

วัดพระยาแมน

วัดวรโพธิ์

วิหารพระมงคลบพิตร

ศาลหลักเมือง

วังช้างอยุธยา แล เพนียด

วัดสุวรรณดาราราม

วัดมเหยงคณ์

วัดมณฑป

วัดแค

วัดสมณโกฏฐาราม วัดหันตรา

วัดอโยธยา

วัดประดู่ทรงธรรม

วัดดุสิดาราม

วัดราชบรรทม

วัดเสนาสนาราม

วัดพนัญเชิง

วัดเกาะแก้ว

วัดตองปุ

วัดเกาะแก้วเกษฎาราม

วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดพระญาติการาม

วัดกะสังข์

วัดบางกะจะ

วัดโคกจินดาราม

วัดนางกุย

มัสยิดตะเกี่ยโยคิณฯ

หมู่บ้านโปรตุเกส

วัดรัตนชัย

วัดขุนพรหมวัดพุทไธศวรรย์วัดนักบุญยอแซฟ

วัดกลางปากกราน

วัดสนามไชย

วัดกษัตราธิราช

วัดธรรมาราม

วัดท่าการ้อง
วัดตึก

วัดศาลาปูน
วัดพรหมนิวาส

วัดหน้าพระเมรุราชิการาม

วัดเชิงท่า

วัดภูเขาทอง
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดตูม

วัดขนอน

วัดกลางคลองสระบัว

วัดพนมยงค์

พระเจดีย์ศรีสุริโยทัย

วัดธรรมิกราช

วัดวงษ์ฆ้อง วัดแม่นางปลื้ม

วัดครุธาราม

วัดศรีโพธิ์ วัดสามวิหาร

วัดเจดีย์แดง

วัดบรมวงศ์อิศรวราราม

วัดมหาโลก
วัดกุฎีทอง

วัดญาณเสน วัดราชประดิษฐาน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

พิพิธภัณฑ์เรือไทย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม

พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นฯ

อนุสรณ์สถาน ปรีดี พนมยงค์

ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา

ศูนย์ข้อมูลการอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์ฯ

ตลาดกรุงศรี

คุ้มขุนแผน

หมู่บ้านญี่ปุ่น

บ้านฮอลันดา

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1

หมู่บ้านช้างเพนียดหลวง

ตลาดหน้าองค์การฯ

ตลาดน้ำอโยธยา

ตลาดแกรนด์

ตลาดกลางเพื่อเกษตรกร

ตลาดเจ้าพรหม

ตลาดต้นไม้บึงพระราม

ตลาดหัวรอ ตลาดโต้รุ่งหน้าวัง

ไปวดัท่าสทุธาวาส,

บางบาล

ไปบางปะหนั,

มหาราช

ไปป่าโมก, อ่างทอง,

บางปะหนั, มหาราช

ไปบางบาล,
ผักไห่

ไปเสนา,
สพุรรณบุรี

ไปบางปะหนั,
มหาราช, ลพบุรี

ไปบางปะอิน

ไปวงัน้อย, อุทัย, ภาช,ี

วดักลางเกาะระกํา

ไป
นครห

ลวง
,

ท่าเร
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,ี ส

ระบุ
รี

อยุธยา

บ้านม้า

หัวรอ

เจ้าพรหม

โลตัส

1 2 1001 2213 2525
101 1002 2297
358 1004 2333
607 2174 2397
703 2212 2457

“รอบเมือง” วนขวา / วนซ้าย*

© 2022 ayutthayabusmap.com

อยุธยา-ป่าโมก-อ่างทอง

อยุธยา-สระบุรี

อยุธยา-วังน้อย

อยุธยา-บางปะหัน-มหาราช (สายใน)
อยุธยา-ท่าเรือ

อยุธยา-เกาะเรียน-บางปะอิน

วัดตึก-โลตัส-วัดกลางเกาะระกำ**
ทุก ~10-30 นาที

ทุก ~30-40 นาที

ไม่สม่ำเสมอ

ถนนสายหลักอื่น ๆ ที่ไม่มีรถ

ลพบุรี-อยุธยา

สุพรรณบุรี-อยุธยา

อยุธยา-อุทัย-ภาชี

อยุธยา-เสนา

อยุธยา-วัดท่าสุทธาวาส-บางบาล

อยุธยา-ผักไห่

สถานีขนส่ง-วัดไก่เตี้ย

ทางเดินระยะสั้น

รถไฟ

เรือข้ามฟาก

มีวินมอเตอร์ไซค์ / มีวินรถตุ๊กตุ๊ก

เฉพาะเดินทางระหว่างภายใน-ภายนอกเกาะเมือง

AYUTTHAYA BUS MAP แผนที่รถโดยสารประจำทางอยุธยา

ข้อแนะนำ
- โดยทั่วไปในอยุธยาจะไม่มีป้ายรถโดยสารประจำทาง สามารถขึ้น-ลงตรงจุดไหนก็ได้ แต่อาจต้องเลี่ยงจุด
ที่จอดรับส่งยาก เช่น ใกล้ทางแยก เชิงสะพาน และหากอยู่ใกล้ท่ารถควรขึ้นที่ท่ารถ
- การขึ้นรถให้โบกเรียก ส่วนการลงรถให้กดกริ่งบนรถ (ยกเว้นรถตู้จะไม่มีกริ่ง ให้แจ้งคนขับรถก่อนลง)
- การดูสายรถ ควรจำชื่อสายด้วย เนื่องจากด้านหน้ารถโดยทั่วไปจะแสดงแต่ชื่อสาย ส่วนเลขสายจะแสดง
อยู่ด้านข้างรถ ในรูปแบบ xxxx-xx (เลขสาย-เลขคัน) นอกจากนี้รถบางคันอาจไม่มีป้ายด้านหน้าหรือ
สังเกตได้ยาก ควรดูลักษณะของรถเช่นชนิด สี ไว้เผื่อสังเกตด้วย
- การจ่ายค่าโดยสาร โดยทั่วไป รถสองแถวจ่ายที่ด้านซ้ายของคนขับหลังลงจากรถ, รถตู้จ่ายที่ท่ารถก่อน
