
รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร 
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การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท 

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไว  คือ 

๑. ที่ดินประเภท  ย.๑  ถึง  ย.๔  ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย 

หนาแนนนอย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ย.๑-๑ ดานเหนือ จดคลองส่ีตะวันตก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนหทัยราษฎร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  จ ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองพระยาสุเรนทร  ฝงตะวันออก 

 ย.๑-๒ ดานเหนือ จดคลองสามตะวันตก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนหทัยราษฎร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองสองตะวันตก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองพระยาสุเรนทร  ฝงตะวันออก 

 ย.๑-๓ ดานเหนือ จดคลองนาตับ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลําเจียรดับ  ฝงตะวันตก  และคลองลํานกแขวก   

ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๖๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ   

ฟากเหนือ  และสถานีไฟฟายอยหนองจอก  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

  ดานตะวันตก จดคลองตนไทร  ฝงตะวันออก 

 ย.๑-๔ ดานเหนือ จดคลองราชพฤกษใหญ  ฝงใต  และคลองเวก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประชาอุทิศ   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองรางตรง  ฝงเหนือ  และคลองราชพฤกษ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองราชพฤกษ  ฝงตะวันออก   



 

๒ 

 ย.๒-๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดคลองพระยาสุเรนทร  ฝงตะวันออก 

 ย.๒-๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธาน ี

  ดานตะวันออก จดถนนหทัยราษฎร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองส่ีตะวันตก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองพระยาสุเรนทร  ฝงตะวันออก  และถนนกาญจนาภิเษก 

ฟากตะวันออก 

 ย.๒-๓ ดานตะวันออก จดคลองพระยาสุเรนทร  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออกและ 

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนกาญจนาภิเษก  ตัดกับคลองบึงพระยาสุเรนทร  ฝงเหนือ  ไปทาง 

ทิศเหนือตามแนวถนนกาญจนาภิเษก  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขต 

ทางถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก  คลองบึงพระยาสุเรนทร  ฝงเหนือ  และคลองหนองบัวมน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขาภิบาล  ๕   

(ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  ฟากตะวันออก  และสถานีขนถายขยะมูลฝอย  กรุงเทพมหานคร 

 ย.๒-๔ ดานเหนือ จดคลองสองตะวันออก  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองพระราชดําริ  ๑  ฝงตะวันตก  คลองหนึ่งตะวันออก   

ฝงเหนือ  และคลองบึงไผ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดซอยนิมิตใหม  ๑๒  (ซอยหมูบานรัตนวลัย)  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนนิมิตใหม  ฟากตะวันออก  ถนนหทัยมิตร  ฟากเหนือ   

และถนนหทัยราษฎร  ฟากตะวันออก 

 ย.๒-๕ ดานเหนือ จดซอยนิมิตใหม  ๑๒  (ซอยหมูบานรัตนวลัย)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบึงไผ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนประชารวมใจ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนนิมิตใหม  ฟากตะวันออก 



 

๓ 

 ย.๒-๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามคําแหง   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรมเกลา   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดลํารางศาลเจา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนรมเกลา  ฟากตะวันออก 

 ย.๒-๗ ดานเหนือ จดคลองลําบึงขวาง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนรมเกลา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดลํารางคอวัง  ฝงเหนือ  คลองสองตนนุน  ฝงตะวันออก   

และคลองลํานายโส  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองลาดบัวขาว  ฝงตะวันออก   

 ย.๒-๘ ดานเหนือ จดลํารางศาลเจา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรมเกลา   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดถนนเจาคุณทหาร  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนรมเกลา  ฟากตะวันออก 

 ย.๒-๙ ดานเหนือ จดลํารางคอวัง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนรมเกลา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๒๕๐  เมตร  กับริมเขตทางทางหลวงพิเศษ 

หมายเลข  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสองตนนุน  ฝงตะวันออก 

 ย.๒-๑๐ ดานเหนือ จดถนนราษฎรพัฒนา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองหนึ่ง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางทางหลวงพิเศษ 

หมายเลข  ๗  ฟากเหนือ  ถนนพัฒนาชนบท  ๓  ฟากตะวันตก  และทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองแมจัน  ฝงตะวันออก  คลองบึงขวาง  ฝงเหนือ   

และคลองลาดบัวขาว  ฝงตะวันออก 



 

๔ 

 ย.๒-๑๑ ดานเหนือ จดลํารางบึงยายตอ  ฝงใต  และเสนตรงที่ลากจากลํารางบึงยายตอ   

ไปตั้งฉากกับคลองสองตนนุนที่จุดซึ่งคลองสองตนนุนบรรจบกับคลองลํานายโสไปทางทิศใตตามแนวคลองสองตนนุน   

เปนระยะ  ๒,๐๒๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดคลองสองตนนุน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางทางหลวงพิเศษ 

หมายเลข  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองหนึ่ง  ฝงตะวันออก 

 ย.๒-๑๒ ดานเหนือ จดคลองบางอาย  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางโคลัด  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก   

ฟากตะวันตก 

 ย.๒-๑๓ ดานเหนือ จดคลองบางโคลัด  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ - มหาชัย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก   

ฟากตะวันตก 

 ย.๒-๑๔ ดานเหนือ จดคลองศาลเจา  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองบางมด  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสนามชัย  ฝงตะวันออก 

 ย.๒-๑๕ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ - มหาชัย  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตกและฟากใต 

  ดานใต จดคลองสนามชัย  ฝงเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก   

ฟากตะวันตก 



 

๕ 

 ย.๒-๑๖ ดานเหนือ จดคลองราชพฤกษใหญ  ฝงใต  คลองราชพฤกษ  ฝงใต   

คลองรางตรง  ฝงใต  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประชาอุทิศ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางมด  ฝงตะวันออก 

 ย.๒-๑๗ ดานเหนือ จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนกาญจนาภิเษก  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหาง 

จากถนนประชาอุทิศ  ตัดกับถนนกาญจนาภิเษกไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนกาญจนาภิเษก  เปนระยะ   

๔๐๐  เมตร  คลองรางแขก  ฝงตะวันตก  และคลองเกาหอง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางจาก  ฝงตะวันตก  และคลองกระออมใน  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองตาสน  ฝงตะวันออก  คลองรางโพธิ์  ฝงตะวันออก   

คลองคางคาว  ฝงเหนือ  และคลองรางแมน้ํา  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๑ ดานเหนือ จดคลองบานใหม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนนาวงประชาพัฒนา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสรงประภา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองประปา  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๒ ดานเหนือ จดคลองบานใหม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนเทิดราชัน  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนนาวงประชาพัฒนา  ฟากตะวันออก 

 ย.๓-๓ ดานเหนือ จดถนนสรงประภา  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข ๒  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองตาอูฐ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองประปา  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๔ ดานเหนือ จดถนนสรงประภา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข ๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข ๖  ฟากเหนือ  ซอยชางอากาศอุทิศ  ๓๐   

ฟากตะวันออก  ฟากเหนือ  และฟากตะวันตก   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข ๒  ฟากตะวันออก 



 

๖ 

 ย.๓-๕ ดานเหนือ จดคลองหกวา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลําหมอแตก  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสายไหม  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสอง  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๖ ดานเหนือ จดคลองหกวา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองพระยาสุเรนทร  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสายไหม   

ฟากเหนือ  เสนตั้งฉากกับถนนสายไหม  ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสายไหมตัดกับถนนสุขาภิบาล  ๕   

(ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสายไหม  เปนระยะ  ๔๕๐  เมตร  และถนนสายไหม  

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองลําหมอแตก  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๗ ดานเหนือ จดถนนสายไหม  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดคลองลําหมอแตก  ฝงตะวนัตก  และคลองออเงนิ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองออเงิน  ฝงเหนือ  และคลองออเกาะ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสอง  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข ๖  ฟากใต  ซอยชางอากาศอุทิศ  ๓๐   

ฟากตะวันออก  ฟากใต  และฟากตะวันตก   

  ดานตะวันออก จดคลองเปรมประชากร  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองตาอูฐ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข ๒  ฟากตะวันออก 

 ย.๓-๙ ดานเหนือ จดถนนสายไหม  ฟากใต  เสนตั้งฉากกับถนนสายไหม  ฟากใต   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสายไหมตัดกับถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  ไปทางทิศตะวันตก 

ตามแนวถนนสายไหม  เปนระยะ  ๔๕๐  เมตร  เสนตั้งฉากกับถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)   

ฟากตะวันตกและฟากตะวนัออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  ตัดกับ 

ถนนสายไหม  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  เปนระยะ   

๕๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)   

ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดคลองพระยาสุเรนทร  ฝงตะวันตก  และเสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  ฟากตะวันออก 



 

๗ 

  ดานใต จดคลองออเงินนอย  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองลําหมอแตก  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๑๐ ดานเหนือ จดคลองตาอูฐ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนแจงวัฒนะ   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองประปา  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๑๑ ดานเหนือ จดคลองออเงิน  ฝงใต  คลองออเงนินอย  ฝงใต  และคลองออเปง   

ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขาภิบาล  ๕   

(ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  ฟากตะวันออก  และสถานีขนถายขยะมูลฝอย  กรุงเทพมหานคร   

  ดานตะวันตก จดคลองหนองบัวมน  ฝงตะวันออกและฝงเหนือ  และ 

คลองหนองตะแคง  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๑๒ ดานเหนือ จดคลองออเกาะ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองหนองยาว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองลําผักชี  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันออก 

 ย.๓-๑๓ ดานเหนือ จดคลองออเกาะ  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองหนองตะแคง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองหนองจอก  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองหนองยาว  ฝงตะวันออก   

 ย.๓-๑๔ ดานเหนือ จดคลองลําผักชี  ฝงใต  และคลองหนองจอก  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  ฟากตะวันตก   

และถนนวัชรพล  ฟากตะวันตกและฟากเหนือ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ  และกองบินตํารวจ  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

  ดานตะวันตก จดคลองบัว  ฝงตะวันออก   



 

๘ 

 ย.๓-๑๕ ดานเหนือ จดคลองลําผักชี  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบัว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันออก 

 ย.๓-๑๖ ดานเหนือ จดคลองหนองบัวมน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองทาแรง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนวัชรพล  ฟากตะวันออกและฟากใต  ถนนสุขาภิบาล  ๕   

(ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  ฟากตะวันออก  และคลองหนองตะแคง  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๑๗ ดานเหนือ จดคลองบึงพระยาสุเรนทร  ฝงใต  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก  เสนตั้งฉากกับถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากถนนกาญจนาภิเษกตัดกับคลองบึงพระยาสุเรนทร  ฝงใต  ไปทางทิศใตตามแนวถนนกาญจนาภิเษก   

เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ซอยสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  และเสนตรงที่ลากตอจากซอยสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  ไปยังคลองพระยาสุเรนทร  ฝงตะวันตก  ที่จุดซึ่งคลองบึงพระยาสุเรนทรบรรจบ 

กับคลองพระยาสุเรนทรไปทางทิศใต  ตามแนวคลองพระยาสุเรนทร  เปนระยะ  ๔๖๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดคลองพระยาสุเรนทร  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองหกขุด  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองจรเขบัว  ฝงตะวันออก  และคลองทาแรง  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๑๘ ดานเหนือ จดคลองหนองปลาหมอ  ฝงใต  และคลองสนามสองตอน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนประชาสําราญ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองแสนแสบ   

ฝงเหนือ  ซอยโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ  ฟากตะวนัตก  ซอยเลียบวารี  ๓  ฟากตะวันตก  และคลองแสนแสบ   

ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบึงเขมร  ฝงตะวันออก 



 

๙ 

 ย.๓-๑๙ ดานเหนือ จดคลองสนามสองตอน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบึงฝรั่ง  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนผดุงพันธ  ฟากเหนือ  และเสนตั้งฉากกับถนนผดุงพันธ  ฟากเหนือและฟากใต  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากถนนผดุงพันธตัดกับคลองบึงฝรั่ง  ฝงตะวันออกไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนนผดุงพันธ   

เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร   

  ดานใต จดถนนสังฆสันติสุข  ฟากเหนือ  เสนตั้งฉากกับถนนสังฆสันติสุข   

ฟากเหนือท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนบรุีภิรมยบรรจบกับถนนสังฆสันตสุิขไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสังฆสันติสุข   

เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร  ถนนผดุงพันธ  ฟากเหนือ  ซอยลามเตะ  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนประชาสําราญ  ฟากตะวันออก 

 ย.๓-๒๐ ดานเหนือ จดคลองสองตะวันตก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนหทัยราษฎร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสุเหราคลองหนึ่ง  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนพระยาสุเรนทร  ฟากตะวันออก 

 ย.๓-๒๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนมิตรไมตรี   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดคลองบึงเขมร  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองลําหิน  ฝงตะวันออก   

 ย.๓-๒๒ ดานเหนือ จดคลองพระยาสุเรนทร  ฝงตะวันออก  และคลองสองตะวันตก   

ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนพระยาสุเรนทร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนปญญา - รามอินทรา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางชัน  ฝงตะวันออก  และคลองคูบอน  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๒๓ ดานเหนือ จดถนนหทัยมิตร  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดคลองสามวา  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนหทัยมิตร  ฟากใต  และถนนนิมิตใหม  ฟากตะวันตก 



 

๑๐ 

  ดานใต จดซอยเหมือนสวาท  ฟากเหนือ  คลองสามวา  ฝงตะวันออก   

ลํารางสามวา  ฝงเหนือ  คลองเจ็ก  ฝงตะวันออก  และลํารางโตะสุข  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนหทัยราษฎร  ฟากตะวันออก 

 ย.๓-๒๔ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดซอยเลียบวารี  ๓  ฟากตะวันตก  เสนตั้งฉากกับถนนเลียบวารี   

ที่จุดซึ่งหางจากถนนเลียบวารีบรรจบกับถนนเชื่อมสัมพันธ  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเลียบวารี   

เปนระยะ  ๘๕๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเลียบวารี  ฟากใต  สวนหนองจอก   

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเชื่อมสัมพันธ  ฟากตะวันตก  ลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ฝงตะวันตก  และถนนเชื่อมสัมพันธ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองลําไทร  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสาย  ง ๒   

ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเลียบวารี  ฟากใต  และคลองลําเจียรดับ   

ฝงตะวันออก   

 ย.๓-๒๕ ดานเหนือ จดคลองหกขุด  ฝงใต  คลองพระยาสุเรนทร  ฝงตะวันตก   

และคลองคูบอน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางชัน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนปญญา - รามอินทรา  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ 

 ย.๓-๒๖ ดานเหนือ จดถนนสังฆสันติสุข  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสาย  ง ๒   

ฟากตะวันออก  และเสนตรงที่ลากตอจากเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสาย  ง ๒   

ฟากตะวันออกไปทางทิศใต  จนบรรจบกับคลองหนึ่ง  ฝงเหนือ  ท่ีจุดซึ่งคลองหนึ่งตัดกับถนนอยูวิทยา 

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  เปนระยะ  ๙๐๐  เมตร 

  ดานใต จดคลองหนึ่ง  ฝงเหนือ  และเสนตรงท่ีลากตอจากคลองหนึ่ง   

ที่จุดซึ่งคลองหนึง่บรรจบกับคลองบึงขวางไปทางทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอื  จนบรรจบกับริมเขตทางถนนเชื่อมสัมพันธ   

ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเชื่อมสัมพันธตัดกับถนนสาย  ง ๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวถนนเชื่อมสัมพันธ  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร   



 

๑๑ 

  ดานตะวันตก จดถนนเชื่อมสัมพันธ  ฟากตะวันออก  คลองบึงนายรุง  ฝงใต   

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนอยูวิทยา  ฟากตะวันออก 

 ย.๓-๒๗ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลําเจียรดับ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเลียบวาร ี  

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดคลองลําหิน  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๒๘ ดานเหนือ จดถนนปญญา - รามอินทรา  ฟากใต  และถนนสุเหราคลองหนึ่ง   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองกีบหมู  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางชัน  ฝงตะวันออก   

 ย.๓-๒๙ ดานเหนือ จดถนนสุเหราคลองหนึ่ง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนหทัยราษฎร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดซอยหทัยราษฎร  ๒๙  ฟากเหนือ  ลํารางคูคต  ฝงตะวันตก   

และลํารางสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองกีบหมู  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๓๐ ดานเหนือ จดซอยเหมือนสวาท  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนนิมิตใหม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสามวา  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๓๑ ดานเหนือ จดถนนปญญา - รามอินทรา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางชัน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ  และคลองเกร็ด  ฝงเหนือ 



 

๑๒ 

 ย.๓-๓๒ ดานเหนือ จดซอยหทัยราษฎร   ๒๙   ฟากใต   ถนนหทัยราษฎร   

ฟากตะวันออก  และลํารางโตะสุข  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองเจก  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดลํารางคูคต  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๓๓ ดานเหนือ จดถนนรัชดา - รามอินทรา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองกุม  ฝงตะวันออก  ถนนเสรีไทย  ฟากใต  คลองระหัส   

ฝงตะวันออก  คลองหนองแขม  ฝงเหนือ  และคลองชะลา  ฝงตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  ส.-๒๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ย.๓-๓๔ ดานเหนือ จดถนนรัชดา - รามอินทรา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองชะลา   ฝ งตะวันตก  คลองหนองแขม   ฝ งใต   

และคลองระหัส  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดสวนน้ําบึงกุม  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางเตย  ฝ งตะวันออก  และเสนขนานระยะ   

๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนวมินทร  ฟากตะวันออก 

 ย.๓-๓๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามคําแหง   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนรมเกลา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองลําบึงขวาง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองลาดบัวขาว  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๓๖ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลาดบัวขาว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางเลา  ฝงเหนือ  และคลองหลอแหล  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 



 

๑๓ 

 ย.๓-๓๗ ดานเหนือ จดคลองลํารางตาเ สือ   ฝ ง ใต   คลองลํากอไผ   ฝ ง ใต   

และคลองลํามะขาม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลําพะอง  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดคลองลํากอไผ  ฝงตะวันออก  และนิคมอุตสาหกรรม 

ลาดกระบัง 

 ย.๓-๓๘ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองวังใหญบน  ฝงเหนือ  และคลองวังใหญ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบานมา  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๓๙ ดานเหนือ จดคลองหลอแหล  ฝงใต  และคลองบางเลา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลาดบัวขาว  ฝงตะวันตก  คลองบึงขวาง  ฝงใต   

และคลองแมจัน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 

 ย.๓-๔๐ ดานเหนือ จดคลองลํานายโส  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองสองตนนุน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับคลองสองตนนุน  ฝงตะวันตก  ที่จุดซึ่ง 

คลองสองตนนุนตัดกับคลองลํานายโส  ไปทางทิศใตตามแนวคลองสองตนนุน  เปนระยะ  ๒,๐๒๐  เมตร   

ลํารางบึงยายตอ  ฝงเหนือ  คลองหนึ่ง  ฝงตะวันออก  และถนนราษฎรพัฒนา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองลาดบัวขาว  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๔๑ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองชักพระ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางเชือกหนัง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองชักพระ  ฝง

ตะวันตก 

 ย.๓-๔๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามคําแหง   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบานมา  ฝงตะวันตก 



 

๑๔ 

  ดานใต จดคลองวังใหญ  ฝงเหนือ  และคลองบึงบานมา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองกะจะ  ฝงตะวันออก  และคลองหัวหมาก  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๔๓ ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองทับชางลาง  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๔๔   ดานเหนือ จดคลองวังใหญบน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองทับชางลาง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบึงบานมา  ฝงใต  และคลองวังใหญ  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๔๕ ดานเหนือ จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดคลองบานมา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองประเวศบุรีรมย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบึงบานมา  ฝงตะวันออก   

 ย.๓-๔๖ ดานเหนือ จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ฟากเหนือ  ซอยออนนุช  ๖๕   

ฟากตะวันออก  และคลองประเวศบุรีรมย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบานมา  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๔๗ ดานเหนือ จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองตาพุก  ฝงตะวันตก  เสนตรงท่ีลากจากจุดซึ่งคลองตาพุก 

บรรจบกับคลองประเวศบุรีรมย  ไปทางทิศใตตามแนวคลองตาพุก  เปนระยะ  ๑,๗๕๐  เมตร  ไปบรรจบ 

กับเสนขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยแสนสุข  ๑  เสนขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมเขต 

ทางซอยแสนสุข  ๑  เสนขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยแสนสุข  ถนนสุขาภิบาล  ๒   

ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยแสนสุข  เสนขนานระยะ  ๘๐  เมตร  กับริมเขต 

ทางซอยแสนสุข  เสนขนานระยะ  ๑๗๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยทางเขาบริษัทแคปซูลโปรดักซ  จํากัด   

เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยแสนสุข  ซอยทางเขาบริษัท  แคปซูลโปรดักซ  จํากัด  ฟากใต 

และฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑๓๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขาภิบาล  ๒  และซอยชุมชนออนนุช   

๔๐  ไร  ฟากใต 



 

๑๕ 

  ดานใต จดคลองขันแตก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 

 ย.๓-๔๘   ดานเหนือ จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดซอยวัดลานบุญ  ฟากตะวันตก  คลองประเวศบุรีรมย  ฝงใต   

ซอยลาดกระบัง  ๑๕  (ซอยทองคํา)  ฟากตะวันตก  ถนนลาดกระบัง  ฟากเหนือ  และซอยหมูบานไทยสมุทร 

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 

  ดานตะวันตก จดคลองตาพุก  ฝงตะวันออก  และคลองแมจัน  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๔๙ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข ๕๐  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองหัวตะเข   

ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๕๐ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข ๕๐  ฟากใต  บริษัท  ประชาผล  จํากัด   

และเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดคลองทับยาว  ฝงตะวันตก  และคลองจระเขนอย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากตะวันออก   

 ย.๓-๕๑ ดานเหนือ จดคลองบางแวก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเขตที่กําหนดตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  กําหนด 

บริเวณกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในทองที่แขวงบางไผ   

แขวงบางแคเหนือ  และแขวงคลองขวาง  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๕ 

  ดานใต จดคลองบางจาก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองทวีวัฒนา  ฝงตะวันออก 



 

