ข้อมูลจังหวัดฉะเชิงเทรา
คาขวัญ/สัญลักษณ์
แม่น้ำบำงปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยำศรีสุนทรปรำชญ์ภำษำไทย อ่ำงฤๅไนป่ำสมบูรณ์

ตราประจาจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตรำประจ้ำจังหวัดฉะเชิงเทรำ เป็นรูปโบสถ์วัดโสธรวรำรำมวรวิหำร ควำมหมำยคือ เป็นจุดศูนย์รวม
ของประชำชนชำวจังหวัดฉะเชิงเทรำให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

ธงประจาจังหวัดฉะเชิงเทรา

ธงประจ้ำจังหวัดฉะเชิงเทรำ ควำมหมำย : สีแดงเลือดนก คือ ควำมเสียสละ ควำมสำมัคคี จำกกำร
ต่อสู้และได้มำซึ่งชัยชนะของพระนเรศวรมหำรำชในสมัยกรุงศรีอยุธยำ และพระเจ้ำตำกสินมหำรำชต่อสู้ชนะ
ข้ำศึกทังทำงบกและทำงน้ำ สีเหลืองหมำย ถึงสีประจ้ำรัชกำลในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่9 ศำลำ
กลำงน้ำ หมำยถึง ควำมอุดมสมบูรณ์ ควำมชุ่มชืน ควำมร่มเย็น และองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรที่ล่องมำทำง
แม่น้ำบำงปะกง

ต้นไม้ประจาจังหวัด

ต้นไม้ประจ้ำจังหวัดคือ ต้นนนทรีป่ำ
พันธุ์ไม้ประจ้ำจังหวัด ฉะเชิงเทรำ
ชื่อพันธุ์ไม้ นนทรีป่ำ
ชื่อสำมัญ Copper pod
ชื่อวิทยำศำสตร์ Peltophorum dasyrachis Kurz, ex Baker
วงศ์ LEGUMINOSAE
ชื่ออื่น กว่ำเซก (เขมร-กำญจนบุรี), คำงรุ้ง คำงฮ่ง (พิษณุโลก), จ๊ำขำม ช้ำขม (ลำว), ตำเซก (เขมรบุรีรัมย์), นนทรีป่ำ (ภำคกลำง), รำง (ส่วย-สุรินทร์) , ร้ำง อะรำง อะล้ำง (นครรำชสีมำ), อินทรี (จันทบุรี)
ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นขนำดกลำงสูง 15 – 30 เมตร เรือนยอดเป็นรูปพุ่มกลมทึบ เปลือกต้นสีทองหรือสี
เทำอมน้ำตำล ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชัน ใบย่อยรูปขอบขนำนปลำยใบและโคนใบมน ออกเป็นคู่
ตรงข้ำมกัน ออกดอกเป็นช่อตำมปลำยกิ่งหรือง่ำมใบ สีเหลืองสด กลีบดอกมีลักษณะย่น ออกดอกพร้อมกับใบ
อ่อนช่วงเดือนมกรำคม-มีนำคม ผลเป็นฝักแบนรูปหอก ขยำยพันธุ์ โดยกำรเพำะเมล็ด สภำพที่เหมำะสม
เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด กลำงแจ้ง