ขึ้น หรือจ่ายกับคนขับบนรถหากขึ้นระหว่างทาง, รถเมล์จ่ายกับกระเป๋าบนรถ
- รถโดยสารส่วนใหญ่จะให้บริการในช่วงเวลาประมาณ 6.00-17.00 น. (หลัง 17.00 น. หากจะออกนอก
เกาะเมืองควรสอบถามเวลาให้บริการก่อน)
- ภายในเกาะเมืองจะมีรถตุ๊กตุ๊กที่วิ่งรับผู้โดยสารอยู่ตามถนนสายต่าง ๆ โดยเฉพาะถนนอู่ทอง สามารถโบก
เรียกให้ไปส่งตามที่ต่าง ๆ ภายในเกาะเมืองได้ในราคาใกล้เคียงรถสองแถว (5-10 บาทต่อคน) โดยไม่ใช่
ราคาเหมา (ที่เรียกตามวิน) จึงอาจมีการรับผู้โดยสารคนอื่นเพิ่มระหว่างทางได้ด้วย
- สถานที่บางจุดมีระยะห่างกันไม่มาก อาจใช้วิธีการเดินจากถนนสายที่มีรถผ่านมากกว่าช่วยประหยัดเวลา
ได้ เช่นการข้ามแม่น้ำด้วยสะพานหรือเรือข้ามฟาก
- วินจักรยานยนต์รับจ้างและวินรถตุ๊กตุ๊กมีให้บริการตามจุดต่าง ๆ ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางได้

หมายเหตุ
* สาย 1 และสาย 2 รถเหมือนกันทุกประการ (เรียกว่าสายรอบเมือง) มีวนซ้ายและ
วนขวา ต้องดูป้ายที่กระจกหน้ารถ (ขาเข้าเกาะเมือง วนขวา ป้าย “เจ้าพรหม ป้อม
เพชร โรงพยาบาล”, ขาเข้าเกาะเมือง วนซ้าย ป้าย “เจ้าพรหม หัวรอ หัวแหลม”, ขา
ออกจากเกาะเมือง ป้าย “เจดีย์ ขนส่ง โลตัส” หรือ “เจดีย์ บิ๊กซี โลตัส”)
** สาย 2525 แบ่งระยะการเดินรถเป็นช่วง ๆ โดยตัดระยะที่โลตัส เจ้าพรหม และ 
ว.ค. การเดินรถแต่ละช่วงจึงอาจมีความถี่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร
- เส้นประในแผนที่ คือเส้นทางที่มีเฉพาะรถระยะไกล (ระยะใกล้อาจไม่จอดรับ-ส่ง) 
ควรใช้เฉพาะเดินทางระหว่างภายใน-ภายนอกเกาะเมือง
- เส้นสีหนึ่งอาจมีรถมากกว่า 1 สาย โดยเป็นรถที่มีเส้นทางทับซ้อนกันระยะหนึ่ง 
กรุณาดูเลขสายที่เขียนระบุไว้เพื่อความชัดเจน
- จุดที่แสดงในแผนที่เป็นสถานที่สำคัญเท่านั้น ไม่ใช่ป้ายรถโดยสารประจำทาง
- ความถี่ที่แสดงไว้ในแผนที่เป็นช่วงกว้าง ๆ เน่ืองจากมักมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่
กับจำนวนผู้โดยสารในขณะนั้น เช่นในวันธรรมดา โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า
-เย็น มักจะมีผู้โดยสารมากกว่าในวันเสาร์-อาทิตย์
- มีรถบางสายที่ไม่ได้แสดงในแผนที่นี้ เนื่องจากมีให้บริการน้อยมากหรือให้บริการ
เฉพาะวันธรรมดาบางช่วงเวลาเท่านั้น รวมถึงรถระยะไกลที่วิ่งผ่านในพื้นที่

อภิธานศัพท์ท้องถิ่น
จอมฯ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
เจดีย์ วงเวียนเจดีย์ (วัดสามปลื้ม)
พระตำหนัก พระตำหนักสิริยาลัย
พระนอน วัดโลกยสุธา
พาณิชย์นอก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
 อยุธยา
พาณิชย์ใน มทร. สุวรรณภูมิ ศูนย์
 พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
แยกวัดราชฯ แยกวัดราชประดิษฐาน
ราชมงคลหันตรา มทร. สุวรรณภูมิ ศูนย์
 พระนครศรีอยุธยา หันตรา
โรงเหล้า ชุมชนโรงงานสุรา
โลตัส อยุธยาซิตี้พาร์ค
ว.ค. ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หน้าหลวงพ่อฯ หน้าวิหารพระมงคลบพิตร
อ.ย.ว. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

อยุธยา-บางปะหัน-มหาราช (สายเอเชีย)

ผังจุดจอดรถ ท่ารถเจ้าพรหม

ป้าย 101

ป้าย ถนนนเรศวร

ถนนหอรัตนไชย

ซอ
ยบ
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ียน
 2

3582212

1001
2213

2397
2174
1002
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1004

2457
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ผังจุดจอดรถ ท่ารถหัวรอ
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44
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ู่ทอ
ง 

46
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่าม
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ร้า
ว 

4

ถนนอู่ทอง

ตลาดโต้รุ่ง
หน้าวัง

1, 22525

ผังจุดจอดรถ ท่ารถโลตัส