๑๖ 

 ย.๓-๕๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนออนนุช   

(ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ฟากใต  เสนตั้งฉากกับถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ตัดกับคลองศาลาลอยบนไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนออนนุช   

(ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  เปนระยะ  ๓๘๐  เมตร  ถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ฟากใต  และโรงงานกําจัด 

ขยะมูลฝอยออนนุช  กรุงเทพมหานคร 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดคลองปกหลัก  ฝงเหนือ  คลองสองหอง  ฝงเหนือ  และ 

คลองมะขามเทศ  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองศาลาลอยลาง  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๕๓ ดานเหนือ จดคลองประเวศบุรีรมย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองศาลาลอยลาง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองมะขามเทศ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองหนองบอน  ฝงตะวันออก   

 ย.๓-๕๔ ดานเหนือ จดคลองมะขามเทศ  ฝงใตและฝงตะวันออก  คลองสองหอง   

ฝงใต  และคลองปกหลัก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวดัสมุทรปราการ  คลองตนตาล  ฝงเหนือ  คลองอาจารยพร  ฝงตะวันออก   

ซอยรามคําแหง  ๒  ซอย  ๒๓  ฟากเหนือ  ซอยวัดทุงลานนา  ฟากเหนือ  ซอยเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙  ซอย  ๒๘   

แยก  ๕  ฟากตะวันออก  และซอยเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙  ซอย  ๒๘  แยก  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองปลัดเปรียง  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๕๕ ดานเหนือ จดคลองราษฎรสามัคคี  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนบางบอน  ๑   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางโคลัด  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 

 ย.๓-๕๖ ดานเหนือ จดคลองราษฎรสามัคคี  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 



 

๑๗ 

  ดานใต จดคลองภาษีเจริญ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอยเพชรเกษม  ๖๙  ฟากตะวันออก 

 ย.๓-๕๗ ดานเหนือ จดคลองมะขามเทศ  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  จ ๗  ฟากตะวันตก  ถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙   

ฟากตะวันตก  และคลองปลัดเปรียง  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดคลองหนองบอน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดหนองบอน  สวนหลวง  ร.๙  และถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙   

ฟากตะวันออก 

 ย.๓-๕๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองมหาศร  ฝงตะวันตก  คลองภาษีเจริญ  ฝงใต   

และคลองตาปล่ัง  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองภาษีเจริญ   

ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดถนนมาเจริญ  ฟากตะวันออก 

 ย.๓-๕๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนมาเจริญ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองภาษีเจริญ   

ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดคลองศรีสําราญ  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๖๐ ดานเหนือ จดคลองราษฎรสามัคคี  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดซอยเพชรเกษม  ๖๙  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองภาษีเจริญ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองมหาศร  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๖๑ ดานเหนือ จดคลองภาษีเจริญ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางอาย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอยเพชรเกษม  ๖๙  ฟากตะวันออก 



 

๑๘ 

 ย.๓-๖๒ ดานเหนือ จดคลองขันแตก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองสิงโต  ฝงตะวันออก  นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี   

คลองปากน้ํา  ฝงเหนือ  และคลองอาจารยเกตุ  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการ

ปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ  และคลองตนตาล  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  อ.๑-๒  ที่กําหนดไวเปนสีมวง 

 ย.๓-๖๓ ดานเหนือ จดหนองบอนและสวนหลวง  ร.๙ 

  ดานตะวันออก จดหนองบอนและสวนหลวง  ร.๙ 

  ดานใต จดคลองหนองบอน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองหนองบอน  ฝงตะวันออก   

 ย.๓-๖๔ ดานเหนือ จดคลองภาษีเจริญ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดซอยเพชรเกษม  ๖๙  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองภาษีเจริญ   

ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดคลองตาปล่ัง  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๖๕ ดานเหนือ จดซอยเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙  ซอย  ๒๘  แยก  ๓  ฟากใต   

ซอยเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙  ซอย  ๒๘  แยก  ๕  ฟากตะวันออก  ซอยวัดทุงลานนา  ฟากใต  และคลองโรงแถว   

ฝงตะวันตกและฝงใต 

  ดานตะวันออก   จดคลองอาจารยพร  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองตนตาล  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองปลัดเปรียง  ฝงตะวันออก   

 ย.๓-๖๖ ดานเหนือ จดคลองบางโคลัด  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนบางบอน  ๑   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางพราน  ฝงเหนือ  คลองขวาง  ฝงตะวันตก   

และถนนเอกชัย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 



 

๑๙ 

 ย.๓-๖๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยทาขาม  ๘   

(ซอยทองปาน)  ฟากใต  และซอยทาขาม  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองสนามชัย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองราชมนตรี  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๖๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพุทธบูชา   

ฟากใต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  สวนธนบุรีรมย  สนามกีฬากรุงเทพมหานคร   

คายลูกเสือกรุงธน  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประชาอุทิศ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประชาอุทิศ 

ฟากตะวันตก  และคลองรางจาก  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองเวก  ฝงเหนือ  และคลองราชพฤกษใหญ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางมด  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๖๙ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนประชาอุทิศ  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยู 

หางจากซอยประชาอุทิศ  ๗๒  บรรจบกับถนนประชาอุทิศไปทางทิศเหนือตามแนวถนนประชาอุทิศ   

เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  และคลองรางจาก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองขุดเจาเมือง  ฝงตะวันตก  และคลองรางใหญ   

ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประชาอุทิศ   

ฟากตะวันตก  คลองเวก  ฝงใต  และคลองรางจาก  ฝงตะวันออก 

 ย.๓-๗๐ ดานเหนือ จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองรางใหญ  ฝงตะวันตก  และคลองบางจาก  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดคลองบางจาก  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองเกาหอง  ฝงตะวันออก  คลองรางแขก  ฝงใต   

และเสนตั้งฉากกับถนนกาญจนาภิเษก  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนประชาอุทิศตัดกับถนนกาญจนาภิเษก 

ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวถนนกาญจนาภิเษก  เปนระยะ  ๔๐๐  เมตร 

 ย.๔-๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี 



 

๒๐ 

  ดานตะวันออก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสรงประภา   

ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค ๑  ฟากตะวันออก 

 ย.๔-๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี 

  ดานตะวันออก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนธูปเตมีย  ฟากเหนือ  และสถาบันทหาร 

  ดานตะวันตก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันออก 

 ย.๔-๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี 

  ดานตะวันออก จดคลองสอง  (คลองถนน)  ฝงตะวันตก  และถนนเลียบคลองสอง   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ค ๒  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก 

 ย.๔-๔ ดานเหนือ จดสถาบันทหาร 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค ๑  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสรงประภา   

ฟากเหนือ  ซอยทวีวัฒน  ๑  ฟากเหนือ  เสนตั้งฉากกับถนนสรงประภา  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนสรงประภาตัดกับคลองเปรมประชากรไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสรงประภา  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร   

และถนนสรงประภา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดสถาบันทหาร 

 ย.๔-๕ ดานเหนือ จดถนนสรงประภา  ฟากใต  เสนตั้งฉากกับถนนสรงประภา   

ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสรงประภาตัดกับคลองเปรมประชากรไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสรงประภา   

เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร  และซอยสุวรรณี  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ค  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข ๖  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข ๕  ฟากตะวันออก 



 

๒๑ 

 ย.๔-๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับถนนสรงประภา  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนแจงวัฒนะ   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ค ๑  ฟากตะวันออก   

 ย.๔-๗ ดานเหนือ จดเขตทาอากาศยานกรุงเทพ  และสถาบันทหาร 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ง ๑  ฟากตะวันตก  และคลองสอง  (คลองถนน)   

ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองวัดหลักส่ี  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองเปรมประชากร  ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ   

๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนแจงวัฒนะ  ฟากเหนือ  และถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันออก 

 ย.๔-๘ ดานเหนือ จดคลองวัดหลักส่ี  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองสอง  (คลองถนน)  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนแจงวัฒนะ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันออก 

 ย.๔-๙ ดานเหนือ จดถนนแจงวัฒนะ  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดคลองสอง  (คลองถนน)  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางเขน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันออก 

 ย.๔-๑๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดกองบินตํารวจ  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

  ดานใต จดถนนรามอินทรา  ฟากเหนือ  ซอยรามอินทรา  ๒๓   

ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา  ฟากเหนือ  และเสนตั้งฉาก 

กับถนนรามอินทรา  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนรามอินทราบรรจบกับซอยรามอินทรา  ๑๙  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนรามอินทรา  เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันออก 



 

๒๒ 

 ย.๔-๑๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดปลาเคา  ฟากตะวันออก  และถนนรามอินทรา   

ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองโคกคราม  ฝงเหนือ  และคลองสามขา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนลาดปลาเคา  ฟากตะวันออก  และสถาบันทหาร   

 ย.๔-๑๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดคลองบางขวด  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางขวด  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันออก  ถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ  และกองบินตํารวจ  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 ย.๔-๑๓ ดานเหนือ จดคลองหลุมไผ  ฝงใต  คลองสามขา  ฝงใต  และคลองโคกคราม   

ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนประเสริฐมนูกิจ  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางซอยมัยลาภ  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประเสริฐมนูกิจ   

ฟากเหนือ  และเสนตั้งฉากกับถนนประเสริฐมนูกิจ  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนประเสริฐมนูกิจ 

ตัดกับถนนเสนานิเวศน  ซอย  ๒๐๐  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจ  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดคลองลาดพราว  ฝงตะวันออก 

 ย.๔-๑๔ ดานเหนือ จดคลองตาเรง  ฝงใต  และถนนรามอินทรา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองชวดดวน  ฝงตะวันตก  คลองหลวงวิจิตร  ฝงใต   

เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนวมินทร  ฟากตะวันตก  ซอยหมูบานซื่อตรง  ฟากตะวันตก   

คลองดอนอีกา  ฝงใต  ถนนนวมินทร  ฟากตะวันตก  ถนนรัชดา - รามอินทรา  ฟากใต  และเสนขนานระยะ   

๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนวมินทร  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนนวมินทร  ฟากตะวันออกและตะวันตก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนนวมินทรตัดกับถนนประเสริฐมนูกิจ  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนนวมินทร   

เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  คลองบางขวด  ฝงตะวันตก  และถนนประเสริฐมนูกิจ  ฟากเหนือ   



 

๒๓ 

  ดานตะวันตก จดถนนประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันออก 

 ย.๔-๑๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนวมินทร   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองหลวงวิจิตร  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองชวดดวน  ฝงตะวันออก 

 ย.๔-๑๖ ดานเหนือ จดถนนประเสริฐมนูกิจ  ฟากใต  เสนตั้งฉากกับถนนประเสริฐมนูกิจ   

ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนประเสริฐมนูกิจบรรจบกับถนนเสนานิเวศน  ซอย  ๒๐๐  ไปทางทิศตะวันตก 

ตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจ  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขต 

ทางถนนประเสริฐมนูกิจ  ฟากใต  และเสนตั้งฉากกับถนนประเสริฐมนูกิจ  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนประเสริฐมนูกิจ  บรรจบกับซอยมัยลาภไปทางทิศตะวันตก  เปนระยะ  ๑๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดถนนประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองเสือนอย  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองลาดพราว  ฝงตะวันออก 

 ย.๔-๑๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ   

ฟากเหนือ  คลองเจ็ก  ฝงตะวันออก  และลํารางสามวา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนนิมิตใหม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนหทัยราษฎร  ฟากตะวันออก 

 ย.๔-๑๘ ดานเหนือ จดลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงใต  ลํารางคูคต  ฝงตะวันออก   

และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันออก จดถนนหทัยราษฎร  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองกีบหมู  ฝงตะวันออก 



 

๒๔ 

 ย.๔-๑๙ ดานเหนือ จดถนนประเสริฐมนูกิจ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางขวด  ฝงตะวันตก  คลองบางเตย  ฝงตะวันตก   

และถนนนวมินทร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองลําพังพวย  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองตาหนัง  ฝงตะวันออก  คลองลําเจียก  ฝงเหนือ   

คลองอายเสือ  ฝงตะวันตก  คลองจ่ัน  ฝงเหนือ  และถนนประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันออก 

 ย.๔-๒๐ ดานเหนือ จดคลองเกร็ด  ฝงใต  และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนรามอินทรา  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันออก จดคลองบางชัน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  จ ๒  ฟากตะวันออก 

 ย.๔-๒๑ ดานเหนือ จดคลองเสือนอย  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดถนนนาคนิวาส  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสังคมสงเคราะห  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนโชคชัย  ๔  ฟากตะวันออก  และคลองทรงกระเทียม  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองลาดพราว  ฝงตะวันออก 

 ย.๔-๒๒ ดานเหนือ จดคลองเสือนอย  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดถนนประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันตก  ถนนโยธินพัฒนา   

ฟากเหนือและฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประดิษฐมนูธรรม   

ฟากตะวันตก  คลองทรงกระเทียม  ฝงใต  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๒๙๗๙  ดานตะวันตก  ท่ีดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๑๒๙๘๐  ดานตะวันตกและดานใต  ท่ีดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๒๒๐๘๔๔  ดานตะวันตก  ท่ีดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๕๙๐๕๕  ดานตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๘๖๕๒  ดานตะวันตกและดานใต  ท่ีดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๕๙๐๕๔  ดานใต  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๕๙๐๕๑  ดานใต  และที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๔๓๑๑๔   

ดานใต  ในทองท่ีแขวงลาดพราว  เขตลาดพราว  กรุงเทพมหานคร 

  ดานใต จดถนนสังคมสงเคราะห  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนนาคนิวาส  ฟากตะวันออก 



 

๒๕ 

 ย.๔-๒๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ   

  ดานตะวันออก จดคลองกีบหมู  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางชัน  ฝงตะวันออก 

 ย.๔-๒๔ ดานเหนือ จดคลองจ่ัน  ฝงใต  คลองอายเสือ  ฝงตะวนัออก  และคลองลําเจียก   

ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองตาหนัง  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดคลองลําพังพวย  ฝงเหนือ  คลองจ่ัน  ฝงตะวันออก   

และคลองทรงกระเทียม  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ   ๒๐๐   เมตร  กับริมเขตทางถนน 

ประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันออก  คลองจ่ัน  ฝงตะวันออก  ถนนโยธินพัฒนา  ฟากเหนือ  และถนน 

ประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันออก 

 ย.๔-๒๕ ดานเหนือ จดคลองบางเตย  ฝงใต  และสวนน้ําบึงกุม 

  ดานตะวันออก จดคลองระหัส  ฝงตะวันตก  ถนนเสรีไทย  ฟากเหนือ   

และคลองกุม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนศรีบูรพา   

ฟากตะวันออก  และถนนนวมินทร  ฟากตะวันออก 

 ย.๔-๒๖ ดานเหนือ จดคลองมหาสวัสดิ์  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนราชพฤกษ   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางรถไฟสายใต   

ฟากเหนือ  เสนตั้งฉากกบัเขตทางรถไฟสายใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากเขตทางรถไฟสายใตตดักับถนนราชพฤกษ 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวทางรถไฟสายใต  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  และเขตทางรถไฟสายใต   

ฟากเหนือ  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางแขวงตล่ิงชันกับแขวงฉิมพลี 



 

๒๖ 

 ย.๔-๒๗ ดานเหนือ จดคลองทรงกระเทียม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองจ่ัน  ฝงตะวันตก  คลองลําพังพวย  ฝงใต  และ 

ซอยลาดพราว  ๑๐๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนลาดพราว  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันออก   

 ย.๔-๒๘ ดานเหนือ จดถนนสังคมสงเคราะห  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนลาดพราว  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนโชคชัย  ๔   

ฟากตะวันออก 

 ย.๔-๒๙ ดานเหนือ จดซอยเกตุนุติ  ๓  ฟากใต  ซอยลาดพราว  ๖๔  ฟากตะวันออก   

และถนนลาดพราว  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประชาอุทิศ   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองลาดพราว  ฝงตะวันออก 

 ย.๔-๓๐ ดานเหนือ จดคลองลําพังพวย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนนวมินทร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนแฮปปแลนด  สาย  ๑  ฟากเหนือ  คลองยายเผ่ือน   

ฝงเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดพราว  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดซอยลาดพราว  ๑๐๑  ฟากตะวันออก 

 ย.๔-๓๑ ดานเหนือ จดถนนลาดพราว  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองจ่ัน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางซอยรามคําแหง  ๓๙  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันออก 

 ย.๔-๓๒ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบานมา  ฝงตะวันตก 



 

๒๗ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามคําแหง   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดคลองหัวหมาก  ฝงตะวันออก  ถนนรามคําแหง  ฟากใต   

และซอยรามคําแหง  ๑๒๕  ฟากตะวันตก   

 ย.๔-๓๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพัฒนาการ   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข ๔๓  ฟากตะวันตก  คลองหัวหมาก  ฝงตะวันตก   

คลองพระโขนง  ฝงตะวันตก  และคลองบานหลาย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ฟากเหนือ  คลองสวนออย   

ฝงตะวันออก  และคลองพระโขนง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองตัน  ฝงตะวันออก 

 ย.๔-๓๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ข  ๔๓   ฟากตะวันตก   เสนตั้ งฉากกับ 

ถนนศรีนครินทร  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนศรีนครินทรตัดกับคลองหัวหมากไปทางทิศใต   

ตามแนวถนนศรีนครินทร  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  คลองกลันตัน  ฝงใต  และคลองบึงบานมา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบึงบานมา  ฝงตะวันตก  คลองประเวศบุรีรมย  ฝงใต   

และคลองหนองบอน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ฟากเหนือ  ซอยออนนุช  ๔๙   

(ซอยโมราวรรณ)  ฟากตะวันออก  คลองพระโขนง  ฝงเหนือ  และคลองขุนสกล  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดคลองบ านหลาย   ฝ งตะวันออก   คลองพระโขนง  

ฝงตะวันออก  และคลองหัวหมาก  ฝงตะวันออก 

 ย.๔-๓๕ ดานเหนือ จดคลองกํานันเทียม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนทวีวัฒนา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองราษฎรเจริญสุข  ฝงเหนือ  และโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หนองแขม  กรุงเทพมหานคร 

  ดานตะวันตก จดซอยเพชรเกษม  ๑๑๐  ฟากตะวันออก  ซอยเพชรเกษม   

๑๑๐/๗  ฟากเหนือ  และคลองมหาศร  ฝงตะวันออก 

 ย.๔-๓๖ ดานเหนือ จดคลองราษฎรเจริญสุข  ฝงใต  และโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หนองแขม  กรุงเทพมหานคร 

  ดานตะวันออก จดถนนทวีวัฒนา  ฟากตะวันตก 



 

๒๘ 

  ดานใต จดถนนเพชรเกษม  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอยเพชรเกษม  ๑๑๐  ฟากตะวันออก   

 ย.๔-๓๗ ดานเหนือ จดถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองหนองบอน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองตาสาด  (คลองคู)  ฝงเหนือ  คลองเคล็ด  ฝงตะวันออก 

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตสวนหลวงกับเขตพระโขนง 

  ดานตะวันตก จดคลองบานหลาย  ฝงตะวันออก 

 ย.๔-๓๘ ดานเหนือ จดถนนเพชรเกษม  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดซอยเพชรเกษม  ๖๙  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองราษฎรสามัคคี  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองมหาศร  ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม  ฟากใต  และซอยเพชรเกษม  ๗๙  ฟากตะวันออก 

 ย.๔-๓๙ ดานเหนือ จดซอยวัดทุงลานนา  ฟากใต  และซอยรามคําแหง  ๒  ซอย  ๒๓   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองอาจารยพร  ฝงตะวันตก  และมหาวิทยาลัยรามคําแหง   

วิทยาเขตปจฉิมสวัสดิ์ - สุวรรณนภาศรี 

  ดานใต จดคลองโรงแถว  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ช ๒  ฟากตะวันออก  และคลองโรงแถว   

ฝงตะวันออก 

 ย.๔-๔๐ ดานเหนือ จดถนนเอกชัย  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองขวาง  ฝงตะวันตก  คลองบางบอน  ฝงใต  และเสนขนาน 

ระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนบางขุนเทียน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ - มหาชัย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 

๒. ที่ดินประเภท  ย.๕  ถึง  ย.๗  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนน 

ปานกลาง  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ย.๕-๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนแจงวัฒนะ   

ฟากเหนือ 



 

๒๙ 

  ดานตะวันออก จดคลองเปรมประชากร  ฝงตะวันตก  คลองวัดหลักส่ี  ฝงใต   

และถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนแจงวัฒนะ   

ฟากเหนือ  ซอยแจงวัฒนะ  ๑๐  แยก  ๓  ฟากเหนือ  ซอยแจงวัฒนะ  ๑๐  แยก  ๓  ฟากตะวันออก   

และสถาบันทหาร   

  ดานตะวันตก จดคลองประปา  ฝงตะวันออก 

 ย.๕-๒ ดานเหนือ จดเขตทาอากาศยานกรุงเทพ 

  ดานตะวันออก จดเขตทาอากาศยานกรุงเทพ 

  ดานใต จดเขตทาอากาศยานกรุงเทพ 

  ดานตะวันตก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันออก 

 ย.๕-๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนแจงวัฒนะ   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข ๑๓  ฟากตะวันตก  บริษัท  กสท  โทรคมนาคม   

จํากัด  (มหาชน)  ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  โรงกรองน้ําบางเขน   

และการประปานครหลวง 

  ดานใต จดบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)  ศูนยราชการ 

เฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  โรงกรองน้ําบางเขน  และการประปานครหลวง 

  ดานตะวันตก จดสถาบันทหาร 

 ย.๕-๔ ดานเหนือ จดที่ดินโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๔๙๖  ดานใตและดานตะวันออก   

ในทองท่ีแขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร  บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)   

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรต ิ ๘๐  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  โรงกรองน้ําบางเขน  และการประปานครหลวง 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนชิดชน   

ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนอรธปารค  ๑  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนอรธปารค  ๒   

ฟากตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๐๓๕๘๖  ดานใตและดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๘๙๖๒๑   

ดานใตและดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๔๖๙๒  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๕๙๑๓๐   

ดานใตและดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๒๑๘๒  ดานตะวันออก  ท่ีดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๒๑๘๑   