ประวัติความเป็นมา
ฉะชิงเทรำในอดีต เมือง ฉะเชิงเทรำถือก้ำเนิดขึนเมื่อใด ไม่มีผู้ยืนยันได้แน่ชัด แต่จำกที่ตังของเมือง นัก
โบรำณคดีสันนิษฐำนว่ำริมฝั่งแม่น้ำบำงปะกงแห่งนี เมื่อหลำยพันปีก่อน น่ำจะเป็นแหล่งอำรยะธรรมส้ำคัญแห่ง
หนึ่งเช่นเดียวกับที่รำบลุ่มแม่น้ำอื่นๆ ซึ่งเป็นแหล่งพักพิงอำศัยของผู้คนมำแต่โบรำณ และเมื่อมีกำรขุดค้นพบ
โครงกระดูกและเครื่องประดับมีค่ำอำยุกว่ำ 5,000 ปี ณ แหล่งโบรำณคดีโคกพนมดี อ้ำเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี ซึ่งเชื่อว่ำอยู่ในเขตกำรปกครองของเมืองฉะเชิงเทรำมำก่อน จึงเกิดเป็นหลักฐำนว่ำ ผู้ที่เคยอำศัยอยู่ใน
บริเวณนีในครังนัน น่ำจะเป็นมนุษย์โบรำณสมัยก่อนประวัติศำสตร์ทังหลำยก็น่ำจะตังรกรำกอยู่ ใกล้เคียงกัน
ตำมชำยฝั่งทะเลแถบนี จึงมีควำมเป็นไปได้ว่ำ เจ้ำของอำรยะธรรมที่โคกพนมดีอำจจะเป็นบรรพชนของผู้สร้ำง
อำรยะธรรมยุคส้ำริด อันเลื่องชื่อที่บ้ำนเชียง จังหวัดอุดรธำนี จังหวัด ฉะเชิงเทรำหรือที่นิยมเรียกกันว่ำ "แปด
ริว" เคยเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในอ้ำนำจกำรปกครองของขอมมำก่อนในสมัยอิทธิพลของ อำณำจักรลพบุรี (ขอม)