 

๓๐ 

ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๒๑๗๔๓  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๒๑๗๘   

ดานตะวันออก  และดานเหนือ  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๒๑๗๗  ดานเหนือ  ท่ีดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๒๑๗๖   

ดานเหนือ  และที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๙๖  ดานตะวันออก  ในทองท่ีแขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี   

กรุงเทพมหานคร 

 ย.๕-๕ ดานเหนือ จดคลองบางตลาด  ฝงใตและฝงตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๖๔๒๗  ดานตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๒๖  ดานตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๖๔๒๕   

ดานตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๒๔  ดานตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๒๓  ดานตะวันตก   

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๒๒  ดานตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๒๑  ดานตะวันตกและดานใต  

ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๔๒๘  ดานใต  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๖๔๒๐  ดานใต  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๑๙   

ดานใต  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๑๘  ดานใต  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๑๗  ดานใต  ที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๖๔๑๖  ดานใต  ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๔๑๕  ดานใต  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๑๔  ดานใต   

ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๕๔๔๙  ดานใตและดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๑๓  ดานตะวันออก   

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๑๒  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๑๑  ดานเหนือ  ท่ีดินโฉนดท่ีดิน 

เลขที่  ๖๔๑๐  ดานเหนือ  ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๖๔๐๙  ดานเหนือ  ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๔๐๘   

ดานเหนือ  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๐๗  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๐๖  ดานตะวันออก   

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๐๕  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๐๔  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๖๔๐๓  ดานตะวันออก  ในทองที่แขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร  บริษัท  กสท   

โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)  ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐   

โรงกรองน้ําบางเขน  และการประปานครหลวง 

  ดานตะวันออก จดถนนนอรธปารค  ๒  ฟากตะวันตก  ถนนนอรธปารค  ๑   

ฟากเหนือและฟากตะวันตก  ถนนนอรธปารค  ๔  ฟากตะวันออก  เขตที่ดินหมูบานการเคหะทาทราย   

เสนขนานระยะ  ๓๒๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยงามวงศวาน  ๔๗  ฟากตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขท่ี  ๑๓๗๗  ดานตะวันตกและดานใต  ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๓๗๘  ดานตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๙๔๒  ดานตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๕๓๖๙  ดานตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๑๕๙๐  ดานตะวันตก  ดานใตและดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๔๗๕๗  ดานใต   

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๔๗๕๖  ดานตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๒๔๒๕  ดานตะวันตก  ดานใต 

และดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๙๘๐๔๖  ดานใต  ดานตะวันออกและดานเหนือ  ที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๖๙๓๑๐  ดานใต  ดานตะวันออกและดานเหนือ  ท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๙๒๑๘  ดานตะวันออก   



 

๓๑ 

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๙๒๑๙  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๙๓๑๓  ดานใต  ท่ีดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๖๙๓๓๕  ดานตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๖๙๓๓๖  ดานตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๖๙๓๓๗  ดานตะวันตก  ดานใตและดานตะวันออก  ท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๙๓๓๔  ดานตะวันออก   

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๙๓๓๓  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๙๓๓๒  ดานตะวันออก   

ที่ดินโฉนดที่ดนิเลขที่  ๖๙๓๓๑  ดานตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนอรธปารค  ๑   

ฟากเหนือ  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๘๔  ดานตะวันตก  ดานใตและดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๑๓๔๓  ดานใต  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๕๘๖๔  ดานตะวันตกและดานใต  ที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๑๒๕๘๖๔  ดานตะวันตก  ดานใตและดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๕๘๒๕   

ดานตะวันออกและดานเหนือ  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๓๒๑  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๒๕๘๖๙   

ดานใต  ในทองท่ีแขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมเขต 

ทางถนนชิดชน  ฟากใต  และเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดคลองบางเขน  ฝงเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนงามวงศวาน  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองประปา  ฝงตะวันออก 

 ย.๕-๖ ดานเหนือ จดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  และวัดพระศรีมหาธาตุ 

วรมหาวิหาร 

  ดานตะวันออก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดคลองสอง  (คลองถนน)  ฝงตะวันออก 

 ย.๕-๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองแสนแสบ   

ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดซอยลามเตะ  ฟากตะวันตก  ถนนผดุงพันธ  ฟากใต   

และเสนตรงท่ีลากจากถนนผดุงพันธ  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนผดุงพันธบรรจบกับซอยลามเตะ   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนผดุงพันธ  เปนระยะ  ๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

จนบรรจบกับถนนสังฆสันติสุข  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสังฆสันติสุขบรรจบกับถนนสาย  ข ๑๘  ไปทาง 

ทิศตะวันออกตามแนวถนนสังฆสันติสุข  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร   

  ดานใต จดถนนสังฆสันติสุข  ฟากเหนือ  ถนนสาย  ข ๑๘  ฟากตะวันออก 

ถนนผดุงพันธ  ฟากเหนือ  คลองสิบสาม  ฝงตะวันตก  คลองแสนแสบ  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนเชื่อมสัมพันธ  ฟากตะวันตก  และถนนเลียบวารี  ฟากเหนือ 



 

๓๒ 

  ดานตะวันตก จดซอยเลียบวารี  ๓  ฟากตะวันออก  และซอยโรงเรียน 

หนองจอกพิทยานุสรณ  ฟากตะวันออก   

 ย.๕-๘ ดานเหนือ จดถนนเลียบวารี  ฟากใต  เสนตรงท่ีลากจากถนนเลียบวารี   

ฟากใตที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเลียบวารีบรรจบกับถนนเชื่อมสัมพันธ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเลียบวารี  เปนระยะ  ๘๕๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเลียบวารี 

และถนนสังฆสันติสุข  ฟากใต  ถนนอยูวิทยา  ฟากตะวันออก  และถนนสังฆสันติสุข  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนอยูวิทยา 

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดคลองบึงนายรุง  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเชื่อมสัมพันธ 

ฟากตะวันตก  สวนหนองจอก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเลียบวารี  ฟากใต   

และเสนตั้งฉากกับถนนเลียบวารี  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเลียบวารีบรรจบกับถนนเชื่อมสัมพันธ   

ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเลียบวารี  เปนระยะ  ๘๕๐  เมตร 

 ย.๕-๙ ดานเหนือ จดคลองบางเขน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางบัว  ฝงตะวันตก  และคลองลาดพราว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนประเสริฐมนูกิจ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก  และกรมวิชาการเกษตร   

กรมสงเสริมการเกษตร  กรมปาไม  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

และสํานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณสถาบันทหาร 

 ย.๕-๑๐ ดานเหนือ จดคลองบางเขน  ฝงใต  เรือนจํากลางคลองเปรม  กรมราชทัณฑ 

ศูนยเยาวชนจตุจักร  โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช  คลองเปรมประชากร  ฝงตะวันออก  ถนนงามวงศวาน   

ฟากเหนือ  และการไฟฟาสวนภูมิภาค 

  ดานตะวันออก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเทศบาล 

สงเคราะห  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสงน้ําการประปานครหลวง  ฝงตะวันออก 



 

๓๓ 

 ย.๕-๑๑ ดานเหนือ จดคลองบางเขน  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดถนนประชาชื่น  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางพิเศษศรีรัช  (สายแจงวัฒนะ - บางโคล)  ฟากตะวันออก   

และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองวัดทองสุทธาราม  ฝงตะวันออก 

 ย.๕-๑๒ ดานเหนือ จดถนนงามวงศวาน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดซอยทานผูหญิงพหลฯ  ฟากตะวันตกและฟากเหนือ  

 เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนงามวงศวาน  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก  ซอยพหลโยธิน  ๓๙  ฟากใต  และถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันออก  และกองบัญชาการ 

การศึกษา  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 ย.๕-๑๓ ดานเหนือ จดถนนประเสริฐมนูกิจ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลาดพราว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดพราว   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก 

ฟากตะวันออก  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก  ซอยพหลโยธิน  ๓๒   

ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก  และสถาบันทหาร 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณสถาบันทหาร 

 ย.๕-๑๔ ดานเหนือ จดถนนเทศบาลสงเคราะห  ฟากใต  ถนนเทศบาลรังสรรใต   

ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเทศบาลสงเคราะห  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดกองบังคับการตํารวจจราจร  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก  ฟากเหนือ  และทางพิเศษศรีรัช  (สายแจงวัฒนะ - บางโคล)  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดคลองประปา  ฝงตะวันออก 



 

๓๔ 

 ย.๕-๑๕ ดานเหนือ จดคลองบางเขน  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนกรุงเทพ -  

นนทบุรี  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนวงศสวาง   

ฟากเหนือ  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 

 ย.๕-๑๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดา -  

รามอินทรา  ฟากใต  คลองลําตนนุน  ฝงตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทาง 

ถนนรามอินทรา  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดคลองบางชัน  ฝงตะวันตก  และสวนน้ําบึงกุม 

  ดานใต จดถนนเสรีไทย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก   

 ย.๕-๑๗ ดานเหนือ จดถนนเสรีไทย  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  ส.-๒๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ย.๕-๑๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามคําแหง   

ฟากใต  และซอยรามคําแหง  ๒๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองจิก  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองกะจะ  ฝงเหนือ   

 ย.๕-๑๙ ดานเหนือ จดคลองกะจะ  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองบึงบานมา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากเหนือ  และถนนพระราม  ๙   

ฟากเหนือ 

 ย.๕-๒๐ ดานเหนือ จดถนนพระราม  ๙  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนศรีนครินทร 

ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพัฒนาการ  ฟากใต  และถนนศรีนครินทร   

ฟากตะวันตก 



 

๓๕ 

  ดานใต จดคลองกลันตัน  ฝงเหนือ  และเสนตั้งฉากกับถนนศรีนครินทร 

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งหางจากถนนศรนีครนิทรตัดกับคลองหวัหมาก  ไปทางทิศใตตามแนวถนนศรีนครินทร   

เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  ซอยพัฒนาการ  ๔๔  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขต 

ทางถนนพัฒนาการ  ฟากใต   

  ดานตะวันตก จดคลองบานปา  ฝงตะวันออก 

 ย.๕-๒๑ ดานเหนือ จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบึงบานมา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบึงบานมา  ฝงเหนือ  และคลองกลันตัน  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนศรีนครินทร  ฟากตะวันออก  คลองหัวหมาก  ฝงใต   

เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพัฒนาการ  ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนศรีนครินทร  ฟากตะวันออก 

 ย.๕-๒๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางทางหลวงพิเศษ 

หมายเลข  ๗  ฟากเหนือ  คลองสองตนนุน  ฝงตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๑,๒๕๐  เมตร  กับริมเขต 

ทางทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดถนนรมเกลา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพัฒนาชนบท  ๓  ฟากตะวันออก 

 ย.๕-๒๓ ดานเหนือ จดคลองบางแวก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางกอกใหญ  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนราชพฤกษ  ฟากตะวันออก 

 ย.๕-๒๔ ดานเหนือ จดคลองบางเพล้ีย  ฝงใต  ลํารางสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ฝงตะวันออกและคลองบางแวก  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดถนนราชพฤกษ  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม   

ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนราชพฤกษ  ฟากตะวันตก  และคลองบางจาก   

ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองราชมนตรี  ฝงตะวันออก 



 

๓๖ 

 ย.๕-๒๕ ดานเหนือ จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองสองตนนุน  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนรมเกลา  ฟากตะวันตก  ถนนลาดกระบัง  ฟากใต  และถนนกิ่งแกว  ฟากตะวันตก  

  ดานใต จดคลองบัวลอย  ฝงตะวันออก  และแนวเขตผังเมืองรวมดานใต 

ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 

  ดานตะวันตก จดซอยหมูบานไทยสมุทร  ฟากตะวันออก  ถนนลาดกระบัง   

ฟากใต  ซอยลาดกระบัง  ๑๕  (ซอยทองคํา)  ฟากตะวันออก  คลองประเวศบุรีรมย  ฝงเหนือ  และซอยวัดลานบุญ   

ฟากตะวันออก 

 ย.๕-๒๖ ดานเหนือ จดคลองประเวศบุรีรมย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดซอยออนนุช  ๖๕  ฟากตะวันตก  และเสนตั้งฉากกับ 

ถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ตัดกับ 

คลองศาลาลอยบนไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  เปนระยะ  ๓๘๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนออนนุช 

(ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดคลองศาลาลอยลาง  ฝงตะวันออก 

 ย.๕-๒๗ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร  และคลองแสงศิริ  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองมหาศร  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม  ฟากเหนือ  ซอยเพชรเกษม  ๑๑๔  ฟากตะวันตก  ซอยเพชรเกษม  ๘๑/๓   

ฟากตะวันตก  เสนตรงท่ีลากตอจากซอยเพชรเกษม  ๘๑/๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบ 

กับถนนมาเจริญ  ที่จุดซึ่งถนนมาเจริญบรรจบกับถนนเพชรเกษม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและ 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนมาเจริญ  เปนระยะ  ๖๗๕  เมตร  และถนนมาเจริญ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร  และคลองศรีสําราญ  ฝงตะวันตก 

 ย.๕-๒๘ ดานเหนือ จดซอยเพชรเกษม  ๑๑๐/๗  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดซอยเพชรเกษม  ๑๑๐  ฟากตะวันตก  ถนนเพชรเกษม   

ฟากใต  และซอยเพชรเกษม  ๗๙  ฟากตะวันตก   



 

๓๗ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดคลองมหาศร  ฝงตะวันออก   

 ย.๕-๒๙ ดานเหนือ จดคลองภาษีเจริญ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางหวา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองรางบัว  ฝงเหนือ  และเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางเขตภาษีเจริญกับเขตจอมทอง 

  ดานตะวันตก จดคลองบางระแนะ  ฝงตะวันออก 

 ย.๕-๓๐ ดานเหนือ จดคลองรางบัว  ฝงใต  และคลองสวนหลวง  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองบางหวา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดซอยวิสุทธิจิตร  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ   

๔๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเอกชัย  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดคลองวัดสิงห  ฝงตะวันออก  เสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางเขตจอมทองกับเขตภาษีเจริญ  คลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก  คลองบางประทุม  ฝงเหนือ   

และคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก 

 ย.๕-๓๑ ดานเหนือ จดคลองสนามชัย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางระแนะนอย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองวัดกก  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองสนามชัย  ฝงตะวันออก 

 ย.๕-๓๒ ดานเหนือ จดคลองบางมด  ฝงใต  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนพระรามท่ี  ๒  ฟากใต  และทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายดาวคะนอง - ทาเรือ)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางปะแกว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองยายจําป  ฝงเหนือ  คลองสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ฝงตะวันออก  และคลองกอไผขวด  ฝงตะวันตกและฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางมด  ฝงตะวันออก 

 ย.๕-๓๓ ดานเหนือ จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายดาวคะนอง - ทาเรือ)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองราษฎรบูรณะ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตราษฎรบูรณะกับเขตทุงครุ 



 

๓๘ 

  ดานตะวันตก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก  คลองยายจําป   

ฝงใต  และคลองบางปะแกว  ฝงตะวันออก 

 ย.๕-๓๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามที่  ๒   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางมด  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงเหนือ  และคลองตาสุก   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบัวหลวง  ฝงตะวันออก 

 ย.๕-๓๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามที่  ๒   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบัวหลวง  ฝงตะวันตก  คลองตาสุก  ฝงใต  และ 

คลองบางมด  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองศาลเจา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสนามชัย  ฝงตะวันออก 

 ย.๕-๓๖ ดานเหนือ จดคลองกอไผขวด  ฟากใตและฟากตะวันออก  และเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางเขตทุงครุกับเขตราษฎรบูรณะ 

  ดานตะวันออก จดคลองราษฎรบูรณะ  ฝงตะวันตก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุรี  สวนธนบุรีรมย  สนามกีฬากรุงเทพมหานคร  และคายลูกเสือกรุงธน 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพุทธบูชา   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดคลองบางมด  ฝงตะวันออก 

 ย.๕-๓๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามที่  ๒   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองสนามชัย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดซอยทาขาม  ๗  (ซอยทองปาน)  ฟากเหนือ  และเสนขนาน 

ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสาย  ข ๘๐  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดคลองราชมนตรี  ฝงตะวันออก 



 

๓๙ 

 ย.๖-๑ ดานเหนือ จดคลองสอง  (คลองถนน)  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดคลองลําผักชี  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองลําผักชี  ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก  ซอยพหลโยธิน  ๕๒  ฟากเหนือ  และถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันออก 

 ย.๖-๒ ดานเหนือ จดซอยพหลโยธิน  ๖๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร  วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร   

และถนนแจงวัฒนะ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสอง  (คลองถนน)  ฝงตะวันออก   

 ย.๖-๓ ดานเหนือ จดซอยพหลโยธิน  ๔๘  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก  และคลองลําผักชี  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดถนนรามอินทรา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก  และสถาบันทหาร 

 ย.๖-๔ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากถนนกาญจนาภิเษกตัดกับคลองบึงพระยาสุเรนทร  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนกาญจนาภิเษก   

เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  และเสนตั้งฉากกับถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนกาญจนาภิเษกตัดกับคลองบึงพระยาสุเรนทร  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนกาญจนาภิเษก  เปนระยะ   

๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดคลองพระยาสุเรนทร  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบึงพระยาสุเรนทร  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก   

ฟากตะวันตก 



 

๔๐ 

 ย.๖-๕ ดานเหนือ จดคลองบึงพระยาสุเรนทร  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองพระยาสุเรนทร  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตรงที่ลากตอจากคลองพระยาสุเรนทร  ฝงตะวันตก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองพระยาสุเรนทรบรรจบกับคลองบึงพระยาสุเรนทร  ไปทางทิศใตตามแนวคลอง 

พระยาสุเรนทร  เปนระยะ  ๔๖๐  เมตร  ซอยสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ  และเสนตั้งฉากกับ 

ถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนกาญจนาภิเษกตัดกับคลองบึงพระยาสุเรนทร 

ไปทางทิศใตตามแนวถนนกาญจนาภิเษก  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก   

ฟากตะวันตก 

 ย.๖-๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดถนนปญญา - รามอินทรา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนรามอินทรา  ฟากเหนือ  ซอยรามอินทรา  ๘๑   

ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา  ฟากเหนือ  และเสนขนาน 

ระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยรามอินทรา  ๗๑  (ซอยวัดคูบอน)  ฟากตะวันตก   

  ดานตะวันตก จดคลองบางขวด  ฝงตะวันออก 

 ย.๖-๗ ดานเหนือ จดถนนรามอินทรา  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๕๕๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนนวมินทร  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนวมินทร  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนรามอินทรา  ฟากใต  ซอยนวมินทร  ๙๖  ฟากใต  และซอยรามอินทรา  ๕๒/๑  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนรัชดา - รามอินทรา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองชะลา  ฝงตะวันออก  เสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางเขตคันนายาวกับเขตบึงกุม  คลองหลวงวิจิตร  ฝงตะวันออกและฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนนวมินทร  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากใต  และคลองชวดดวน  ฝงตะวันออก 

 ย.๖-๘ ดานเหนือ จดคลองหลวงวิจิตร  ฝงใต  และเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางเขตบึงกุมกับเขตคันนายาว 

  ดานตะวันออก จดคลองชะลา  ฝงตะวันตก 



 

๔๑ 

  ดานใต จดถนนรัชดา - รามอินทรา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนนวมินทร  ฟากตะวันออก  คลองดอนอีกา  ฝงเหนือ   

ซอยหมูบานซื่อตรง  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนวมินทร   

ฟากตะวันตก 

 ย.๖-๙ ดานเหนือ จดคลองกีบหมู  ฝงใต  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนรามอินทรา  ฟากเหนือ  ถนนนิมิตใหม  ฟากตะวันตก  และถนนประชารวมใจ  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดคลองบึงไผ  ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนรมเกลา  ฟากตะวันออก  เสนตั้งฉากกับถนนสุวินทวงศ  ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนรมเกลาบรรจบกับถนนสุวินทวงศ  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนนสุวินทวงศ  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร   

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ  ฟากเหนือ  และถนนรามอินทรา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางชัน  ฝงตะวันออก 

 ย.๖-๑๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดคลองบางชัน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากใต  และคลองลําตนนุน  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดา -  

รามอินทรา  ฟากใต  ถนนรามอินทรา  ฟากเหนือ  และถนนสาย  จ ๒  ฟากตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  ส.-๒๐  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ย.๖-๑๑ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับคลองแสนแสบ  ฝงใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

คลองแสนแสบ  ตัดกับถนนสุวินทวงศ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองแสนแสบ  เปนระยะ  ๗๕๐  เมตร   

ถนนราษฎรอุทิศ  ฟากตะวันตก  และซอยราษฎรอุทิศ  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๗๕๐  เมตร  กับริมฝงคลองแสนแสบ  ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดถนนรมเกลา  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนรามคําแหง  ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรมเกลา   

ฟากตะวันออก 



 

๔๒ 

 ย.๖-๑๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดถนนพระยาสุเรนทร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองกีบหมู  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางชัน  ฝงตะวันออก 

 ย.๖-๑๓ ดานเหนือ จดถนนรามอินทรา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดซอยมีนบุรีสแควร  ฟากตะวันตก  และเสนตรงท่ีลากตอจาก   

ซอยมีนบุรีสแควรไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับคลองแสนแสบ  ที่จุดซึ่งคลองแสนแสบบรรจบ 

กับซอยรามคําแหง  ๒๐๓   

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ  ถนนมีนพัฒนา  ฟากตะวันออก   

และนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

  ดานตะวันตก จดคลองบางชัน  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  ส.-๒๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ย.๖-๑๔ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต  ซอยรามคําแหง  ๒๐๓  ฟากตะวันตก   

ถนนรามคําแหง  ฟากใต  ซอยรามคําแหง  ๑๘๘  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนรามคําแหง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนรมเกลา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามคําแหง   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดคลองลาดบัวขาว  ฝงตะวันออก 

 ย.๖-๑๕ ดานเหนือ จดคลองมหาสวัสดิ์  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางกอกนอย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายใต   ฟากเหนือ   ถนนราชพฤกษ   

ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางรถไฟสายใต  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนราชพฤกษ   

ฟากตะวันตก 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  ส.-๒๕  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 



 

๔๓ 

 ย.๖-๑๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดพราว   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลาดพราว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเทียมรวมมิตร  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก   

ฟากตะวันออก 

 ย.๖-๑๗ ดานเหนือ จดถนนนวมินทร  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนศรีบูรพา   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดถนนศรีบูรพา  ฟากตะวันออก   

 ย.๖-๑๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดพราว   

ฟากเหนือ  คลองยายเผ่ือน  ฝงใต  ถนนแฮปปแลนด  สาย  ๑  ฟากใต  และถนนนวมินทร  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดถนนศรีบูรพา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนพวงศิริ  ฟากตะวันออก  ถนนเสรีไทย  ฟากใต  ซอยพุฒตาล  ฟากตะวันออก  ถนนนวมินทร   

ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดพราว  ฟากเหนือ  ถนนแฮปปแลนด   

สาย  ๑  ฟากตะวันตก  และถนนลาดพราว  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดซอยลาดพราว  ๑๐๑  ฟากตะวันออก 

 ย.๖-๑๙ ดานเหนือ จดคลองชักพระ  ฝงใต  และคลองบางกอกนอย  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองมอญ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองชักพระ  ฝงตะวันออก 

 ย.๖-๒๐ ดานเหนือ จดถนนลาดพราว  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองยายเผ่ือน  ฝงตะวันตก  คลองแสนแสบ  ฝงใต   

ลํารางสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฝงตะวันตก  ถนนรามคําแหง  ฟากใต  ซอยรามคําแหง  ๕๒  ฟากตะวันตก   

ซอยสุดนารี  ฟากใต  และถนนศรีนครินทร  ฟากตะวันตก 



 

๔๔ 

  ดานใต จดคลองกะจะ  ฝงเหนือ  และซอยรามคําแหง  ๒๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองกะจะ  ฝงตะวันออก  ถนนรามคําแหง  ฟากเหนือ   

ซอยรามคําแหง  ๖๕  ฟากตะวันออก  คลองแสนแสบ  ฝงใต  และคลองจ่ัน  ฝงตะวันออก 

 ย.๖-๒๑ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดซอยรามคําแหง  ๑๒๕  ฟากตะวันตก  ถนนรามคําแหง   

ฟากเหนือ  และคลองหัวหมาก  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดคลองกะจะ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนศรีนครินทร  ฟากตะวันออก  ซอยโตะล้ิม  ฟากใต   

ซอยหมูบานมาลีสวนสน  ๘  ฟากตะวันออกและฟากใต  ซอยรามคําแหง  ๖๐  ฟากตะวันออก   

ถนนรามคําแหง  ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพวงศิริ  ฟากตะวันออก 

 ย.๖-๒๒ ดานเหนือ จดนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  และลําแตงโม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลํากอไผ  ฝงตะวันตก  และคลองลําปลาทิว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดซอยฉลองกรุง  ๓๘  ฟากเหนือ  ซอยฉลองกรุง  ๔๑   

ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนฉลองกรุง  ฟากตะวันตก  และนิคมอุตสาหกรรม 

ลาดกระบัง 

  ดานตะวันตก จดนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

 ย.๖-๒๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประชาอุทิศ   

ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยรามคําแหง  ๓๙  (ซอยวัดเทพลีลา)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองแสนแสบ  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดคลองลาดพราว  ฝงตะวันออก 

 ย.๖-๒๔ ดานเหนือ จดคลองชวดใหญ  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองลาดพราว  ฝงตะวันตก  และคลองแสนแสบ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองสามเสน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพระราม  ๙  ซอย  ๖  ฟากตะวันออก  ถนนพระราม  ๙   

ฟากใต  และคลองชวดใหญ  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  ส.-๔๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ย.๖-๒๕ ดานเหนือ จดคลองบางเชือกหนัง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางกอกใหญ  ฝงตะวันตก 



 

๔๕ 

  ดานใต จดคลองบางแวก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนราชพฤกษ  ฟากตะวันออก 

 ย.๖-๒๖ ดานเหนือ จดคลองมอญ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางกอกใหญ  ฝงตะวันออก 

 ย.๖-๒๗ ดานเหนือ จดคลองบางเชือกหนัง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนราชพฤกษ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางแวก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองลัดวัดฉิม  ฝงตะวันออก 

 ย.๖-๒๘ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต  และถนนสาย  ข ๕๐   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงที่ลากจากคลองประเวศบุรีรมย  ฝงเหนือ  ท่ีจุดซึ่ง 

อยูหางจากคลองประเวศบุรีรมยตัดกับถนนสาย  ข ๕๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวคลองประเวศบุรีรมย   

เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับถนนสาย  ข ๕๐  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนสาย  ข ๕๐  บรรจบกับถนนสาย  ข ๕๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวถนนสาย  ข ๕๐   

เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานใต จดคลองประเวศบุรีรมย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   

 ย.๖-๒๙ ดานเหนือ จดคลองประเวศบุรีรมย  ฝงใต  คลองหนองปรือ  ฝงตะวันตก   

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดกระบัง  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนหลวงแพง  ฟากใต  ซอยหมูบานสภาวัลย  ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ข ๕๒   

ฟากตะวันตก   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๓๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองหัวตะเข   

ฝงตะวันออก 



 

๔๖ 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ   ๑ ,๐๐๐   เมตร   กับริ ม เขตทาง 

ซอยลาดกระบัง  ๕๐  ฟากตะวันตก  และซอยยายเจิมทองหลอ  ฟากตะวันออก 

 ย.๖-๓๐ ดานเหนือ จดคลองพระโขนง  ฝงใต  คลองสวนออย  ฝงตะวันตก   

และถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบานหลาย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตสวนหลวงกับเขตพระโขนง   

คลองสวนออย  ฝงตะวันออก  และคลองขวางบน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางนางจีน  ฝงตะวนัออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ฟากใต  ซอยสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก   

ถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ฟากใต  และซอยออนนุช  ๗  (ซอยวัดมหาบุศย)  ฟากตะวันออก 

 ย.๖-๓๑ ดานเหนือ จดคลองบางจาก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองราษฎรสามัคคี  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองทวีวัฒนา  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนที่ดินบริเวณ  ส.-๖๔  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ย.๖-๓๒ ดานเหนือ จดคลองราษฎรสามัคคี  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองราชมนตรี  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนกัลปพฤกษ  ฟากเหนือ  และคลองบางโคลัด  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนบางบอน  ๑   

ฟากตะวันตก 

 ย.๖-๓๓ ดานเหนือ จดคลองภาษีเจริญ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางระแนะ   ฝ งตะวันตก   และคลองวัดสิงห   

ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนกัลปพฤกษ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองราชมนตรี  ฝงตะวันออก 



 

๔๗ 

 ย.๖-๓๔ ดานเหนือ จดคลองขวางบน  ฝงใต  คลองสวนออย  ฝงตะวันตก   

เสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตสวนหลวงกับเขตพระโขนง  คลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงใต   

คลองบานหลาย  ฝงตะวันตก  และซอยออนนุช  ๔๔  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดคลองเคล็ด  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดซอยวชิรธรรมสาธิต  ๗๐  (ซอยสุภาพงษ)  ฟากเหนือ   

ซอยวัดทุง  ฟากตะวันตก  และซอยสุขุมวิท  ๑๐๑/๑  (ซอยวชิรธรรมสาธิต)  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดซอยวชิรธรรมสาธิต  ๕  (ซอยวัดธรรมมงคล)  ฟากตะวันออก   

วัดธรรมมงคล  คลองบางออ  ฝงเหนือ  และคลองบางนางจีน  ฝงตะวันออก 

 ย.๖-๓๕ ดานเหนือ จดคลองบางหวา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองดาน  ฝงตะวันตก  และคลองสนามชัย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองวัดสิงห  ฝงเหนือ  ศาลแพงธนบุรี  ศาลแขวงธนบุรี   

และที่ทําการไปรษณียบางขุนเทียน 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเอกชัย   

ฟากตะวันตก  และซอยวิสุทธิจิตร  ฟากตะวันออก 

 ย.๖-๓๖ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตพระโขนงกับเขตคลองเตย 

  ดานตะวันออก จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายทาเรือ - บางนา)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางออ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก  การทาเรือแหงประเทศไทย   

คลังน้ํามันบริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  และคลังน้ํามันบริษัท  บางจาก  จํากัด  (มหาชน)  และถนน 

ทางรถไฟสายเกา  ฟากตะวันออก   

 ย.๖-๓๗ ดานเหนือ จดคลองบางขุนเทียน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางขุนเทียน  ฝงตะวันตก  และคลองบางมด   

ฝงตะวันตกและฝงเหนือ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามที่  ๒   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดคลองบัวหลวง   ฝ งตะวันออก   คลองวัดกก  ฝ งใต   

คลองบางระแนะนอย  ฝงตะวันออก  และคลองสนามชัย  ฝงตะวันออก 



 

๔๘ 

 ย.๖-๓๘ ดานเหนือ จดคลองบางโคลัด  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองวัดสิงห  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเอกชัย  ฟากเหนือ  ซอยอุดมทรัพย  ฟากตะวันออก   

และคลองบางพราน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนบางบอน  ๑   

ฟากตะวันตก 

 ย.๖-๓๙ ดานเหนือ จดซอยสุขุมวิท  ๑๐๑/๑  (ซอยวชิรธรรมสาธิต)  ฟากใต   

ซอยวัดทุง  ฟากตะวันออก  และซอยวชิรธรรมสาธิต  ๗๐  (ซอยสุภาพงษ)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองเคล็ด  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนอุดมสุข  (ซอยสุขุมวิท  ๑๐๓)  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอยอุดมสุข  ๒๗  ฟากตะวันออก 

 ย.๖-๔๐ ดานเหนือ จดถนนเอกชัย  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองวัดสิงห  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ - มหาชัย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนบางขุนเทียน   

ฟากตะวันตก  คลองบางบอน  ฝงใต  และซอยเอกชัย  ๖๕  (ซอยศิริอยูวิทยา)  ฟากตะวันออก   

 ย.๖-๔๑ ดานเหนือ จดคลองบางออ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายทาเรือ - บางนา)  ฟากตะวันตก   

และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 

  ดานตะวันตก จดถนนทางรถไฟสายเกา  ฟากตะวันออก  คลองบางนา  ฝงเหนือ   

และแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 

 ย.๖-๔๒ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ - มหาชัย  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดคลองวัดสิงห  ฝงตะวันตก  และคลองสนามชัย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางส่ีบาท  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองราชมนตรี  ฝงตะวันออก 



 

๔๙ 

 ย.๖-๔๓ ดานเหนือ จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดคลองแจงรอน  ฝงตะวันตก  และคลองบางพ่ึง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดสะพานโครงการพระราชดําริ  ฟากเหนือ  และถนนสุขสวัสดิ์   

ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายดาวคะนอง - ทาเรือ)   

ฟากตะวันออก 

 ย.๖-๔๔ ดานเหนือ จดคลองบางส่ีบาท  ฝงใต  คลองสนามชัย  ฝงตะวันออก   

และคลองวัดกก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบัวหลวง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามที่  ๒   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดคลองราชมนตรี  ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนพระรามที่  ๒  ฟากใต  ถนนทาขาม  ฟากตะวันออก  และเสนตั้งฉากกับถนนพระรามท่ี  ๒   

ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนพระรามที่  ๒  บรรจบกับถนนพระรามที่  ๒  ซอย  ๕๔  ไปทางทิศตะวันออก 

ตามแนวถนนพระรามที่  ๒  เปนระยะ  ๖๕๐  เมตร   

 ย.๖-๔๕ ดานเหนือ จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายดาวคะนอง - ทาเรือ)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสุขสวัสดิ์  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตราษฎรบูรณะกับเขตทุงครุ   

คลองแจงรอน  ฝงตะวันตก  และคลองราษฎรบูรณะ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองราษฎรบูรณะ  ฝงตะวันออก 

 ย.๖-๔๖ ดานเหนือ จดคลองบางนา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ   

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท   

ฟากตะวันออก  และสถาบันทหาร 



 

๕๐ 

 ย.๖-๔๗ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ - มหาชัย  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดคลองราชมนตรี  ฝงตะวันตก  คลองส่ีบาท  ฝงเหนือ   

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนบางขุนเทียน  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 

 ย.๖-๔๘ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตราษฎรบูรณะกับเขตทุงครุ 

  ดานตะวันออก จดคลองบางพ่ึง  ฝงตะวันตก  และแนวเขตผังเมืองรวมดานใต   

ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ   

  ดานใต จดคลองรางจาก  ฝงเหนือ  และเสนตั้งฉากกับถนนประชาอุทิศ   

ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนประชาอุทิศ  บรรจบกับซอยประชาอุทิศ  ๗๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนประชาอุทิศ  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประชาอุทิศ   

ฟากตะวันตก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  สวนธนบุรีรมย  สนามกีฬากรุงเทพมหานคร   

คายลูกเสือกรุงธน  และคลองราษฎรบูรณะ  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  พ.๑-๒๑  ที่กําหนดไวเปนสีแดง 

 ย.๗-๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเทศบาล 

สงเคราะห  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเทศบาล 

สงเคราะห  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดถนนเทศบาลรังสรรคใต  ฟากตะวันออก  ถนนเทศบาล 

สงเคราะห  ฟากเหนือ  และคลองประปา  ฝงตะวันออก 

 ย.๗-๒ ดานเหนือ จดคลองบางเขน  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดคลองวัดทองสุทธาราม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก   

ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับรมิเขตทางถนนวงศสวาง  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนกรุงเทพ -  

นนทบุรี  ฟากตะวันตก 



 

๕๑ 

 ย.๗-๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก   

ฟากเหนือ  และกองบังคับการตํารวจจราจร 

  ดานตะวันออก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงเหนือ  เขตทางรถไฟสายเหนือ   

ฟากตะวันตก  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตจตุจักรกับเขตบางซื่อ  (เขตทางรถไฟสายใต  ฟากเหนือ) 

  ดานตะวันตก จดคลองสงน้ําการประปานครหลวง  ฝงตะวันออก 

 ย.๗-๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก   

ฟากเหนือ  และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดพราว   

ฟากเหนือ  ศาลฎีกา  ศาลอุทธรณ  ศาลแพง  สํานักงานอัยการสูงสุด  และกรมสงเสริมการสงออก   

กระทรวงพาณิชย  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก  กองทะเบียน   

กองปราบปราม  กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันตก  และถนนหอวัง  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันออก 

 ย.๗-๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดพราว   

ฟากเหนือ 

  ดานใต จดคลองน้ําแกว  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก   

ฟากตะวันออก 

 ย.๗-๖ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ   

ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดคลองบางย่ีขัน  ฝงเหนือ  คลองบางบําหรุ  ฝงตะวันตก   

ถนนบรมราชชนนี  ฟากเหนือ  และถนนสิรินธร  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางกอกนอย  ฝงตะวันออก 

 ย.๗-๗ ดานเหนือ จดคลองน้ําแกว  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลาดพราว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดพราว   

ฟากใต 



 

๕๒ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก   

ฟากตะวันออก 

 ย.๗-๘ ดานเหนือ จดคลองทรงกระเทียม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนโชคชัย  ๔   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดพราว   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองลาดพราว  ฝงตะวันออก 

 ย.๗-๙ ดานเหนือ จดคลองทรงกระเทียม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนโชคชัย  ๔   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดถนนสังคมสงเคราะห  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนโชคชัย  ๔   

ฟากตะวันออก 

 ย.๗-๑๐ ดานเหนือ จดถนนสังคมสงเคราะห  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนโชคชัย  ๔   

ฟากตะวันออก  ถนนลาดพราว  ฟากใต  และซอยลาดพราว  ๖๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดซอยเกตุนุติ  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองลาดพราว  ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนลาดพราว  ฟากใต  ซอยลาดพราว  ๖๒  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนโชคชัย  ๔  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดพราว   

ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนโชคชัย  ๔  ฟากตะวันออก 

 ย.๗-๑๑ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางกอกนอย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองชักพระ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากเหนือ 

 ย.๗-๑๒ ดานเหนือ จดถนนบรมราชชนนี  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดคลองบางบําหร ุ ฝงตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนบรมราชชนนี  ฟากใต   



 

๕๓ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ   

ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดคลองบางกอกนอย  ฝงตะวันออก  และถนนบรมราชชนนี   

ฟากตะวันออก 

 ย.๗-๑๓ ดานเหนือ จดคลองสามเสน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองแสนแสบ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางซอยสุขุมวิท  ๖๓  (ซอยเอกมัย)  ฟากตะวันออก  ถนนเพชรบุรี  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ   

๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันออก  และเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนเพชรบุรี  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนประดิษฐมนูธรรมตัดกับถนนเพชรบุรีไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเพชรบุรี  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร   

และถนนพระราม  ๙  ซอย  ๖  ฟากตะวันออก 

 ย.๗-๑๔ ดานเหนือ จดซอยรามคําแหง  ๙  ฟากตะวันตก  และเสนตั้งฉากกับ 

ถนนรามคําแหง  ที่จุดซึ่งซอยรามคําแหง  ๒๔  บรรจบกับถนนรามคําแหง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ตามแนวถนนรามคําแหง  เปนระยะ  ๘๕๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามคําแหง   

ฟากตะวันออก   

  ดานใต จดคลองกะจะ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดคลองแสนแสบ  ฝงตะวันออก 

 ย.๗-๑๕ ดานเหนือ จดคลองกะจะ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบานปา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพัฒนาการ   

ฟากใต  คลองตัน  ฝงตะวันออก  คลองสะแก  ฝงเหนือ  เขตทางพิเศษฉลองรัช  (สายรามอินทรา-อาจณรงค)   

ฟากตะวันออก  และทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก   คลองแสนแสบ  ฝงตะวันออก   

 ย.๗-๑๖ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองตัน   ฝ งตะวันตก   และถนนปรีดีพนมพยงค   

ฟากตะวันตก   



 

๕๔ 

  ดานใต จดถนนสาย  ข ๔๙  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยสุขุมวิท  ๖๓   

(ซอยเอกมัย)  ฟากตะวันออก   

 ย.๗-๑๗ ดานเหนือ จดคลองตัน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองตัน  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดคลองพระโขนง  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนปรีดพีนมยงค   

ฟากตะวันออก  และซอยมีสุวรรณ  ๓  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก   จดถนนปรีดีพนมยงค  ฟากตะวันออก 

 ย.๗-๑๘ ดานเหนือ จดคลองบางจาก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนราชพฤกษ   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตภาษีเจริญกับเขตจอมทอง   

คลองบางหวา  ฝงเหนือ  และคลองภาษีเจริญ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองยายเพียร  ฝงตะวันออก   

 ย.๗-๑๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนราชพฤกษ   

ฟากใต  และคลองวัดใหมยายนุย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางสะแก  ฝงตะวันตก  และถนนสมเด็จพระเจาตากสิน   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนจอมทอง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองดาน  ฝงตะวันออก  คลองบางหวา  ฝงเหนือ   

และคลองวัดโคนอน  ฝงตะวันออก 

 ย.๗-๒๐ ดานเหนือ จดคลองพระโขนง  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตคลองเตยกับเขตพระโขนง 

  ดานตะวันตก จดการทาเรือแหงประเทศไทย  คลังน้ํามันบริษัท  ปตท.   