เมืองฉะเชิงเทรำตังอยู่สองฝั่งแม่น้ำบำงปะกง เป็นไปได้ว่ำชำวเมืองสมัยโบรำณอำจจะเรียกชื่อแม่น้ำบำงปะกง
ว่ำ คลองลึกหรือคลองใหญ่ ตำมลักษณะที่มองเห็นแต่ด้วยอิทธิพลเขมรจึงได้เรียกชื่อแม่น้ำ เป็นภำษำเขมรว่ำ
"สตึง เตรง หรือ ฉทรึงเทรำ" ซึ่งแปลว่ำ คลองลึก นั่นเอง ครันเรียกกันไปนำน ๆ เสียงเลยเพียนกลำยเป็น
"ฉะเชิงเทรำ" แต่ก็มีควำมเห็นอื่นที่แตกต่ำงออกไปว่ำชื่อ "ฉะเชิงเทรำ" น่ำจะเพียนมำจำก "แสงเชรำ" หรือ
"แซงเซำ" หรือ "แสงเซำ" อันเป็นชื่อเมืองที่สมเด็จพระบรมรำชำธิรำช เสด็จไปตีได้ตำมที่พระรำชพงศำวดำร
ฉบับหลวงประเสริฐกล่ำวไว้ มำกกว่ำ ส่วนควำมเป็นมำของชื่อ "แปดริว" ก็มีเล่ำขำนกันมำหลำยกระแส บ้ำงก็
ว่ำที่ไ ด้ชื่อว่ำเมืองแปดริว ก็เพรำะขนำดอันใหญ่โตของปลำช่อนที่ ชุกชุมเมื่อน้ำมำแล่ จะต้องแล่ถึง แปดริว
หรือไม่ก็ว่ำมำจำกนิทำนพืนบ้ำนเรื่อง "พระรถเมรี" เล่ำว่ำยักษ์ฆ่ำนำงสิบสองแล้วช้ำแหละศพออกเป็นชิน ๆ
รวมแปดริว ทิงลอยไปตำมล้ำน้ำท่ำลำดส้ำหรับข้อสันนิษฐำนกำรตังเมืองฉะเชิงเทรำ ปรำกฏครังแรกในสมัย
กรุงศรีอยุธยำ ในฐำนะหัวเมืองชันในหรือเมืองจัตวำ ในแผ่นดินของสมเด็จพระบรมไตรโลกนำถ (พ.ศ.๑๙๙๑๒๐๓๑) แต่ส้ำหรับหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ ปรำกฏชัดเจนในสมัยพระนเรศวรมหำรำชที่ใช้ เมืองฉะเชิงเทรำ
เป็ น ที่ ร วบรวมไพร่ พ ล เมื่ อ พ.ศ.๒๑๓๖ ด้ ว ยชั ย ภู มิ ข องเมื อ งที่ เ หมำะแก่ ก ำรท้ ำ สงครำมกองโจร ท้ ำ ให้
ฉะเชิงเทรำเป็นเมืองหน้ำด่ำนที่ใช้ป้องกันศัตรู ปกป้องเมืองหลวง จวบจนสู่กำรปกครองระบบประชำธิปไตยใน
ปี พ.ศ.๒๔๗๕ และในปี พ.ศ.๒๔๗๖ มีกำรกระจำยอ้ำนำจจำกส่วนกลำงสู่ส่วนภูมิภำค ค้ำว่ำเมืองเปลี่ยนเป็น
จังหวัด มีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้ครองเมือง หลังจำกนันในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ซึ่งเป็นปีที่มีกำรตังภำคครังสุดท้ำย
ของไทย ฉะเชิงเทรำได้รับเลือกเป็นสถำนที่ภำคมีเขตควำมรับผิดชอบ ๘ จังหวัด ซึ่งนับเป็นบทบำทที่ส้ำคัญทำง
ประวัติศำสตร์กำรปกครองของจังหวัดฉะเชิงเทรำ
"ฉะเชิงเทรา" กับ "แปดริ้ว" คือสองชื่อที่เรียกขำนเมืองนี "ฉะเชิงเทรำ" เป็นชื่อที่ ใช้ในทำงรำชกำร
ส่วน "แปดริว" เป็นภำษำท้องถิ่นที่ชำวบ้ำนใช้เรียกกันมำช้ำนำน ซึ่ง ทังสองชื่อต่ำงก็มีเรื่องเล่ำขำนถึงควำม
เป็นมำอย่ำงหลำกหลำยและมีสีสัน ชื่อ "ฉะเชิงเทรำ" มีต้นเค้ำนึ่งมำจำกหนังสือชุมนุมพระนิพนธ์ภำคปกิณกะ
ภำค 1 ในพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่ หัว ซึ่งมีควำมพำดพิงถึงเมืองฉะเชิง เทรำว่ำ "...ชื่อบ้ำนเมือง
เหล่ำนีเป็นชื่อไทยบ้ำง ชื่อเขมรบ้ำง เป็นสองชื่อทังไทยทังเขมรบ้ำง อย่ำงเมืองฉะเชิงเทรำเป็นชื่อเขมร แปดริว
เป็นชื่อไทย..." นักประวัติศำสตร์และนักโบรำณคดีบำงท่ำนจึงมีควำมเห็นว่ำ "ฉะเชิงเทรำ" น่ำจะเพียนมำจำก
ค้ำเขมรว่ำ "สตึงเตรง" หรือ "ฉ่ทรึงเทรำ" ซึ่งแปลว่ำ "คลองลึก" ควำมเห็นนีคงอำศัยเหตุผลทำงภูมิศำสตร์ด้วย
เพรำะเมืองฉะเชิงเทรำตังอยู่สองฝั่งแม่น้ำบำงปะกง เมื่อครังที่ขอมยังมีอ้ำนำจปกครองแผ่นดินไทยอยู่นัน เมือง
นีเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในอ้ำนำจกำรปกครองขิง ขอมมำก่อน เป็นไปได้ว่ำชำวเมืองในสมัยโบรำณอำจจะเรี ยก
แม่น้ำบำงปะกงว่ำ "คลองลึก" หรือคลองใหญ่ ตำมลักษณะที่มองเห็น และด้วยอิทธิพลเขมรจึงไดเรียกชื่อแม่น้ำ
เป็นภำษำเขมรว่ำ "สตรึงเตรง" หรือ "ฉ่ทรึงเทรำ" ครังเรียกกันไปนำนๆ เสียงก็เพียนกลำยเป็น "ฉะเชิงเทรำ"
เมืองที่อยู่บนฝั่งแม่น้ำก็พลอยได้ชื่อว่ำ "ฉะเชิงเทรำ" ไปด้วย อย่ำงไร ก็ตำม คนจ้ำนวนมำกมักมีควำมเห็นต่ำง
อกไปว่ำ ชื่อ "ฉะเชิงเทรำ" น่ำจะเพียนจำก "แสงเชรำ" หรือ "แซงเซำ" หรือ "แสงเซำ" อันเป็นชื่อเมืองที่สมเด็จ
พระบรมรำชำธิรำชเสด็จไปตีได้ ตำมที่พงศำวดำรฉบับหลวงประเสริฐกล่ำวไว้มำกกว่ำ เพรำะกำรออกเสียง
ใกล้เคียงกันมำก ยิ่งเมื่อประกอบควำมคิดที่ว่ำ เมืองตังขึนในตอนต้นกรุงศรีอยุธยำ อันเป็นเวลำที่ชื่อเสียงเรียง
นำมต่ำงๆ น่ำจะเป็นค้ำไทยหมดแล้ว โดยเฉพำะเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ที่เกิดขึนในเวลำใกล้เคียงกัน อย่ำง

นนทบุรี นครไชยศรีและสำครบุรี ซึ่งล้วนแต่มีเชือสำยไทยอิทธิพลอินเดีย ยิ่งท้ำให้น่ำเชื่อว่ำเมืองนีไม่ใช่ค้ำเขมร
หำกแต่เป็นค้ำไทยที่เพียนมำขำกชื่อเมืองในพงศำวดำรนี่เอง ส่วน ควำมเป็นมำของชื่อ "แปดริว" ก็มีต้ำนำนเล่ำ
ขำนกันมำหลำยกระแสไม่แพ้กัน บ้ำงก็ว่ำเมืองนีแต่ไหนแต่ไรมำเป็นเมืองอู่ข้ำวอู่น้ำ ในล้ำน้ำอุดมสมบูรณ์ด้วน
สัตว์น้ำนำนำชนิด โดยเฉพำะปลำช่อนซึ่งเป็นปลำน้ำจืดรสดีนันมีชุกชุมและขนำดใหญ่กว่ำในท้อง ถิ่นอื่นๆ จน
เมื่อน้ำมำแล่เนือท้ำปลำตำกแห้ง จะแล่เพียงสี่ริวหรือห้ำริวตำมปกติไม่ได้ ต้องแล่ออกถึง "แปดริว" เมืองนีจึงได้
ชื่อว่ำ "แปดริว" ตำมขนำดใหญ่โตของปลำช่อนซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัวของเมือง นอกจำกเรื่องปำกท้องซึ่ง
เป็นเรื่องใหญ่และมีอิทธิพลต่อควำมคิดของชำว บ้ำนอย่ำงมำกแล้ว นิทำนพืนบ้ำนซึ่งมีเนือเรื่องค่อนข้ำงผำด
โผนก็มีส่วนสร้ำงควำมเชื่อถือใน เรื่องชื่อเมืองได้เหมือนกัน คนในท้องถิ่นพนมสำรคำมเล่ำถึงเรื่อง "พระรถ-เม
รี" ซึ่งเป็นนิทำนเรื่องหนึ่งในปัญญำสชำดกว่ำ ยักษ์ได้ฆ่ำนำงสิบสองแล้วลำกศพไปยังท่ำน้ำ ในบริเวณที่เป็น
คลอง"ท่ำลำด" แล้วช้ำแหละศพออกเป็นริวๆ รวมแปดริว แล้วทิงลอยไปตำมล้ำน้ำท่ำลำด ริวเนือริวหนังของ
นำงสิบสองลอยมำออกยังแม่น้ำบำงปะกง ไปจนถึงฉะเชิงเทรำ เมืองนีจึงได้ชื่อว่ำ "แปดริว"