จํากัด  (มหาชน)  และคลังน้ํามันบริษัท  บางจาก  จํากัด  (มหาชน) 



 

๕๕ 

 ย.๗-๒๑ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตพระโขนงกับเขตคลองเตย   

ซอยสุขุมวิท  ๕๒  (ซอยศิริพร)  ฟากใต  และซอยสุขุมวิท  ๘๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางนางจีน  ฝงตะวันตก  คลองบางออ  ฝงใต   

และซอยวชิรธรรมสาธิต  ๕  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดซอยสุขุมวิท  ๑๐๑/๑  (ซอยวชิรธรรมสาธิต)  ฟากเหนือ   

และคลองบางออ  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายทาเรือ - บางนา)  ฟากตะวันออก 

 ย.๗-๒๒ ดานเหนือ จดคลองตาสาด  (คลองคู)  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองหนองบอน  ฝงตะวันตก  และถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนอุดมสุข  (ซอยสุขุมวิท  ๑๐๓)  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองเคล็ด  ฝงตะวันออก 

 ย.๗-๒๓ ดานเหนือ จดถนนจอมทอง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองดาวคะนอง  ฝงตะวันตก  และคลองวัดนาคนิมิตร   

ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนพระรามท่ี  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางขุนเทียน  ฝงตะวันออก 

 ย.๗-๒๔ ดานเหนือ จดคลองดาวคะนอง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร  ฟากเหนือ  (สายดาวคะนอง - ทาเรือ) 

  ดานตะวันตก จดถนนสุขสวัสดิ์  ฟากตะวันออก  คลองราษฎรบูรณะ   

ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขสวัสดิ์  ฟากตะวันออก  คลองบางปะกอก   

ฝงตะวันตก  คลองบางปะแกว  ฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขสวัสดิ์   

ฟากตะวันออก  ซอยสุขสวัสดิ์  ๑  ฟากเหนือ  และคลองดาวคะนอง  ฝงตะวันออก 

 ย.๗-๒๕ ดานเหนือ จดซอยสุขุมวิท  ๑๐๑/๑  (ซอยวชิรธรรมสาธิต)  ฟากใต   

ซอยอุดมสุข  ๒๗  ฟากตะวันตก  และถนนอุดมสุข  (ซอยสุขุมวิท  ๑๐๓)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองเคล็ด  ฟากตะวันตก 



 

๕๖ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนบางนา - ตราด   

ฟากเหนือ  ซอยเชลียง  ๑  ฟากตะวันตก  และถนนบางนา - ตราด  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท   

ฟากตะวันออก 

 ย.๗-๒๖ ดานเหนือ จดถนนพระรามที่  ๒  ฟากใต  และถนนสุขสวัสดิ์  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดคลองบางปะแกว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายดาวคะนอง - ทาเรือ)  ฟากเหนือ   

และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามท่ี  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดคลองบางขุนเทียน  ฝงตะวันออก 

 ย.๗-๒๗ ดานเหนือ จดถนนสุขสวัสดิ์  ฟากตะวันตก  คลองบางปะกอก  ฝงตะวันตก   

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขสวัสดิ์  ฟากตะวันตก  และคลองราษฏรบูรณะ   

ฝงตะวันออก   

  ดานใต จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายดาวคะนอง - ทาเรือ)  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางปะแกว  ฝงตะวันออก 

 ย.๗-๒๘ ดานเหนือ จดคลองบางออ  ฝงใต  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท  ฟากตะวันตก  คลองบางนา  ฝงใต  ถนนสุขุมวิท  ฟากตะวันตก   

กรมอุตุนิยมวิทยา  และสถาบันทหาร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท   

ฟากตะวันตก 

 ย.๗-๒๙ ดานเหนือ จดถนนอุดมสุข  (ซอยสุขุมวิท  ๑๐๓)  ฟากใต  ถนนเฉลิมพระเกียรติ   

ร.๙  ฟากตะวันตก  และคลองหนองบอน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก   จดคลองปลัดเปรียง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองวัด  ฝงเหนือและฝงตะวันตก  และคลองเคล็ด  ฝงเหนือ 

และฝงตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดคลองเคล็ด  ฝงตะวันออก 



 

๕๗ 

 ย.๗-๓๐ ดานเหนือ จดถนนบางนา - ตราด  ฟากใต  ซอยศรีพงษ  ฟากตะวันตก   

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนบางนา - ตราด  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดคลองบางนา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางนา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท   

ฟากตะวันออก 

๓. ที่ดินประเภท  ย.๘  ถึง  ย.๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาล  ใหเปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย 

หนาแนนมาก  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ย.๘-๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนวงศสวาง   

ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดทางพิเศษศรีรัช  (สายแจงวัฒนะ - บางโคล)  ฟากตะวันตก   

และถนนประชาชื่น  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก  บริษัท  ผลิตภัณฑ 

และวัสดุกอสราง  จํากัด  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 ย.๘-๒ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนประชาชื่น  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดซอยประชาชื่น  ๘  ฟากเหนือ  เสนตั้งฉากกับถนนกรุงเทพ -  

นนทบุรี  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งซอยประชาชื่น  ๘  บรรจบกับถนนกรุงเทพ - นนทบุรี  เสนขนานระยะ   

๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนกรุงเทพ - นนทบุรี  ฟากตะวันตก  และคลองบางโพ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  จ ๓  ฟากตะวันออก 

 ย.๘-๓ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดซอยถนนรถไฟ  ๑  ฟากเหนือ  คลองเปรมประชากร   

ฝงตะวันออก  และถนนศูนยการคา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองประปา  ฝงตะวันออก 

 ย.๘-๔ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากใต  และถนนสาย  จ ๓   

ฟากตะวันตกและฟากใต 



 

๕๘ 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  จ ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางซื่อ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 

 ย.๘-๕ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางพลัด  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ   

ฟากตะวันตก 

 ย.๘-๖ ดานเหนือ จดสถาบันทหาร  คลองบางกระบือ  ฝงใต  ฝงตะวันออกและ 

ฝงตะวันตก  กองพลาธิการและสรรพาวุธ  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  กองบังคับการตํารวจสันติบาล  ๑   

กองบังคับการ  ๕  กองกํากับการ  ๓  กองสรรพวุธ 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนราชวิถี  ฟากเหนือ  ถนนพระรามท่ี  ๕  ฟากตะวันตก   

ถนนสุโขทัย  ฟากเหนือ  ถนนสามเสน  ฟากตะวันออก  คลองสามเสน  ฝงเหนือ  วังศุโขทัย   

และคณะแพทยศาสตร  วชิรพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

  ดานตะวันตก จดแมน้ํ า เจาพระยา   ฝ งตะวันออก   กรมชลประทาน   

การไฟฟานครหลวงสามเสน  และโรงพยาบาลการไฟฟานครหลวง 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  ส.-๓๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  และบริเวณ  พ.๓-๘   

และบริเวณ  พ.๓-๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีแดง 

 ย.๘-๗ ดานเหนือ จดสถาบันทหาร 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดสถาบันทหาร 

  ดานตะวันตก จดถนนพระรามท่ี  ๕  ฟากตะวันออก 

 ย.๘-๘ ดานเหนือ จดคลองบางพลัด  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางย่ีขัน  ฝงเหนือ  วัดดาวดึงษาราม  ซอยวัดดาวดึงษาราม   

ฟากใตและฟากตะวันตก  ถนนสมเด็จพระปนเกลา  ฟากเหนือ  ถนนอรุณอมรินทร  ฟากตะวันออก   

และคลองบางย่ีขัน  ฝงเหนือ 



 

๕๙ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ   

ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนราชวิถี  ฟากใต  เสนตั้งฉากกับถนนราชวิถี  

ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนจรัญสนิทวงศตัดกับถนนราชวิถีไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนนราชวิถี   

เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร  และซอยเจาพระยาสยาม  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ 

 ย.๘-๙ ดานเหนือ จดคณะแพทยศาสตร  วชิรพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณ   

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  สถาบันทหาร  และถนนสุโขทัย  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนนครราชสีมา  ฟากตะวันตก  ถนนราชวิถี  ฟากเหนือ   

และถนนสามเสน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองทาวาสุกรี  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 

 ย.๘-๑๐ ดานเหนือ จดทาวาสุกรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา  มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนดุสิต  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โรงเรียนประถมสาธิต   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สหกรณออมทรัพยกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  สํานักงาน 

สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

โรงเรียนราชวินิต  สํานักหอสมุดแหงชาติ  และถนนศรีอยุธยา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนนครราชสีมา  ฟากตะวันตก  สํานักนายกรัฐมนตรี   

กระทรวง  ศึกษาธิการ  คุรุสภา  สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  สํานักงานคณะกรรมการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  องคการสหประชาชาติ   

และราชตฤณมัยสมาคมแหงประเทศไทย 

  ดานใต จดคลองผดุงกรุงเกษม  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 

 ย.๘-๑๑ ดานเหนือ จดถนนกรุงเกษม  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ  คุรุสภา   

สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  องคการสหประชาชาติ  และราชตฤณมัยสมาคมแหงประเทศไทย   

และสถาบันทหาร 

  ดานใต จดซอยวัดมกุฏกษัตริยาราม  ฟากเหนือ  ถนนประชาธิปไตย   

ฟากตะวันตก  ถนนวิสุทธิกษัตริย  ฟากเหนือ  ถนนสามเสน  ฟากตะวันออก  และธนาคารแหงประเทศไทย 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 



 

๖๐ 

 ย.๘-๑๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนบรมราชชนนี   

ฟากใต  ถนนอรุณอมรินทร  ฟากตะวันออก  และถนนสมเด็จพระปนเกลา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดซอยวัดดุสิตาราม  ฟากเหนือและฟากตะวันตก  คลองขนมจีน   

ฝงเหนือและฝงตะวันตก  ถนนอรุณอมรินทร  ฟากตะวันตก  และคลองบานขมิ้น  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองมอญ  ฝงเหนือ  และสถาบันทหาร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ   

ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพรานนก  ฟากใต  เสนขนานระยะ   

๔๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนพรานนก  ฟากเหนือ 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  ส.-๔๐  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน   

 ย.๘-๑๓ ดานเหนือ จดถนนกรุงเกษม  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนนครสวรรค  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนวิสุทธิกษัตริย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนราชดําเนินนอก  ฟากตะวันออก 

 ย.๘-๑๔ ดานเหนือ จดถนนพิษณุโลก  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก  และถนนหลานหลวง   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองผดุงกรุงเกษม  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพระรามท่ี  ๕  ฟากตะวันออก 

 ย.๘-๑๕ ดานเหนือ จดคลองมอญ  ฝงใต  และถนนอรุณอัมรินทร  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดคลองบางกอกใหญ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ   

ฟากตะวันตก   

 ย.๘-๑๖ ดานเหนือ จดซอยวัดกัลยาณ  ฟากใต  ถนนเทศบาลสาย  ๑  ฟากใต   

และเสนตรงซึ่งลากตอจากถนนเทศบาลสาย  ๑  ฟากเหนือ  ไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบถนนประชาธิปก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดตัดถนนอิสรภาพกับถนนประชาธิปกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 

ถนนประชาธิปก  เปนระยะ  ๗๕๐  เมตร   



 

๖๑ 

  ดานตะวันออก จดถนนประชาธิปก  ฟากตะวันตก  ถนนอิสรภาพ  ฟากเหนือ   

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประชาธิปก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนอินทรพิทักษ   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางกอกใหญ  ฝงตะวันออก 

 ย.๘-๑๗ ดานเหนือ จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดโรงพยาบาลตากสิน  สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร   

สํานักงานเขตคลองสาน  กรมเจาทา  สถานีตํารวจนครบาลสมเด็จเจาพระยา  ศูนยบริการสาธารณสุข  ๒๘   

กรุงธนบุรี  โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา  ถนนลาดหญา  ฟากเหนือ  และถนนอิสรภาพ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนประชาธิปก  ฟากตะวันออก  ซอยอุทัย  ฟากใต   

และซอยสมเด็จเจาพระยา  ๑  ฟากตะวันออก 

 ย.๘-๑๘ ดานเหนือ จดถนนลาดหญา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนกรุงธนบุรี  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสมเด็จ 

พระเจาตากสิน  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ - มหาชัย   

ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๗๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเจริญนคร  ฟากตะวันตก   

 ย.๘-๑๙ ดานเหนือ จดถนนกรุงธนบุรี  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดคลองบางไสไก  ฝงตะวันออก  คลองบางลําภูลาง  ฝงใต   

และเสนขนานระยะ  ๕๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  ฟากตะวันออก   

 ย.๘-๒๐ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายปากน้ํา  ฟากตะวันตก  และทางพิเศษ 

เฉลิมมหานคร  (สายดินแดง - ทาเรือ)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดการทาเรือแหงประเทศไทย  คลังน้ํามัน  บริษัท  ปตท.   

จํากัด  (มหาชน)  คลังน้ํามันบริษัท  บางจาก  จํากัด  (มหาชน)  และเขตทางรถไฟสายปากน้ํา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงเหนือ 



 

๖๒ 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายปากน้ํา  ฟากตะวันตก  เสนแบงเขต 

การปกครองระหวางเขตคลองเตยกับเขตยานนาวา  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตคลองเตย 

กับเขตสาทร 

 ย.๘-๒๑ ดานเหนือ จดคลองวัดยานนาวา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเจริญกรุง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองกรวย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 

 ย.๘-๒๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนตากสิน -  

เพชรเกษม  ฟากใต  และเสนตรงท่ีเชื่อมระหวางจุดบนถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากถนนสมเด็จพระเจาตากสินตัดกับถนนตากสิน - เพชรเกษมไปทางทิศใตตามแนวถนนสมเด็จ 

พระเจาตากสิน  ที่จุดซึ่งคลองบางลําภูลาง  ฝงเหนือ  บรรจบกับคลองบางไสไก  เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร   

  ดานตะวันออก จดคลองบางไสไก  ฝงตะวันตก  และแมน้ําเจาพระยา   

ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนมไหสวรรย  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  ฟากตะวันออก  คลองสําเหร  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  ฟากตะวันตก  และสถาบันทหาร 

  ดานตะวันตก จดถนนรัชดาภิเษก  ฟากตะวันออก 

 ย.๘-๒๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนราชพฤกษ   

ฟากใต  ถนนรัชดาภิเษก  ฟากตะวันตก  และถนนมไหสวรรย  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําเจาพระยา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางสะแก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางสะแก  ฝงตะวันออก 

 ย.๘-๒๔ ดานเหนือ จดคลองกรวย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก   จดถนนเจริญกรุง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนพระรามท่ี  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 

 ย.๘-๒๕ ดานเหนือ จดถนนพระรามท่ี  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  ๖  รอบพระชนมพรรษา 



 

๖๓ 

  ดานใต จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 

 ย.๘-๒๖ ดานเหนือ จดถนนพระรามท่ี  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนวงแหวนอุตสาหกรรม  ฟากตะวันตก  และสวนสาธารณะ   

เฉลิมพระเกียรติ  ๖  รอบพระชนมพรรษา 

  ดานใต จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางมะนาว  ฝงตะวันออก 

 ย.๙-๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดพราว   

ฟากเหนือ  ศาลฎีกา  ศาลอุทธรณ  ศาลแพง  สํานักงานอัยการสูงสุด  และกรมสงเสริมการสงออก   

กระทรวงพาณิชย 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดถนนลาดพราว  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันออก 

 ย.๙-๒ ดานเหนือ จดถนนลาดพราว  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดคลองน้ําแกว  ฝงเหนือ  คลองพระยาเวิก  ฝงตะวันตก   

และคลองบางซื่อ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดสวนวชิรเบญจทัศ  (สวนรถไฟ)  สวนจตุจักร  สวนสมเด็จ 

พระนางเจาสิริกิติ์  กรมการขนสงทางบก  สถาบันการบินพลเรือน  ซอยพหลโยธิน  ๑๘/๑  (ซอยรวมศิรินิมิตร)   

แยก  ๑๘  ฟากใต  ซอยยาสูบ  ๑  ฟากใต  ซอยยาสูบ  ๒  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันออก  และลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงใต 

 ย.๙-๓ ดานเหนือ จดคลองบางโพ  ฝงใต  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนกรุงเทพ - นนทบุรี  ฟากตะวันตก  เสนตรงท่ีลากตอจากเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนกรุงเทพ - นนทบุรี  ฟากตะวันตกไปทางทิศใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ง ๗   

เปนระยะ  ๑๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสาย  ง ๗  ฟากใต  ถนนเตชะวนิช   

ฟากตะวันตก  และถนนสาย  ง ๑๒  ฟากใต 



 

๖๔ 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ง ๑๐  ฟากเหนือ  ถนนพระรามที ่ ๕  ฟากตะวันออก   

และคลองบางซื่อ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  จ ๓  ฟากตะวันออก 

 ย.๙-๔ ดานเหนือ จดซอยถนนรถไฟ  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ง ๑๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ง ๖  ฟากตะวันออก 

 ย.๙-๕ ดานเหนือ จดคลองน้ําแกว  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก   

ฟากตะวันออก  ถนนวัฒนธรรม  ฟากเหนือและฟากตะวนัตก  และถนนพระรามเกาซอย  ๖  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองสามเสน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนรัชดาภิเษก  ฟากตะวันออก 

 ย.๙-๖ ดานเหนือ จดคลองบางซื่อ  ฝงเหนือ  คลองพระยาเวิก  ฝงตะวันออก   

และคลองน้ําแกว  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนรัชดาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสุทธิสารวินิจฉัย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันออก 

 ย.๙-๗ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง ๑๐  ฟากใต 

  ดานใต จดคลองบางซื่อ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพระรามท่ี  ๕  ฟากตะวันออก 

 ย.๙-๘ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง ๑๐  ฟากใต  และถนนกําแพงเพชร  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางซื่อ  ฝงเหนือ 

 ย.๙-๙ ดานเหนือ จดคลองบางซื่อ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันตก 



 

๖๕ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประดิพัทธ   

ฟากเหนือ  ซอยประดิพัทธ  ๑๓  (ซอยประชาอุทิศ)  ฟากตะวันตก  และถนนประดิพัทธ  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก 

 ย.๙-๑๐ ดานเหนือ จดคลองบางซื่อ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดสถาบันทหาร   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันออก 

 ย.๙-๑๑ ดานเหนือ จดคลองบางพลัด  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ   

ฟากตะวันออก  ซอยเจาพระยาสยาม  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสิรินธร   

ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ   

๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสิรินธร  ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับถนนราชวิถี  ฟากใต 

  ดานใต จดคลองบางย่ีขัน  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ   

ฟากตะวันตก 

 ย.๙-๑๒ ดานเหนือ จดถนนประดิ พั ทธ   ฟากใต   ซอยประดิ พัท ธ   ๑๐   

(ซอยประชานิมิต)  ฟากตะวันตก  และซอยพหลโยธิน  ๑๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดคลองสามเสน  ฝงเหนือ  โรงกรองน้ําสามเสน  โรงงานผลิตน้ํา   

สามเสน  ๒  การประปานครหลวง  กรมโยธาธิการและผังเมือง  สถานรับเล้ียงและพัฒนาเด็กบานราชวิถี   

สภาสังคมสงเคราะห  สถาบันประสาท  สถาบันมะเร็งแหงชาติ  โรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะวิทยาศาสตร   

คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  กระทรวงการตางประเทศ  โรงพยาบาลสงฆ  องคการเภสัชกรรม   

กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม  กระทรวงอุตสาหกรรม  กองบัญชาการตํารวจนครบาล  กองบังคับการตํารวจทางหลวง   

กรมทางหลวง  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  กรุงเทพมหานคร  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา   

กรมการศึกษานอกโรงเรยีน  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร  สํานักงานนโยบายและแผนการขนสง 

และจราจร  และสํานักงานเครื่องกลและส่ือสาร  และถนนพระรามท่ี  ๖  ฟากตะวันออก   



 

๖๖ 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  ส.-๒๗  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ย.๙-๑๓ ดานเหนือ จดถนนสุทธิสารวินิจฉัย  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนรัชดาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนประชาราษฎรบําเพ็ญ  ฟากเหนือ  ถนนประชาสงเคราะห   

ฟากตะวันออกและฟากใต  ถนนสาย  ง ๑๓  ฟากเหนือ  ศูนยกอสรางและบูรณะถนน  ๒  สํานักการโยธา   

โรงบําบัดน้ําเสียกรุงเทพมหานคร  (ดินแดง)  ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร  ๒  และสถานีตํารวจนครบาลดินแดง 

  ดานตะวันตก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันออก 

 ย.๙-๑๔ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง ๑๓  ฟากใต  ถนนประชาสงเคราะห   

ฟากตะวันออก  และถนนประชาราษฎรบําเพ็ญ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนรัชดาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนอโศก-ดินแดง  ฟากเหนือ  กระทรวงแรงงานและ 

สวัสดิการสังคม  โรงเรียนพิบูลยประชาสรรค  สถาบันประชานุกูล  และถนนดินแดง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ศูนยกอสรางและบูรณะถนน  ๒   

สํานักการโยธา  โรงบําบัดน้ําเสียกรุงเทพมหานคร  (ดินแดง)  ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร  ๒  และสถานี 

ตํารวจนครบาลดินแดง 

 ย.๙-๑๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนบรมราชชนนี   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ   

ฟากตะวันออก   

  ดานใต จดคลองมอญ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ   

ฟากตะวันตก 

 ย.๙-๑๖ ดานเหนือ จดสถาบันทหาร  และถนนพหลโยธิน  ๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนดินแดง  ฟากเหนือ  และคลองสามเสน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก  และสถาบันทหาร 



 

๖๗ 

 ย.๙-๑๗ ดานเหนือ จดถนนดินแดง  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนอโศก - ดินแดง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองสามเสน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนดินแดง  ฟากใต 

 ย.๙-๑๘ ดานเหนือ จดคลองสามเสน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนพระราม  ๙  ซอย  ๖  ฟากตะวันตก  เขตแนวทางรถไฟ 

สายตะวันออก  ฟากใต  เสนตั้งฉากกับถนนเพชรบุรี  ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนประดิษฐมนูธรรม 

บรรจบกับถนนเพชรบุรีไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนนเพชรบุรี  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร  และเสนขนาน 

ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยสุขุมวิท  ๖๓  (ซอยเอกมัย)  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนอโศกมนตรี   

ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนอโศก - ดินแดง  ฟากตะวันออก 

 ย.๙-๑๙ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยสุขุมวิท  ๖๓   

(ซอยเอกมัย)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสาย  ข ๔๙  ฟากเหนือ  ซอยทองหลอ  ๑๐  ฟากเหนือ   

ซอยสุขุมวิท  ๕๕  (ซอยทองหลอ)  ฟากตะวันออก  และถนนสาย  ข ๔๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสาย  ข ๔๑  ฟากตะวันออก  และซอยสุขุมวิท  ๔๙   

ฟากตะวันออก 

 ย.๙-๒๐ ดานเหนือ จดคลองมอญ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ   

ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตรกับริมเขตทางถนนเพชรเกษม  ฟากเหนือ 

  ดานใต จดคลองบางกอกใหญ  ฝงตะวันตกและฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม   

ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ  ฟากตะวันตก 

 ย.๙-๒๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดคลองบางกอกใหญ  ฝงตะวันตก  และคลองดาน  ฝงตะวันตก 



 

๖๘ 

  ดานใต จดคลองวัดนางชี  ฝงเหนือ  และคลองตามวง  ฝงตะวันตก 

และฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนราชพฤกษ   

ฟากตะวันตก 

 ย.๙-๒๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสาย  ข ๖๑   

ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเทอดไท  ฟากใต  คลองสําเหร  ฝงตะวันออก   

คลองบางกอกใหญ  ฝงใต  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนอินทรพิทักษ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประชาธิปก   

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  ฟากตะวันตก  และเสนตั้งฉากกับ 

ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  ฟากตะวันตกที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนตากสิน - เพชรเกษมตัดกับถนนสมเด็จ 

พระเจาตากสิน  ไปทางทิศใต  ตามแนวถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนตากสิน -  

เพชรเกษม  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนราชพฤกษ  ฟากใต  คลองบางสะแก   

ฝงตะวันตก  และคลองวัดใหมยายนุย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองดาน  ฝงตะวันออก   

 ย.๙-๒๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท   

ฟากใต  ถนนสาย  ข ๖๐  ฟากตะวันตก  และสถานีขนสงสายตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดซอยสุขุมวิท  ๔๒  (ซอยกลวยน้ําไท)  ฟากตะวันตก   

และซอยอาจณรงค  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองหัวลําโพง  (คลองเตย)  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเกษมราษฎร   

ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสาย  ข ๕๔  ฟากตะวันออก  เสนขนาน 

ระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามที่  ๔  ฟากเหนือ  และซอยสุขุมวิท  ๒๔  (ซอยเกษม)   

ฟากตะวันออก 

 ย.๙-๒๔ ดานเหนือ จดซอยศรีบําเพ็ญ  ฟากใตและฟากตะวันตก  และซอยศรีรุง   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเชื้อเพลิง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนพระรามท่ี  ๓  ฟากเหนือ  และทางพิเศษเฉลิมมหานคร   

(สายดาวคะนอง - ทาเรือ)  ฟากเหนือ 



 

๖๙ 

  ดานตะวันตก จดถนนนราธิวาสราชนครินทร  ฟากตะวันออก  ถนนจันทนเกา   

ฟากใต  ถนนนางล้ินจ่ี  ฟากตะวันออก  และถนนเย็นอากาศ  ฟากตะวันออก 

 ย.๙-๒๕ ดานเหนือ จดคลองวัดนางชี  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองดาน  ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดเสนขนาน  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนราชพฤกษ   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดถนนราชพฤกษ  ฟากตะวันออก  และคลองตามวง   

ฝงตะวันออก 

 ย.๙-๒๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองพระโขนง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองหัวลําโพง  (คลองเตย)  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอยสุขุมวิท  ๔๒  (ซอยกลวยน้ําไท)  ฟากตะวันออก   

และซอยอาจณรงค  ฟากตะวันออก 

 ย.๙-๒๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจันทน   

ฟากใต  ซอยจันทน  ๔๙  ฟากตะวันออก  และซอยเจริญราษฎร  ๕  (ซอยอยูดี)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเจริญราษฎร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนพระรามท่ี  ๓  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดถนนเจริญกรุง  ฟากตะวันออก 

 ย.๙-๒๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจันทน   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธุประดิษฐ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดซอยสาธุประดิษฐ  ๑๒  ฟากเหนือ  ซอยจันทน  ๔๓   

(ซอยวัดไผเงิน)  ฟากเหนือ  ซอยอยูดี  ๒๐/๑  ฟากตะวันตก  ซอยเจริญราษฎร  ๘  (ซอยอยูดี)  ฟากเหนือ   

และซอยเจริญราษฎร  ๕  (ซอยอยูดี)  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอยจันทน  ๔๙  ฟากตะวันออก 

 ย.๙-๒๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจันทน   

ฟากใต  และซอยพยัคฆาภรณ  ฟากใต 



 

๗๐ 

  ดานตะวันออก จดถนนนราธิวาสราชนครินทร  ฟากตะวันตก  ถนนรัชดาภิเษก   

ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนราธิวาสราชนครินทร  ฟากตะวันตก   

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามท่ี  ๓  ฟากตะวันตก  และถนนวงแหวน 

อุตสาหกรรม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนพระรามท่ี  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตยานนาวากับเขต 

บางคอแหลม  และถนนสาธุประดิษฐ  ฟากตะวันตก 

 ย.๙-๓๐ ดานเหนือ จดซอยเจริญราษฎร  ๕  (ซอยอยูดี)  ฟากใต  ซอยเจริญราษฎร  ๘   

(ซอยอยูดี)  ฟากใต  ซอยอยูดี  ๒๐/๑  ฟากตะวันออก  ซอยจันทน  ๔๓  (ซอยวัดไผเงิน)  ฟากใต   

และซอยสาธุประดิษฐ  ๑๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาธุประดิษฐ  ฟากตะวันตก  และเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางเขตบางคอแหลมกับเขตยานนาวา 

  ดานใต จดถนนพระรามท่ี  ๓  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเจริญราษฎร  ฟากตะวันออก 

 ย.๑๐-๑ ดานเหนือ จดถนนสาย  ง ๑๐  ฟากใต  และซอยพหลโยธิน  ๑๘  ฟากใต 

  ดานใต จดคลองบางซื่อ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันออก 

 ย.๑๐-๒ ดานเหนือ จดคลองบางซื่อ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันออก  และสถาบันทหาร 

  ดานใต จดคลองสามเสน  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันตก 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  พ.๓-๗  ที่กําหนดไวเปนสีแดง 

 ย.๑๐-๓ ดานเหนือ จดคลองสามเสน  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนราชวิถี  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอยราชวิถี  ๑๘  (ซอยวัดมะกอก)  ฟากตะวันออก 



 

๗๑ 

 ย.๑๐-๔ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดซอยสุขุมวิท  ๔๙  ฟากตะวันตก  ถนนสาย  ข ๔๑   

ฟากตะวันตกและฟากใต  และซอยสุขุมวิท  ๕๕  (ซอยทองหลอ)  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนสุขุมวิท  ฟากหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนอโศกมนตรี   

ฟากตะวันออก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

ประสานมิตร 

 ย.๑๐-๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเพลินจิต   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเลียบทางดวน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามที่  ๔   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนวิทยุ   

ฟากตะวันออก  เสนตรงท่ีลากจากซอยรวมฤดี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตจนบรรจบกับเสนขนานระยะ   

๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนวิทยุ  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทาง 

ถนนวิทยุ  ฟากตะวันออก 

 ย.๑๐-๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก   

ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดคลองบางนางหงส  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเลียบทางดวน  ฟากตะวันออก 

 ย.๑๐-๗ ดานเหนือ จดถนนสุขุมวิท  ฟากใต  และอุทยานเบญจศิริ 

  ดานตะวันออก จดซอยสุขุมวิท  ๒๔  (ซอยเกษม)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท   

ฟากใต  ซอยสุขุมวิท  ๒๔  (ซอยเกษม)  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทาง 

ถนนพระรามที ่ ๔  ฟากเหนือและฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก   

ฟากตะวันออก 



 

๗๒ 

 ย.๑๐-๘ ดานเหนือ จดซอยทองหลอ  ๑๐  ฟากใต  และถนนสาย  ข ๔๙  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนปรีดีพนมยงค  ฟากตะวันตก  ซอยพ่ึงสุข  ฟากเหนือ   

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนปรีดีพนมยงค  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสุขุมวิท  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอยสุขุมวิท  ๕๕  (ซอยทองหลอ)  ฟากตะวันออก 

 ย.๑๐-๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสาทรใต   

ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามท่ี  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายปากน้ํา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดซอยศรีรุง  ฟากเหนือ  ซอยศรีบําเพ็ญ  ฟากตะวันออก   

ถนนเย็นอากาศ  ฟากเหนือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ  มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรภิมุขมหาเมฆ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ  สถานีตํารวจนครบาล 

บางโพงพาง  สถานีตํารวจนครบาลทุงมหาเมฆ  สํานักงานตรวจคนเขาเมือง  ไปรษณียสวนพลู  ศูนยบริการ 

ลูกคาทีโอที  สาขาทุงมหาเมฆ  การประปานครหลวง  สาขาทุงมหาเมฆ  และกรมการบินพาณิชย   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนราธิวาส 

ราชนครินทร  ฟากตะวันตก 

 ย.๑๐-๑๐ ดานเหนือ จดถนนสุขุมวิท  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนพระรามท่ี  ๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดสถานีขนสงสายตะวันออก 

 ย.๑๐-๑๑ ดานเหนือ จดคลองวัดยานนาวา  ฝงใต  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนสาทรใต  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนราธิวาส 

ราชนครินทร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจันทน   

ฟากเหนือ  ซอยจันทน  ๑๖  (ซอยทนุรัตน)  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทาง 

ถนนจันทน  ฟากเหนือ  ซอยจันทน  ๑๘/๗  (ซอยเซนตหลุยส  ๓)  ฟากตะวันตก  ซอยจันทน  ๒๗   

(ซอยพระแมมารี)  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจันทน  ฟากใต   



 

๗๓ 

ซอยจันทน  ๔๙  ฟากตะวันออก  เสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตสาทรกับเขตบางคอแหลม   

และคลองกรวย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเจริญกรุง  ฟากตะวันออก  และศาลแพงกรุงเทพใต   

วัดดอน  และสุสานมูลนิธิฮั่วเคี้ยวปอเต็กเซี่ยงตึ๊ง 

 ย.๑๐-๑๒ ดานเหนือ จดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรภิมุขมหาเมฆ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ   

สถานีตํารวจนครบาลบางโพงพาง  สถานีตํารวจนครบาลทุงมหาเมฆ  สํานักงานตรวจคนเขาเมือง   

ไปรษณียสวนพลู  ศูนยบริการลูกคาทีโอที  สาขาทุงมหาเมฆ  การประปานครหลวง  สาขาทุงมหาเมฆ   

กรมการบินพาณิชย  และกองพันทหารส่ือสารที่  ๑  รักษาพระองค 

  ดานตะวันออก จดถนนนางล้ินจ่ี  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนจันทน  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนราธิวาส 

ราชนครินทร  ฟากตะวันออก 

 ย.๑๐-๑๓ ดานเหนือ จดคลองกรวย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตบางคอแหลมกับ 

เขตสาทร  และซอยจันทน  ๔๙  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจันทน   

ฟากใต   

  ดานตะวันตก จดถนนเจริญกรุง  ฟากตะวันออก 

 ๔.  ที่ดินประเภท  พ.๑  ถึง  พ.๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม   

มีรายการดังตอไปนี้ 

 พ.๑-๑ ดานเหนือ จดซอยทวีวัฒน  ๑  ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนสรงประภา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสรงประภา   

ฟากใต  และซอยสุวรรณี  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนสรงประภา  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนน 

สรงประภาตัดกับคลองเปรมประชากร  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสรงประภา  เปนระยะ  ๓๐๐  เมตร 



 

๗๔ 

 พ.๑-๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสายไหม   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดคลองบึงพระยาสุเรนทร  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขาภิบาล  ๕   

(ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  ฟากตะวันออก  และเสนตั้งฉากกับถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  บรรจบกับถนนสายไหมไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับทางถนนสายไหม  ที่ จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  บรรจบกับถนนสายไหมไปทางทิศตะวันตกตามแนว 

ถนนสายไหม  เปนระยะ  ๔๕๐  เมตร   

 พ.๑-๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนแจงวัฒนะ   

ฟากเหนือ   

  ดานตะวันออก จดสถาบันทหาร  บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)   

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  โรงกรองน้ําบางเขน  การประปานครหลวง   

และถนนสาย  ข ๑๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนแจงวัฒนะ   

ฟากใต  สถาบันทหาร  และถนนแจงวัฒนะ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองประปา  ฝงตะวันตก 

 พ.๑-๔ ดานเหนือ จดสถาบันทหาร  ซอยแจงวัฒนะ  ๑๐  แยก  ๓  ฟากตะวันตก   

ซอยแจงวัฒนะ  ๑๐  แยก  ๓  ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนแจงวัฒนะ   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนแจงวัฒนะ   

ฟากใต  คลองเปรมประชากร  ฝงตะวันออก  และถนนแจงวัฒนะ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดสถานแรกรับบานเมตตา  (เดิม) 

 พ.๑-๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดซอยรามอินทรา  ๒๓  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ   

๔๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดปลาเคา  ฟากตะวันออก 



 

๗๕ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดสถาบันทหาร  และเสนตั้งฉากกับถนนรามอินทรา  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากซอยรามอินทรา  ๑๙  บรรจบกับถนนรามอินทราไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนรามอินทรา   

เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร 

 พ.๑-๖ ดานเหนือ จดถนนหทัยมิตร  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนนิมิตใหม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนหทัยมิตร   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดคลองสามวา  ฝงตะวันออก 

 พ.๑-๗ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต  คลองสิบสาม  ฝงใต  และถนนผดุงพันธ   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสาย  ข ๑๘  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสังฆสันติสุข   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนสังฆสันติสุข  ที่ จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนสังฆสันติสุขตัดกับถนนเชื่อมสัมพันธไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสังฆสันติสุข  เปนระยะ  ๑๐๐  เมตร   

และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเชื่อมสัมพันธ  ฟากตะวันตก 

 พ.๑-๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนงามวงศวาน   

ฟากเหนือ 

  ดานใต จดคลองบางเขน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองประปา  ฝงตะวันตก 

 พ.๑-๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดซอยรามอินทรา  ๘๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดซอยรามอินทรา  ๕๒/๑  ฟากเหนือ  ซอยนวมินทร  ๙๖   

ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา  ฟากใต   



 

๗๖ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนวมินทร   

ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามอินทรา  ฟากใต  และเสนตั้งฉากกับ 

ถนนรามอินทรา  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากซอยรามอินทรา  ๗๑  (ซอยวัดคูบอน)  บรรจบกับถนนรามอินทรา 

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนรามอินทรา  เปนระยะ  ๔๐๐  เมตร 

 พ.๑-๑๐ ดานเหนือ จดถนนงามวงศวาน  ฟากใต  และถนนประเสริฐมนูกิจ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดซอยพหลโยธิน  ๓๒  (ซอยเสนานิคม  ๒)  ฟากเหนือ   

ซอยพหลโยธิน  ๓๙  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันตก   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนงามวงศวาน  ฟากใต  และซอยทานผูหญิงพหลฯ   

ฟากตะวันออก   

 พ.๑-๑๑ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนประเสริฐมนูกิจ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนประเสริฐมนูกิจตัดกับถนนนวมินทรไปทางทิศเหนือตามแนวถนนนวมินทร  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนวมินทร   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดคลองบางเตย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางขวด  ฝงตะวันออก 

 พ.๑-๑๒ ดานเหนือ จดถนนโยธินพัฒนา  ฟากใต  และคลองจ่ัน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ   ๒๐๐   เมตร  กับริมเขตทางถนน 

ประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดคลองทรงกระเทียม  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันออก 

 พ.๑-๑๓ ดานเหนือ จดถนนโยธินพัฒนา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๔๓๑๑๔  ดานใต  ที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๕๙๐๕๑  ดานใต  ที่ดินโฉนดท่ีดนิเลขที่  ๕๙๐๕๔  ดานใต  ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที ่ ๕๙๐๕๕  ดานใต   

และที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๘๖๕๒  ดานใต  ในทองท่ีแขวงลาดพราว  เขตลาดพราว  กรุงเทพมหานคร 



 

๗๗ 

  ดานตะวันตก จดที่ดินโฉนดที่ดนิเลขที่  ๘๖๕๒  ดานตะวันตก  ท่ีดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๕๙๐๕๕  ดานตะวันตก  ท่ีดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๒๒๐๘๔๔  ดานตะวันตก  ท่ีดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๑๒๙๘๐  ดานใตและดานตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๙๗๙  ดานตะวันตก  คลองทรงกระเทียม   

ฝงเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประดิษฐมนูธรรม  ฟากตะวันตก 

 พ.๑-๑๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดพราว   

ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนโชคชัย  ๔  ฟากตะวันตก  คลองทรงกระเทียม   

ฝงใต  ถนนโชคชัย  ๔  ฟากตะวันตก  ถนนสังคมสงเคราะห  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนโชคชัย  ๔  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดพราว   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนลาดพราว  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนโชคชัย  ๔  บรรจบกับถนนลาดพราวไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนลาดพราว  เปนระยะ  ๔๐๐  เมตร 

  ดานใต จดซอยลาดพราว  ๖๒  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ   

๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดพราว  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดคลองลาดพราว  ฝงตะวันออก 

 พ.๑-๑๕ ดานเหนือ จดคลองทรงกระเทียม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนโชคชัย  ๔   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดถนนสังคมสงเคราะห  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนโชคชัย  ๔  ฟากตะวันออก 

 พ.๑-๑๖ ดานเหนือ จดซอยฉลองกรุง  ๔๑  ฟากใต  และซอยฉลองกรุง  ๓๘   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลําปลาทิว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองลําชวดเตย  ฝงเหนือ  ถนนฉลองกรุง  ฟากตะวันออก   

และนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนฉลองกรุง   

ฟากตะวันตก 

 พ.๑-๑๗ ดานเหนือ จดคลองประเวศบุรีรมย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดซอยหลวงแพง  ๑  (ซอยประชาพัฒนา)  ฟากตะวันตก   

และซอยหมูบานสภาวัลย  ฟากตะวันตก 



 

๗๘ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนหลวงแพง   

ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดกระบัง  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดคลองหนองปรือ  ฝงตะวันออก 

 พ.๑-๑๘ ดานเหนือ จดคลองพระโขนง  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดซอยออนนุช  ๔๙  (ซอยโมราวรรณ)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองขุนสกล  ฝงตะวันออก 

 พ.๑-๑๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดคลองมหาศร  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดถนนมาเจริญ  ฟากตะวันออก  เสนตรงที่ลากตอจาก 

ซอยเพชรเกษม  ๘๑/๓  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับถนนมาเจริญ  ที่จุดซึ่งถนนมาเจริญ 

บรรจบกับถนนเพชรเกษม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนมาเจริญ   

เปนระยะ  ๖๗๕  เมตร  ซอยเพชรเกษม  ๘๑/๓  ฟากตะวันออก  และซอยเพชรเกษม  ๑๑๔  ฟากตะวันออก 

 พ.๑-๒๐ ดานเหนือ จดคลองบางพราน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดซอยอุดมทรัพย  ฟากตะวันตก  ถนนเอกชัย  ฟากใต   

และซอยเอกชัย  ๖๕  (ซอยศิริอยูวิทยา)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางบอน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนบางขุนเทียน   

ฟากตะวันตก  และซอยเอกศิริ  ฟากตะวันออก 

 พ.๑-๒๑ ดานเหนือ จดคลองสะพานควาย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประชาอุทิศ   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดซอยประชาอุทิศ  ๗๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนประชาอุทิศ  ฟากตะวันออก 

 พ.๒-๑ ดานเหนือ จดถนนปญญา - รามอินทรา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองเกร็ด  ฝงตะวันตก 



 

๗๙ 

  ดานใต จดถนนสาย  จ ๒  ฟากเหนือ  ถนนรามอินทรา  ฟากตะวันตก   

และเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดา - รามอินทรา  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 

 พ.๒-๒ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรมเกลา   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามคําแหง   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดซอยรามคําแหง  ๑๘๘  ฟากตะวันออก  และเสนตรง 

ที่ลากจากซอยรามคําแหง  ๑๘๘  ฟากตะวันออก  จนบรรจบกับคลองแสนแสบ  ฝงใต 

 พ.๒-๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางรถไฟสายใต   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดถนนราชพฤกษ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับเขตทางรถไฟสายใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

เขตทางรถไฟสายใตตัดกับถนนราชพฤกษไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขตทางรถไฟสายใต   

เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

 พ.๒-๔ ดานเหนือ จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนรมเกลา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนลาดกระบัง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนลาดกระบัง  ที่จุดซึ่งหางจากถนนรมเกลา 

ตัดกับถนนลาดกระบังไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนลาดกระบัง  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร  และคลองสองตนนุน   

ฝงตะวันออก 

 พ.๒-๕ ดานเหนือ จดคลองส่ีบาท  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามที่  ๒   

ซอย  ๕๔  ฟากตะวันออก  และถนนทาขาม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามที่  ๒   

ฟากใต 



 

๘๐ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเทียนทะเล   

ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนบางขุนเทียน  ฟากตะวันตก 

 พ.๓-๑ ดานเหนือ จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก  และคลองลําผักชี  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลําผักชี  ฝงตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดซอยพหลโยธิน  ๔๘  ฟากเหนือ  และซอยพหลโยธิน  ๖๗   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสอง  (คลองถนน)  ฝงตะวันออก 

 พ.๓-๒ ดานเหนือ จดซอยพหลโยธิน  ๕๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดคลองลําผักชี  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก 

 พ.๓-๓ ดานเหนือ จดบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)  ศูนยราชการ 

เฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  โรงกรองน้ําบางเขน  และการประปานครหลวง 

  ดานตะวันออก จดที่ดินโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๓๔๙๖  ดานตะวันออกและดานใต   

ในทองที่แขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมเขตทาง 

ถนนนอรธปารค  ๒  ฟากตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๒๑๗๖  ดานเหนือ  ที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๑๓๒๑๗๗  ดานเหนือ  ท่ีดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๒๑๗๘  ดานเหนือและดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๑๒๑๗๔๓  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๓๒๑๘๑  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๑๓๒๑๘๒  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๕๙๑๓๐  ดานตะวันออกและดานใต  ที่ดินโฉนดท่ีดิน 

เลขที่  ๑๑๔๖๙๒  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๘๙๖๒๑  ดานตะวันออกและดานใต  ที่ดินโฉนดท่ีดิน 

เลขที่  ๑๐๓๕๘๖  ดานตะวันออกและดานใต  ในทองท่ีแขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร   

เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนอรธปารค  ๑  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนชิดชน  ฟากเหนือ  และเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนชิดชน   

ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนอรธปารค  ๑  ฟากใต  ที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๑๒๕๘๖๙  ดานใต  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๓๒๑  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๕๘๖๕   



 

๘๑ 

ดานเหนือและดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๕๘๖๔  ดานตะวันออกและดานใต  ท่ีดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๓๒๒  ดานตะวันออกและดานใต  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๘๓  ดานใต  ท่ีดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๑๓๘๔  ดานตะวันออก  ดานใตและดานตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตรกับถนนนอรธปารค  ๑   

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๙๓๓๑  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๙๓๓๒  ดานตะวันออก   

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๙๓๓๓  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๙๓๓๔  ดานตะวันออก   

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๙๓๓๕  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๙๓๓๖  ดานตะวันออก   

ที่ดินโฉนดที่ดนิเลขที่  ๖๙๓๓๗  ดานตะวันออก  ดานใตและดานตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๙๓๑๓   

ดานใต  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๙๒๑๙  ดานตะวันออก  ท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๙๒๑๘  ดานตะวันออก   

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๙๓๑๐  ดานเหนือ  ดานตะวันออกและดานใต  ท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๒๔๗๕๗   

ดานตะวันออก  ท่ีดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๔๗๕๖  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๙๘๐๔๖  ดานเหนือ   

ดานตะวันออกและดานใต  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๒๔๒๕  ดานตะวันออก  ดานใตและดานตะวันตก   

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๒๕๓๖๙  ดานตะวันออก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๙๐  ดานตะวันออก  ดานใต 

และดานตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๙๔๒  ดานตะวันตก  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๓๗๘   

ดานตะวันตก  และที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๓๗๗  ดานใตและดานตะวันตก  ทั้งนี้ใหครอบคลุมที่ดิน 

ตามที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๙๓๓๙  ในทองที่แขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๒๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยงามวงศวาน  ๔๗   