พืนที่และแผ่นดินฉะเชิงเทรำ มีเนือที่กว่ำ 5,000 ตำรำงกิโลเมตรหรือกว่ำ 3 ล้ำนไร่ กว้ำงใหญ่กว่ำเมืองอื่นใดใน
แผ่นดินภำคตะวันออกของไทยนอกจำกจันทบุรี อำณำเขตของจังหวัดแผ่ไปจนจรดนครนำยกและปรำจีนบุรี
ทำงทิศเหนือ ชลบุรีและจันทบุรีทำงทิศใต้ ปรำจีนบุรีทำงทิศตะวันออก และกรุงเทพมหำนคร สมุทรปรำกำร
และปทุมธำนีทำงทิศตะวันตก พืนที่ทั่วไปของฉะเชิงเทรำเป็นที่รำบลุ่ม เว้นแต่เพียงบำงส่วนที่เป็นที่รำบลูกฟูก
ที่ดอนและภูเขำเตียๆ พืนที่รำบนันสมบูรณ์เหมำะแก่กำรเพำะปลูก ส่วนบริเวณเทือกเขำปกคลุมด้วย1-1-11ป่ำ
ไม้อันอุดมไปด้วยไม้มีค่ำและสัตว์ป่ำหำยำก ทังยังเป็นแหล่งต้นน้ำล้ำธำร แม่น้ำบำงปะกง เส้นเลือดใหญ่ของ
ฉะเชิงเทรำก็ถือก้ำเนิดจำกเทือกเขำเหล่ำนี แล้วไหลลงสู่เบืองล่ำงเพื่อหล่อเลียงให้ควำมสมบูรณ์กับผืนดินก่อน
ลงสู่ ทะเลที่อ่ำวไทย สำยน้ำบำงปะกงอันคดเคียวแบ่งพืนดินออกเป็นสองส่วน ฟำกหนึ่งคือควำมเป็นเมืองอัน
ทันสมัย อำคำร บ้ำนเรือนและโรงงำนก้ำลังผุดขึนตำมควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม ส่วน
อีกฟำกหนึ่งเขียวชอุ่มไปด้วยป่ำและพืนที่เกษตรอันดำรดำษด้วยนำกุ้ ง สวนผลไม้และนำข้ำวออกรวงสี ทอง
อร่ำม ตลอดสองฝั่งน้ำ ป่ำจำกอันเป็นพืชดังเดิมคู่ล้ำน้ำบำงปะกงยังคงหนำทึบ ใบสีเขียวเข้มเอนลู่ไหวไปมำ
เสียดสีกันยำมต้องสำยลม ฉะเชิงเทรำเป็นเมืองใกล้ทะเล มีส่วนที่ติดกับชำยฝั่งยำวถึง 12 กิโลเมตรที่อ้ำเภอ
บำงปะกง ตลอดแนวชำยฝั่งคือป่ำชำยเลนที่ยังคงสภำพสมบูรณ์ พืนที่ติดทะเลท้ำให้เมืองนีได้รับอิทธิพลจำกลม

บกและลมทะเลอย่ำงเต็มที่ และด้วยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ ฉะเชิงเทรำจึงชุ่มชืน
ด้วยฝนที่ตกต้องตำมฤดูกำล อันน้ำพำพืชพรรณธัญญำหำรให้ผลิดอกออกผลสะพรั่งตลอดปี
แบ่งการปกครองเป็น 11 อาเภอ ดังนี้
1. อ้ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ
2. อ้ำเภอบำงคล้ำ
3. อ้ำเภอพนมสำรคำม
4. อ้ำเภอบำงน้ำเปรียว
5. อ้ำเภอบำงปะกง
6. อ้ำเภอแปลงยำว
7. อ้ำเภอสนำมชัยเขต
8. อ้ำเภอรำชสำส์น
9. อ้ำเภอคลองเขื่อน
10. อ้ำเภอท่ำตะเกียบ
11. อ้ำเภอบ้ำนโพธิ์

ข้อมูลอาเภอบ้านโพธิ์
สภาพภูมิศาสตร์อาเภอบ้านโพธิ์
พืนที่เกือบทังหมดของอ้ำเภอบ้ำนโพธิ์เป็นที่รำบลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นพืนที่ท้ำนำ ท้ำสวนบ้ำงเล็กน้อย
บริเวณริมฝั่งแม่น้ำบำงปะกง พืนที่มีลักษณะเป็นดินเหนียว กำรระบำยน้ำได้ไม่ดี มีแร่ธำตุอำหำรตำมธรรมชำติ
ค่อนข้ำงสูง เป็นดินที่เหมำะสมแก่กำรท้ำนำ ท้ำสวน และปลูกพืชไร่อื่นๆ
ล้ำน้ำที่ส้ำคัญ คือ ล้ำน้ำบำงปะกง เป็นแม่น้ำสำยส้ำคัญไหลผ่ำนพืนที่อ้ำเภอบ้ำนโพธิ์ เป็นระยะทำงยำว
ประมำณ ๑๕ กิโลเมตร ไหลผ่ำนต้ำบลบำงซ่อน ต้ำบลคลองบ้ำนโพธิ์ ต้ำบลบ้ำนโพธิ์ ต้ำบลท่ำพลับ ต้ำบลบำง
กรูด ต้ำบลสนำมจันทร์ ต้ำบลลำดขวำง และต้ำบล แสนภูดำษ มีคลองซอยแยกจำกแม่น้ำบำงปะกงหลำยสำย
ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้ำนกำรคมนำคม กำรเกษตร และกำรอุปโภคบริโภค
แม่น้ำบำงปะกง ไหลผ่ำนตอนกลำงท้ำให้แยกพืนที่อ้ำเภอออกเป็น ๒ ฝั่ง คือ
ฝั่งขวาของแม่น้าบางปะกง มี ๗ ต้ำบล ได้แก่ ต้ำบลเกำะไร่ ต้ำบลเทพรำช ต้ำบลคลองประเวศ ต้ำบล
แสนภูดำษ ต้ำบลลำดขวำง ต้ำบลบำงกรูด และต้ำบลสนำมจันทร์
ฝั่งซ้ายของแม่น้าบางปะกง มี ๑๐ ต้ำบล ได้แก่ ต้ำบลบ้ำนโพธิ์ ต้ำบลคลองบ้ำนโพธิ์ ต้ำบลบำงซ่อน
ต้ำบลหนองตีนนก ต้ำบลสิบเอ็ดศอก ต้ำบลแหลมประดู่ ต้ำบลดอนทรำย ต้ำบลหนองบัว ต้ำบลท่ำพลับ และ
ต้ำบลคลองขุด

ลักษณะภูมิอำกำศของอ้ำเภอบ้ำนโพธิ์อยู่ในเขตมรสุม และได้รับอิทธิพลจำกลมทะเลประจ้ำถิ่น ในฤดูร้อน
อำกำศค่อนข้ำงร้อนจัด ในฤดูฝนมีปริมำณน้ำฝนวัดได้เฉลี่ย ๑,๑๕๖.๒ มิลลิเมตร/ปี ส้ำหรับฤดูหนำวอำกำศไม่
หนำวจัดนัก
คลองประเวศบุรีรมย์ เป็นล้ำคลองสำยใหญ่ที่สุด ซึ่งแยกจำกแม่น้ำบำงปะกงไปติดต่อเขตอ้ำเภอบำง
บ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร ไหลผ่ำน ต้ำบลบำงกรูด ต้ำบลสนำมจันทร์ ต้ำบลคลองประเวศ ต้ำบลเทพรำช และ
ต้ำบลเกำะไร่ มีควำมส้ำคัญทำงด้ำนกำรคมนำคม กำรเกษตร และกำรอุปโภคบริโภค
อาณาเขต ที่ตั้งอาเภอบ้านโพธิ์
อ้ำเภอบ้ำนโพธิ์ ตังอยู่หมู่ที่ ๑ ต้ำบลบ้ำนโพธิ์ ทำงทิศใต้ของจังหวัดฉะเชิงเทรำ ระยะทำงห่ำงจำก
จังหวัด ๑๔ กิโลเมตร มีพืนที่ ๒๑๗.๕๙๓ ตำรำงกิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อดังนี
ทิศเหนือ ติดต่อเขตอ้ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ
ทิศใต้ ติดต่อเขตอ้ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำอ้ำเภอพำนทอง และอ้ำเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อเขตอ้ำเภอบำงคล้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ทิศตะวันตก ติดต่อเขตอ้ำเภอบำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร
การปกครองอาเภอบ้านโพธิ์
การบริหารราชการส่วนภูมิภาคมี ๑๗ ต้ำบล ๗๓ หมู่บ้ำน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี ๔ เทศบำล คือ เทศบำลต้ำบลบ้ำนโพธิ์ เทศบำลต้ำบลเทพรำช
เทศบำลต้ำบลลำดขวำง และเทศบำลต้ำบลแสนภูดำษ
องค์การบริหารส่วนตาบล ๑๒ แห่ง คือ
๑. องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลคลองบ้ำนโพธิ์ ๗. องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบำงกรูด
๒. องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลคลองประเวศ ๘. องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลแหลมประดู่
๓. องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลดอนทรำย ๙. องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสนำมจันทร์
๔. องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเทพรำช ๑๐. องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสิบเอ็ดศอก
๕. องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลหนองตีนนก ๑๑. องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเกำะไร่
๖. องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลหนองบัว ๑๒. องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลคลองขุด

จานวนประชากรอาเภอบ้านโพธิ์