ฟากตะวันตก  เขตที่ดินหมูบานการเคหะทาทราย  และตามที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๕๔๔๙  ท่ีดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๖๔๐๓  ที่ดินโฉนดที่ดนิเลขที่  ๖๔๐๔  ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๔๐๕  ที่ดินโฉนดที่ดนิเลขที่  ๖๔๐๖   

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๐๗  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๐๘  ท่ีดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๐๙  ท่ีดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๖๔๑๐  ที่ดินโฉนดที่ดนิเลขที่  ๖๔๑๑  ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๔๑๒  ที่ดินโฉนดที่ดนิเลขที่  ๖๔๑๓   

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๑๔  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๑๕  ท่ีดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๑๖  ท่ีดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๖๔๑๗  ที่ดินโฉนดที่ดนิเลขที่  ๖๔๑๘  ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๔๑๙  ที่ดินโฉนดที่ดนิเลขที่  ๖๔๒๐   

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๒๑  ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๒๒  ท่ีดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๒๓  ท่ีดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๖๔๒๔  ที่ดินโฉนดที่ดนิเลขที่  ๖๔๒๕  ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่  ๖๔๒๖  ที่ดินโฉนดที่ดนิเลขที่  ๖๔๒๗   

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๔๒๘  ในทองที่แขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร  บริษัท  กสท   

โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)  ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐   

โรงกรองน้ําบางเขน  และการประปานครหลวง 



 

๘๒ 

 พ.๓-๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประเสริฐมนูกิจ   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสาย  ข ๑๙   

ฟากตะวันออก  และเสนตั้งฉากกับถนนประเสริฐมนูกิจ  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย  ข ๑๙   

บรรจบกับถนนประเสริฐมนูกิจไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจ  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประเสริฐมนูกิจ   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนประเสริฐมนูกิจ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนเสนานิเวศน  ซอย  ๒๐๐  บรรจบกับถนนประเสริฐมนูกิจไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจ   

เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

 พ.๓-๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนสุวินทวงศ  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนรมเกลาบรรจบกบัถนนสุวินทวงศไปทางทศิตะวันออกตามแนวถนนสุวินทวงศ  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร   

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรมเกลา  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดริมเขตทางซอยมีนบุรีสแควร  ฟากตะวันออก  ถนนสีหบุรานุกิจ   

ฟากเหนือ  และถนนรามอินทรา  ฟากเหนือ   

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  ส.-๒๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 พ.๓-๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสาย  ง ๗   

ฟากเหนือ  และซอยประชาชื่น  ๘  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนประชาชื่น  ฟากตะวันตก  ถนนศูนยการคา  ฟากใต   

คลองเปรมประชากร  ฝงตะวันตก  และถนนพระรามท่ี  ๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสาย  ง ๗   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตรกับริมเขตทางถนนกรุงเทพ -  

นนทบุรี  ฟากตะวันตก 



 

๘๓ 

 พ.๓-๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประดิพัทธ   

ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก  ซอยวัดไผตัน  ฟากใต   

ถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก  และเสนตั้งฉากกับถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนพหลโยธินตัดกับคลองบางซื่อ  ไปทางทิศใตตามแนวถนนพหลโยธิน  เปนระยะ  ๑๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันตก  ซอยทางเขาธนาคารออมสิน  สํานักงานใหญ  และถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดซอยพหลโยธิน  ๑๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอยประดิพัทธ  ๑๐  (ซอยประชานิมิต)  ฟากตะวันออก   

ถนนประดิพัทธ  ฟากเหนือ  และซอยประดิพัทธ  ๑๓  (ซอยประชาอุทิศ)  ฟากตะวันออก 

 พ.๓-๘ ดานเหนือ จดซอยสามเสน  ๒๕  (ซอยวัดจันทรสโมสร)  ฟากใต   

ถนนสามเสน  ฟากตะวันออก  และคลองบางกระบือ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสามเสน   

ฟากตะวันออก  ซอยสามเสน  ๑๘  (ซอยสุขเกษม)  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๑๘๐  เมตร  กับริมเขตทาง 

ถนนสามเสน  ฟากตะวันออก  และซอยนครไชยศรี  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนนครไชยศรี  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสามเสน   

ฟากตะวันตก  กรมชลประทาน  การไฟฟานครหลวง  สามเสน  และโรงพยาบาลการไฟฟานครหลวง 

 พ.๓-๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสิรินธร   

ฟากเหนือ  และซอยเจาพระยาสยาม  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดซอยเจาพระยาสยาม  ฟากตะวันตก  และเสนตรงท่ีลากจาก 

ซอยเจาพระยาสยาม  ฟากตะวันตก  ไปตั้งฉากกับถนนราชวิถี  ฟากใต 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนราชวิถี   

ฟากใต  เสนตั้งฉากกับถนนราชวิถี  ฟากใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนจรัญสนิทวงศตัดกับถนนราชวิถีไปทาง 

ทิศตะวันออก  ตามแนวถนนราชวิถี  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทาง 

ถนนสิรินธร  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ   

ฟากตะวันตก 



 

๘๔ 

 พ.๓-๑๐ ดานเหนือ จดซอยสุดสงวน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยมิตรอนันต   

ฟากตะวันตก  ถนนนครไชยศรี  ฟากเหนือ  และกรมสรรพสามิต 

  ดานใต จดคลองสามเสน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพระรามท่ี  ๕  ฟากตะวันออก 

 พ.๓-๑๑ ดานเหนือ จดคลองบางย่ีขัน  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดถนนอรุณอมรินทร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสมเด็จพระปนเกลา  ฟากเหนือ  และถนนบรมราชชนนี   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางบําหร ุ ฝงตะวันออก 

 พ.๓-๑๒ ดานเหนือ จดถนนบรมราชชนนี  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดถนนอรุณอมรินทร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนบรมราชชนนี   

ฟากใต   

  ดานตะวันตก จดคลองบางบําหร ุ ฝงตะวันออก 

 พ.๓-๑๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนลาดพราว   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดถนนนวมินทร  ฟากตะวันตก  ซอยพุฒตาล  ฟากตะวันตก   

ถนนเสรีไทย  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพวงศิริ  ฟากตะวันออก   

ถนนรามคําแหง  ฟากเหนือ  และถนนสาย  ข ๓๔  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดซอยหมูบานมาลีสวนสน  ๘  ฟากเหนือ  ถนนศรีนครินทร   

ซอยโตะล้ิม  ฟากเหนือ  ถนนศรีนครินทร  ฟากตะวันตก  และซอยสุดนารี  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอยรามคําแหง  ๕๒  ฟากตะวันออก  ถนนรามคําแหง   

ฟากเหนือ  ลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก  คลองแสนแสบ  ฝงเหนือ  คลองยายเผ่ือน   

ฝงตะวันออก  ถนนลาดพราว  ฟากใต  และถนนแฮปปแลนด  สาย  ๑  ฟากตะวันออก 

 พ.๓-๑๔ ดานเหนือ จดธนาคารแหงประเทศไทย  ถนนวิสุทธิกษัตริย  ฟากใต   

ซอยวัดมกุฎกษัตริยาราม  ฟากใต  และสถาบันทหาร 

  ดานตะวันออก จดถนนราชดาํเนินนอก  ฟากตะวันตก  สํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน 

เพ่ือเกษตรกรรม  และกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



 

๘๕ 

  ดานใต จดคลองรอบกรุง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 

 พ.๓-๑๕   ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดซอยรามคําแหง  ๖๕  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนรามคําแหง  ฟากเหนือ  ซอยรามคําแหง  ๒๔   

ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรามคําแหง  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับถนนรามคําแหง  ท่ีจุดซึ่งซอยรามคําแหง  ๒๔   

บรรจบกับถนนรามคําแหง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนรามคําแหง  เปนระยะ  ๘๕๐  เมตร   

และซอยรามคําแหง  ๙  ฟากตะวันออก 

 พ.๓-๑๖   ดานเหนือ จดถนนศรีอยุธยา  ฟากใต  และสถาบันทหาร 

  ดานตะวันออก จดถนนพญาไท  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดโรงกรองน้ําสามเสน  โรงงานผลิตน้ําสามเสน  ๒  การประปา 

นครหลวง  กรมโยธาธิการและผังเมือง  สถานรับเล้ียงและพัฒนาเด็กบานราชวิถี  สภาสังคมสงเคราะห   

สถาบันประสาท  สถาบันมะเร็งแหงชาติ  โรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะวิทยาศาสตร  คณะเภสัชศาสตร   

มหาวิทยาลัยมหิดล  กระทรวงการตางประเทศ  โรงพยาบาลสงฆ  องคการเภสัชกรรม  กระทรวงสาธารณสุข   

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

กระทรวงอุตสาหกรรม  กองบัญชาการตํารวจนครบาล  กองบังคับการตํารวจทางหลวง  กรมทางหลวง   

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  กรุงเทพมหานคร  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  กรมการศึกษา 

นอกโรงเรียน  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร  สํานักงานนโยบายและแผนการขนสง 

และจราจร  และสํานักงานเครื่องกลและส่ือสาร 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  ส.-๔๓  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 พ.๓-๑๗ ดานเหนือ จดถนนวิสุทธิ์กษัตริย  ฟากใต  ถนนนครสวรรค  ฟากใต   

และถนนกรุงเกษม  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกรุงเกษม  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเจริญกรุง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองรอบกรุง  ฝงตะวันออก  และถนนราชดําเนินนอก   

ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  ส.-๔๗  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 



 

๘๖ 

 พ.๓-๑๘ ดานเหนือ จดสถาบันทหาร  และเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพญาไท   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก  ถนนเพชรบุรี   

ฟากใต  โรงกรองน้ําสามเสน  โรงงานผลิตน้ําสามเสน  ๒  การประปานครหลวง  กรมโยธาธิการและผังเมือง   

สถานรับเล้ียงและพัฒนาเด็กบานราชวิถี  สภาสังคมสงเคราะห  สถาบันประสาท  สถาบันมะเร็งแหงชาติ   

โรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะวิทยาศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  กระทรวงการตางประเทศ   

โรงพยาบาลสงฆ  องคการเภสัชกรรม  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  กระทรวงอุตสาหกรรม  กองบัญชาการ 

ตํารวจนครบาล  กองบังคับการตํารวจทางหลวง  กรมทางหลวง  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

กรุงเทพมหานคร  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  กรมการศึกษานอกโรงเรียน  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน 

ราชนครินทร  สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร  และสํานักงานเครื่องกลและส่ือสาร 

 พ.๓-๑๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพรานนก -  

พุทธมณฑลสาย  ๔  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพรานนก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ   

ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพรานนก  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ   

๔๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนพรานนก  ฟากใต 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพรานนก   

ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพรานนก - พุทธมณฑลสาย  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ 

 พ.๓-๒๐ ดานเหนือ จดถนนหลานหลวง  ฟากใต  สมาคมสตรีแหงประเทศไทย   

และบานมนังคศิลา 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองผดุงกรุงเกษม  ฝงตะวันออก 



 

๘๗ 

 พ.๓-๒๑ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพญาไท   

ฟากตะวันตก  ถนนพระรามที่  ๑  ฟากเหนือ  ซอยจุฬาลงกรณ  ๕  ฟากตะวันตก  ซอยจุฬาลงกรณ  ๑๒   

ฟากใต  และซอยจุฬาลงกรณ  ๙  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนพระรามท่ี  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดกระทรวงพลังงาน  การรถไฟแหงประเทศไทย  และสถานี 

รถไฟกรุงเทพ  และคลองผดุงกรุงเกษม  ฝงตะวันออก 

 พ.๓-๒๒ ดานเหนือ จดถนนเจริญกรุง  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดคลองผดุงกรุงเกษม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองรอบกรุง  ฝงตะวันออก 

 พ.๓-๒๓ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางพิเศษฉลองรัช  (สายรามอินทรา - อาจณรงค)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองตัน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองตัน  ฝงตะวันออก  และคลองแสนแสบ  ฝงตะวันออก 

 พ.๓-๒๔ ดานเหนือ จดถนนพระราม  ๙  ฟากใต  และทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนศรีนครินทร   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพัฒนาการ   

ฟากใต  คลองหัวหมาก  ฝงเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพัฒนาการ  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนศรีนครินทร   

ฟากตะวันตก 

 พ.๓-๒๕ ดานเหนือ จดถนนพระรามท่ี  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดซอยสองพระ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนส่ีพระยา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอยเจริญกรุง  ๓๐  ฟากตะวันออก  และคลองผดุงกรุงเกษม   

ฝงตะวันออก 



 

๘๘ 

 พ.๓-๒๖ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามที่  ๔   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายดินแดง - ทาเรือ)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนพระรามท่ี  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอยปลูกจิต  ฟากตะวันออก 

 พ.๓-๒๗ ดานเหนือ จดสวนเบญจกิติ  โรงงานยาสูบ  ถนนรัชดาภิเษก  ฟากตะวันตก   

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามท่ี  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสาย  ข ๕๔   

ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเกษมราษฎร  ฟากตะวันออก  คลองหัวลําโพง   

(คลองเตย)  ฝงใต  และถนนเกษมราษฎร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายดินแดง - ทาเรือ)  ฟากเหนือ   

และเขตทางรถไฟสายปากน้ํา  ฟากเหนือ   

 พ.๓-๒๘ ดานเหนือ จดถนนพระรามท่ี  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายปากน้ํา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามที่  ๔   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดซอยงามดูพลี  ฟากตะวันออก 

 พ.๓-๒๙ ดานเหนือ จดคลองบางกอกใหญ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองสําเหร  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเทอดไท  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนสาย  ข ๖๑  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดคลองดาน  ฝงตะวันออก 

 พ.๓-๓๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสาทรใต   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนราธิวาส 

ราชนครินทร  ฟากตะวันออก  ซอยนราธิวาสราชนครินทร  ๑๗  ฟากเหนือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   

วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรภิมุขมหาเมฆ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา 

เอี่ยมละออ  สถานีตํารวจนครบาลบางโพงพาง  สถานีตํารวจนครบาลทุงมหาเมฆ  สํานักงานตรวจคนเขาเมือง   



 

๘๙ 

ไปรษณียสวนพลู  ศูนยบริการลูกคาทีโอที  สาขาทุงมหาเมฆ  การประปานครหลวง  สาขาทุงมหาเมฆ   

กรมการบินพาณิชย  และกองพันทหารส่ือสารที่  ๑  รักษาพระองค 

  ดานใต จดถนนจันทนเกา  ฟากเหนือ  ถนนนราธิวาสราชนครินทร   

ฟากตะวันออก  ถนนจันทน  ฟากเหนือ  ถนนสาธุประดิษฐ  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนจันทน  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดซอยจันทน  ๒๗  (ซอยพระแมมารี)  ฟากตะวันออก   

ซอยจันทน  ๑๘/๗  (ซอยเซนตหลุยส  ๓)  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทาง 

ถนนจันทน  ฟากเหนือ  ซอยจันทร  ๑๖  (ซอยทนุรัตน)  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนจันทน  ฟากเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนนราธิวาสราชนครินทร   

ฟากตะวันตก 

 พ.๓-๓๑ ดานเหนือ จดซอยพ่ึงสุข  ฟากใต  ถนนปรีดีพนมยงค  ฟากตะวันออก   

และซอยมีสุวรรณ  ๓  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนปรีดีพนมยงค   

ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท  ฟากเหนือ  คลองพระโขนง   

ฝงตะวันตก  และคลองบางนางจีน  ฝงใตและฝงตะวันตก 

  ดานใต จดซอยสุขุมวิท  ๘๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนสุขุมวิท  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนปรีดีพนมยงค  ฟากตะวันตก 

 พ.๓-๓๒ ดานเหนือ จดคลองพระโขนง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดซอยออนนุช  ๗  (ซอยวัดมหาบุศย )  ฟากตะวันตก   

ถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ฟากเหนือ  และเสนตั้งฉากกับถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ตัดกับคลองบางนางจีนไปทางทิศตะวันออกตามแนว 

ถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  เปนระยะ  ๔๕๐  เมตร   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยถนนออนนุช   

(ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดคลองบางนางจีน  ฝงตะวันออก 

 พ.๓-๓๓ ดานเหนือ จดถนนพระรามท่ี  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสุขุมวิท  ฟากตะวันตก 



 

๙๐ 

  ดานใต จดซอยสุขุมวิท  ๕๒  (ซอยศิริพร)  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท   

ฟากตะวันตก 

 พ.๓-๓๔ ดานเหนือ จดคลองบางจาก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองราชมนตรี  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองราษฎรสามัคคี  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 

 พ.๓-๓๕ ดานเหนือ จดคลองบางจาก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองยายเพียร  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองภาษีเจริญ  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองราชมนตรี  ฝงตะวันออก 

 พ.๓-๓๖ ดานเหนือ จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายดาวคะนอง - ทาเรือ)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายปากน้ํา  ฟากตะวันตก  เสนแบงเขต 

การปกครองระหวางเขตยานนาวากับเขตคลองเตย  และแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนวงแหวนอุตสาหกรรม  ฟากตะวันออก  เสนขนาน 

ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามที่  ๓  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตถนนนราธิวาสราชนครินทร  ฟากตะวันตก   

 พ.๓-๓๗ ดานเหนือ จดคลองสําเหร  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสมเด็จ 

พระเจาตากสิน  ฟากตะวันออก   

  ดานใต จดถนนมไหสวรรย  ฟากเหนือ  และถนนรัชดาภิเษก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงท่ีลากจากจุดบรรจบระหวางถนนสมเด็จพระเจาตากสิน 

กับถนนรัชดาภิเษก  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนรัชดาภิเษก  เปนระยะ  ๓๔๐  เมตร  ไปยัง 

ซอยสมเดจ็พระเจาตากสิน  ๓๐  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสมเด็จพระเจาตากสิน   

ฟากตะวันตก  และสถาบันทหาร 

 พ.๓-๓๘ ดานเหนือ จดถนนจันทน  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนนราธิวาสราชนครินทร  ฟากตะวันตก 



 

๙๑ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนจันทน   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดถนนสาธุประดิษฐ  ฟากตะวันออก 

 พ.๓-๓๙ ดานเหนือ จดคลองดาวคะนอง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสุขสวัสดิ์  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนพระรามท่ี  ๒  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองวัดนาคนิมิตร  ฝงตะวันออก 

 พ.๓-๔๐ ดานเหนือ จดซอยสุขสวัสดิ์  ๑  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขสวัสดิ์   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดคลองบางปะแกว  ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดถนนสุขสวัสดิ์  ฟากตะวันออก 

 พ.๓-๔๑ ดานเหนือ จดคลองบางออ  ฝงใตและฝงตะวันออก  ซอยสุขุมวิท  ๑๐๑/๑   

(ซอยวชิรธรรมสาธิต)  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดซอยอุดมสุข  ๑๙  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ   

๘๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดคลองบางนา  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท   

ฟากตะวันตก 

 พ.๓-๔๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขสวัสดิ์   

ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดคลองราษฎรบูรณะ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขสวัสดิ์   

ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดคลองบางปะกอก  ฝงตะวันออก 

 พ.๓-๔๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนบางนา -  

ตราด  ฟากเหนือ  และคลองเคล็ด  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบางนา  ฝงตะวันตก 



 

๙๒ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนบางนา -  

ตราด  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดซอยศรีพงษ  ฟากตะวันออก  ถนนบางนา - ตราด  ฟากเหนือ   

และซอยเชลียง  ๑  ฟากตะวันออก 

 พ.๔-๑ ดานเหนือ จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงใต  ถนนวิภาวดีรังสิต   

ฟากตะวันตก  ถนนหอวัง  ฟากใต  ถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันออก  และกองทะเบียน  กองปราบปราม   

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน   

ฟากตะวันออก  ลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงเหนือ  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทาง 

ถนนวิภาวดีรังสิต  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดซอยยาสูบ  ๒  ฟากเหนือ  ซอยยาสูบ  ๑  ฟากเหนือ   

ซอยพหลโยธิน  ๑๘/๑  (ซอยรวมศิริมิตร)  แยก  ๑๘  ฟากเหนือ  ถนนพหลโยธิน  ฟากตะวันตก  และ 

ถนนกําแพงเพชร  ๑  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  ส.-๒๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 พ.๔-๒ ดานเหนือ จดคลองสามเสน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนอโศก - ดินแดง  ฟากตะวันตก  และถนนอโศกมนตรี   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ  ทางพิเศษเฉลิมมหานคร   

(สายดินแดง - ทาเรือ)  ฟากตะวันออก  และเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพญาไท  ฟากตะวันออก   

 พ.๔-๓ ดานเหนือ จดคลองสามเสน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนอโศก -  

ดินแดง  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนอโศกมนตรี  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนอโศก - ดินแดง  ฟากตะวันออก  และถนนอโศกมนตรี   

ฟากตะวันออก 



 

๙๓ 

 พ.๔-๔ ดานเหนือ จดถนนประชาธิปก  ฟากตะวันออก  และถนนอิสรภาพ   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  ฟากตะวันตก  คลองบางไสไก   

ฝงตะวันตก  และเสนตรงท่ีเชื่อมระหวางที่จุดซึ่งคลองบางลําภูลาง  บรรจบกับคลองบางไสไกกับจุดบน 

ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสมเด็จพระเจาตากสินตัดกับถนนตากสิน - เพชรเกษม   

ไปทางทิศใตตามแนวถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  เปนระยะ  ๒๕๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนสมเด็จพระเจาตากสินตัดกับถนนกรุงธนบุรี  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  เปนระยะ   

๒๕๐  เมตร   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสมเด็จ 

พระเจาตากสิน  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประชาธิปก  ฟากตะวันตก 

 พ.๔-๕ ดานเหนือ จดถนนอิสรภาพ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๗๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเจริญนคร   

ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเจริญรัถ  ฟากใต  และเสนขนานระยะ   

๕๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดคลองบางลําภูลาง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบางไสไก  ฝงตะวันออก  ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน   

ฟากตะวันออก  และถนนประชาธิปก  ฟากตะวันออก 

 พ.๕-๑ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายดินแดง - ทาเรือ)  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพญาไท   

ฟากตะวันตก 

 พ.๕-๒ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายดินแดง - ทาเรือ)  ฟากตะวันตก   

เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเพลินจิต  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทาง 

ถนนวิทยุ  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนวิทยุ  ฟากตะวันออก  เสนขนาน 

ระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามท่ี  ๔  และซอยปลูกจิต  ฟากตะวันตก 



 

๙๔ 

  ดานใต จดถนนพระรามท่ี  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนวิทยุ  ฟากตะวันออก  ถนนสารสิน  ฟากเหนือ  ถนนราชดําริ   

ฟากตะวันออก  ถนนพระราม  ๑  ฟากเหนือ  ถนนอังรีดูนังต  ฟากตะวันตก  ซอยจุฬาลงกรณ  ๖๔  (ซอย  ๑๑)   

ฟากเหนือ  ถนนพญาไท  ฟากตะวันออก  ซอยจุฬาลงกรณ  ๑๒  ฟากเหนือ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

สภากาชาดไทย  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  การประปานครหลวงปทุมวัน  สํานักงานตํารวจแหงชาติ   

สนามมาราชกรีฑาสโมสร  สวนลุมพินี  สนามกีฬาแหงชาติ  สนามกีฬาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

ท่ีโลงดานหนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพญาไท   

ฟากตะวันตก 

 พ.๕-๓ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนอโศกมนตรี   

ฟากตะวันออก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

ประสานมิตร 

  ดานใต จดถนนสุขุมวิท  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายดินแดง - ทาเรือ)  ฟากตะวันออก 

 พ.๕-๔ ดานเหนือ จดถนนสุขุมวิท  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก   

ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามที่  ๔   

ฟากเหนือ  ถนนรัชดาภิเษก  ฟากตะวันออก  คลองบางนางหงษ  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท   

ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายดินแดง - ทาเรือ)  ฟากตะวันออก 

 พ.๕-๕ ดานเหนือ จดซอยจุฬาลงกรณ  ๔๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนพญาไท  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนพระรามที่  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดซอยจุฬาลงกรณ  ๙  ฟากตะวันออก 

 พ.๕-๖ ดานเหนือ จดคลองผดุงกรุงเกษม  ฝงใต  ซอยเจริญกรุง  ๓๐  ฟากใต   

ถนนส่ีพระยา  ฟากใต  ซอยสองพระ  ฟากตะวันออก  และถนนพระรามท่ี  ๔  ฟากใต 



 

๙๕ 

  ดานใต จดถนนสาทรเหนือ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก   

 พ.๕-๗ ดานเหนือ จดถนนสาทรใต  ฟากใต  และถนนพระรามท่ี  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดซอยงามดูพลี  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามที่  ๔   

ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสาทรใต  ฟากใต  และคลองวัดยานนาวา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 

๕. ที่ดินประเภท  อ.๑  ถึง  อ.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม   

มีรายการดังตอไปนี้ 

 อ.๑-๑ เขตประกอบการอุตสาหกรรมบึงโคลอินเตอรซิตี้รวมทุน 

 อ.๑-๒ นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี 

 อ.๑-๓ ดานเหนือ จดคลองบางพราน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดซอยเอกศิริ  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนเทียนทะเล  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ - มหาชัย  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเทียนทะเล   

ฟากตะวันตก  คลองบางบอน  ฝงเหนือ  และคลองขวาง  ฝงตะวันออก 

 อ.๑-๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพระรามที่  ๒   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองราชมนตรี  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนกาญจนภิเษก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเทียนทะเล   

ฟากตะวันตก 

 อ.๑-๕ เขตประกอบการอุตสาหกรรมบางบอนมินิแฟคตอรี่ 

 อ.๑-๖ ดานเหนือ จดคลองสนามชัย  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองพระไชยยศสมบัติ  ฝงตะวันตก  เสนตรงท่ีลากจาก 

ที่จุดซึ่งซอยเทียนทะเล  ๒๔  ตัดกับคลองพระไชยยศสมบัติไปทางทิศเหนือตามแนวคลองพระไชยยศสมบัติ   

เปนระยะ  ๑๒๐  เมตร  กับจุดที่อยูหางจากซอยเทียนทะเล  ๒๔  บรรจบกับถนนเทียนทะเลไปทาง 



 

๙๖ 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยเทียนทะเล  ๒๔  เปนระยะ  ๖๒๐  เมตร   

และเขตประกอบการอุตสาหกรรมวงแหวนชัชวาลแฟคทอรี่และวงแหวนแสงประทีป 

  ดานใต จดเขตประกอบการอุตสาหกรรมวงแหวนชัชวาลแฟคทอรี่   

และวงแหวนแสงประทีป 

  ดานตะวันตก จดเขตประกอบอุตสาหกรรมวงแหวนชัชวาลแฟคทอรี ่  

และวงแหวนแสงประทีป 

 อ.๒-๑ บริษัทผลิตภัณฑและวัสดุกอสราง  จํากัด 

 อ.๒-๒ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

 อ.๒-๓ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

 อ.๒-๔ บริษัท  ประชาผล  จํากัด 

 อ.๒-๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยแสนสุข   

ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยแสนสุข  ๑  ฟากเหนือ  และเสนตรงที่ลากตอจาก 

เสนขนานระยะ  ๔๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยแสนสุข  ๑  จนบรรจบกับคลองตาพุก  ท่ีจุดซึ่งคลองตาพุก 

บรรจบกับคลองประเวศบุรีรมย  ไปทางทิศใตตามแนวคลองตาพุก  เปนระยะ  ๑,๗๕๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดคลองตาพุก  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดซอยชุมชนออนนุช  ๔๐  ไร  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑๓๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุขาภิบาล  ๒   

ฟากตะวันออก  ซอยทางเขาบริษัทแคปซูลโปรดักซ  จํากัด  ฟากเหนือและฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ   

๕๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยแสนสุข  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑๗๐  เมตร  กับริมเขตทาง 

ซอยทางเขาบริษัท  แคปซูล  โปรดักซ  จํากัด  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๘๐  เมตร  กับริมเขตทาง 

ซอยแสนสุข  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยแสนสุข  ฟากใต  และ 

ถนนสุขาภิบาล  ๒  ฟากตะวันออก 

 อ.๒-๖ ศูนยบริการกําจัดกากอุตสาหกรรม  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

๖. ที่ดินประเภท  อ.๓  ที่กําหนดไวเปนสีเม็ดมะปราง  ใหเปนท่ีดินประเภทคลังสินคา  มีรายการ 

ดังตอไปนี้ 

 อ.๓ ดานเหนือ จดถนนเจาคุณทหาร  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองส่ี  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากเหนือ 



 

๙๗ 

  ดานตะวันตก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก  ฝงเหนือและ 

ฝงใต  และซอยเจาคุณทหาร  ฟากตะวันออก 

๗. ที่ดินประเภท  ก.๑  ถึง  ก.๓  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว  ใหเปนที่ดิน 

ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ก.๑-๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี 

  ดานตะวันออก จดคลองสิบ  ฝงตะวันตกและฝงเหนือ   

  ดานใต จดคลองสนาม  ฝงเหนือและฝงตะวันตก  และคลองลําบอยาว   

ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองเกา  ฝงตะวันออก 

 ก.๑-๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี 

  ดานตะวันออก จดคลองเกา  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดคลองส่ีตะวันออก   ฝ ง เหนือ   และคลองส่ีตะวันตก   

ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนหทัยราษฎร  ฟากตะวันออก   

 ก.๑-๓ ดานเหนือ จดคลองส่ีตะวันออก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองเกา  ฝงตะวันตก  และคลองแบนชะโด  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดคลองแบนชะโด  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองลาดงูเหา  ฝงตะวันออก  และคลองลําตาโดน   

ฝงตะวันออก 

 ก.๑-๔ ดานเหนือ จดคลองส่ีตะวันตก  ฝงใต  และคลองส่ีตะวันออก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลําตาโดน   ฝ งตะวันตก   และคลองลาดงู เหา   

ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองสามตะวันออก  ฝงเหนือ  และคลองสามตะวันตก   

ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนหทัยราษฎร  ฟากตะวันออก 



 

๙๘ 

 ก.๑-๕ ดานเหนือ จดคลองลําบอยาว  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลําหิน  ฝงตะวันตก  และคลองแสบแสบ  ฝงใต 

  ดานใต จดคลองบานเกาะ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก  คลองแสนแสบ   

ฝงใต  คลองลัดตาเตี้ย  ฝงตะวันออก  และคลองแบนชะโด  ฝงตะวันออก 

 ก.๑-๖ ดานเหนือ จดคลองสามตะวนัตก  ฝงใต  และคลองสามตะวนัออก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลาดงูเหา  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดคลองสองตะวันออก  ฝงเหนือ  และคลองสองตะวันตก   

ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนหทัยราษฎร  ฟากตะวันออก 

 ก.๑-๗ ดานเหนือ จดคลองแบนชะโด  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลัดตาเตี้ย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองตาหนวด  ฝงตะวันออกและฝงใต  และคลองลาดงูเหา   

ฝงตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  ส.-๗  และบริเวณ  ส.-๙  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ก.๑-๘ ดานเหนือ จดคลองสองตะวันออก  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองลาดงูเหา  ฝงตะวันตก  และคลองตาหนวด  ฝงเหนือ 

และฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบึงไผ  ฝงตะวันออก  คลองหนึ่งตะวันออก  ฝงใต   

และคลองพระราชดําริ  ๑  ฝงตะวันออก 

 ก.๑-๙ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงใต  คลองลําหิน  ฝงตะวันตก   

และคลองตนไทร  ฝงเหนือและฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสุวินทวงศ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนราษฎรอุทิศ  ฟากตะวันออก  และซอยราษฎรอุทิศ  ๑   

ฟากตะวันออก   



 

๙๙ 

 ก.๑-๑๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๗๕๐  เมตร  กับริมฝงคลองแสนแสบ   

ฟากใต  และถนนสุวินทวงศ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองส่ี  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดลํารางศาลเจา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรมเกลา   

ฟากตะวันออก   

 ก.๑-๑๑ ดานเหนือ จดถนนสุวินทวงศ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลําตนไทร  ฝงตะวันตกและฝงใต  คลองลํานกแขวก   

ฝงตะวันตก  คลองบึงใหญ  ฝงเหนือ  ลํารางตาทรัพย  ฝงเหนือ  และเสนแบงเขตการปกครองระหวาง 

เขตมีนบุรีกับเขตลาดกระบัง 

  ดานใต จดคลองลําพังพวย  ฝงเหนือ  และลํารางศาลเจา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองส่ี  ฝงตะวันออก 

 ก.๑-๑๒ ดานเหนือ จดลํารางตาทรัพย  ฝงใต  และคลองบึงใหญ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองกอไผ  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดคลองลํารางตาเสือ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบึงบัว  ฝงตะวันออก  และเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางเขตมีนบุรีกับเขตลาดกระบัง 

 ก.๑-๑๓ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตมีนบุรีกับเขตลาดกระบัง   

ลํารางศาลเจา  ฝงใต  และคลองพังพวย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองบึงบัว   ฝงตะวันตก   คลองลําชวดเตย  ฝงใต   

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  ถนนฉลองกรุง  ฟากตะวันตก  และคลองลําปลาทิว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเจาคุณทหาร  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนรมเกลา   

ฟากตะวันออก 

 ก.๑-๑๔ ดานเหนือ จดถนนเจาคุณทหาร  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดซอยเจาคุณทหาร  ฟากตะวันตก  และคลองสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฝงเหนือ  ฝงตะวันตก  และฝงใต 

  ดานใต จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนรมเกลา  ฟากตะวันออก 



 

๑๐๐ 

 ก.๑-๑๕ ดานเหนือ จดถนนเจาคุณทหาร  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลําปลาทิว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองส่ี  ฝงตะวันออก 

 ก.๑-๑๖ ดานเหนือ จดทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร  ลาดกระบัง 

ซอยยายเจิมทองหลอ  ฟากตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยลาดกระบัง  ๕๐   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนเขตแบงการปกครอง 

ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ   

  ดานตะวันตก จดถนนกิ่งแกว  ฟากตะวันออก  ถนนลาดกระบัง  ฟากใต   

และถนนรมเกลา  ฟากตะวันออก 

 ก.๒-๑ ดานเหนือ จดคลองมหาสวัสดิ์  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนบรมราชชนนี  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองควาย  ฝงตะวันออก 

 ก.๒-๒ ดานเหนือ จดคลองมหาสวัสดิ์  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางแขวงตล่ิงชันกับแขวงฉิมพลี   

และเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนบรมราชชนนี  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 

 ก.๒-๓ ดานเหนือ จดถนนบรมราชชนนี  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางระมาด  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองควาย  ฝงตะวันออก 

 ก.๒-๔ ดานเหนือ จดถนนบรมราชชนนี  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนราชพฤกษ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 



 

๑๐๑ 

 ก.๒-๕ ดานเหนือ จดถนนบรมราชชนนี  ฟากใต  และเขตทางรถไฟสายใต   

ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองชักพระ   

ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย  ๔  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนราชพฤกษ  ฟากตะวันออก 

 ก.๒-๖ ดานเหนือ จดคลองบางระมาด  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางเชือกหนัง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตที่กําหนดตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  กําหนด 

บริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในทองที่แขวงฉิมพลี   

แขวงบางระมาด  แขวงบางเชือกหนัง  และแขวงบางพรม  เขตตล่ิงชัน  กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๕ 

 ก.๒-๗ ดานเหนือ จดถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนราชพฤกษ  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางเชือกหนัง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก 

 ก.๒-๘ ดานเหนือ จดถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย  ๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองชักพระ   

ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางเชือกหนัง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนราชพฤกษ  ฟากตะวันออก 

 ก.๒-๙ ดานเหนือ จดคลองบางเชือกหนัง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางไผ  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองทวีวัฒนา  ฝงตะวันออก   

 ก.๒-๑๐ ดานเหนือ   จดคลองบางเชือกหนัง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองตากล่ัน  ฝงตะวันตก  คลองบางไผ  ฝงใต  คลองสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันตก  คลองครูบุญสง  ฝงใต  คลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันตก  คลองบางแวก   

ฝงใต  และคลองราชมนตรี  ฝงตะวันตก 



 

๑๐๒ 

  ดานใต จดคลองบางจาก  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันออก  และสถานีสูบจายน้ํา 

เพชรเกษม 

 ก.๒-๑๑ ดานเหนือ จดคลองบางเชือกหนัง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลัดวัดฉิม  ฝงตะวันตก  คลองบางแวก  ฝงใต   

และลํารางสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางเพล้ีย  ฝงเหนือ  คลองราชมนตรี  ฝงตะวันออก   

และคลองบางแวก  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองตากล่ัน  ฝงตะวันออก  คลองบางไผ  ฝงเหนือ   

คลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก  คลองครูบุญสง  ฝงเหนือ  คลองสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ฝงตะวันออก  คลองบางแวก  ฝงเหนือ  และคลองราชมนตรี  ฝงตะวันออก   

 ก.๒-๑๒ ดานเหนือ จดคลองบางไผ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางแวก  ฝง เหนือ  และเขตการเดินรถที่  ๓   

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

  ดานตะวันตก จดคลองทวีวัฒนา  ฝงตะวันออก   

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  ส.-๕๕  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน 

 ก.๒-๑๓ ดานเหนือ จดคลองบางแวก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางจาก  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเขตที่กําหนดตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  กําหนด 

บริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในทองท่ีแขวงบางไผ   

แขวงบางแคเหนือ  และแขวงคลองขวาง  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๕ 

 ก.๓-๑ ดานเหนือ จดคลองเชิงตาแพ  ฝงใต  และคลองลูกวัวเกา  ฝงใตและ 

ฝงตะวันออก   

  ดานตะวันออก จดคลองขุนราชพินิจใจ  ฝงตะวันตก 



 

๑๐๓ 

  ดานใต จดถนนคลองพิทยาลงกรณ  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนเทียนทะเล  ฟากตะวันออก  คลองหนึ่ง  ฝงเหนือ  และคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดคลองศาลเจาพอ  ฝงตะวันออก  และแนวเขตผังเมืองรวม 

ดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร 

 ก.๓-๒ ดานเหนือ จดคลองพิทยาลงกรณ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองขุนราชพินิจใจ  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดโครงการสวนสาธารณะชายทะเลบางขุนเทียน   

  ดานตะวันตก จดคลองบางเสาธง  ฝงตะวันออก  และแนวเขตผังเมืองรวม 

ดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร 

๘. ที่ดินประเภท  ก.๔  ถึง  ก.๕  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดินประเภทชนบทและ 

เกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ก.๔-๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี 

  ดานตะวันออก จดคลองสิบส่ี  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบุน้ํารักษ  ฝงเหนือและฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดคลองสิบสาม  ฝงตะวันออก 

 ก.๔-๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี 

  ดานตะวันออก จดคลองสิบสาม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองจักร  ฝงเหนือและฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ   

๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประชาสําราญ  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๘๕๐  เมตรกับริมฝง 

คลองจักร  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองสิบสอง  ฝงตะวันออก 

 ก.๔-๓ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี 

  ดานตะวันออก จดคลองสิบสอง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองลําบุหรี่พวง  ฝงเหนือและฝงตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดคลองสิบเอ็ด  ฝงตะวันออก 



 

๑๐๔ 

 ก.๔-๔ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี 

  ดานตะวันออก จดคลองสิบเอ็ด  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองสนามกลางลํา  ฝงเหนือ  และคลองสนาม  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนคูคลองสิบ  ฟากตะวันออก  และคลองสิบ  ฝงใตและ 

ฝงตะวันออก 

 ก.๔-๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองจักร  ฝงใต   

เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประชาสําราญ  ฟากตะวันออก  และคลองจักร  ฝงใตและ 

ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดคลองสิบสาม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองสนามสองตอน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสิบสอง  ฝงตะวันออก 

 ก.๔-๖ ดานเหนือ จดคลองลําบุหรี่พวง  ฝงใตและฝงตะวันตก   

  ดานตะวันออก จดคลองสิบสอง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองหนองปลาหมอ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบึงเขมร  ฝงตะวันออก  คลองลําเจดีย  ฝงใตและ 

ฝงตะวันออก  และคลองสนามกลางลํา  ฝงตะวันออก 

 ก.๔-๗ ดานเหนือ จดคลองบุน้ํารักษ  ฝงใตและฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดคลองสิบส่ี  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองแสนแสบ  ฝงเหนือ  จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร 

กับริมเขตทางซอยตนสน  ฟากตะวันออก  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนผดุงพันธ   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองบึงฝรั่ง  ฝงตะวันออก  และคลองสิบสาม  ฝงตะวันออก 

 ก.๔-๘ ดานเหนือ จดคลองสนาม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลําเจดีย  ฝงตะวันตกและฝงเหนือ  และคลองบึงเขมร   

ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนมิตรไมตรี   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองลําหิน  ฝงตะวันออก   



 

๑๐๕ 

 ก.๔-๙ ดานเหนือ จดคลองแสนแสบ  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองบึงทองหลาง  ฝงตะวันตก  คลองนครเนื่องเขต  ฝงใต   

และคลองหลวงแพง  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดคลองหนึ่ง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตรงที่ลากจากคลองหนึ่ง  ฝงเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

คลองหนึ่งตัดกับถนนอยูวิทยาไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวคลองหนึ่ง  เปนระยะ  ๙๐๐  เมตร  และ 

เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสาย  ง ๒  ฟากตะวันออก   

 ก.๔-๑๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเลียบวารี  

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสาย  ง ๒   

ฟากตะวันตก  คลองลําไทร  ฝงใต  ซอยสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ศูนยฝกอบรมขาราชการ 

กรุงเทพมหานคร  และถนนเชื่อมสัมพันธ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสุวินทวงศ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองแยกอูตะเภา  ฝงตะวันออก  และคลองลําเจียรดับ   

ฝงตะวันออก 

 ก.๔-๑๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเลียบวารี   

ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลําเจียรดับ  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดคลองนาตับ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองตนไทร  ฝงตะวันออก  และคลองลําหิน  ฝงตะวันออก 

 ก.๔-๑๒ ดานเหนือ จดเสนตรงที่ลากจากถนนเชื่อมสัมพันธ  ฟากตะวันออก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเช่ือมสัมพันธตัดกับคลองลําไทรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเชื่อมสัมพันธ   

เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับคลองบึงขวาง  และคลองหนึ่ง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนอยูวิทยา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสุวินทวงศ  ฟากเหนือ  เสนตั้งฉากกับถนนสุวินทวงศ   

ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากถนนสุวินทวงศตัดกับคลองบึงขวาง  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสุวินทวงศ   

เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ  ฟากเหนือ   

และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองบึงขวาง  ฝงตะวันตก 



 

๑๐๖ 

  ดานตะวันตก จดถนนเชื่อมสัมพันธ  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  อ.๑-๑  ที่กําหนดไวเปนสีมวง 

 ก.๔-๑๓ ดานเหนือ จดคลองหนึ่ง  ฝงใต 

  ดานใต จดถนนสุวินทวงศ  ฟากเหนือ  เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร 

กับริมฝงคลองสอง  ฝงเหนือ  ซอยธรรมรัตน  ฝงเหนือ  เสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับริมเขตทาง 

ถนนสุวินทวงศ  ฟากเหนือ  และคลองบึงโคล  ฝงใตและฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดถนนอยูวิทยา  ฟากตะวันออก 

 ก.๔-๑๔ ดานเหนือ จดสถานีไฟฟายอยหนองจอก  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย   

เสนขนานระยะ  ๒๖๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ  ฟากเหนือ  และคลองลํานกแขวก  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองแยกอูตะเภา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนสุวินทวงศ  ฟากเหนือ 

 ก.๔-๑๕ ดานเหนือ จดถนนสุวินทวงศ  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนฉลองกรุง  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองลํามะขาม  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองกอไผ  ฝงตะวันออก  คลองลํานกแขวก  ฝงตะวันออก   

และคลองลําตนไทร  ฝงเหนือ 

 ก.๔-๑๖ ดานเหนือ จดถนนสุวินทวงศ  ฟากใต  คลองบึงโคล  ฝงตะวันตกและฝงใต   

เสนขนานระยะ  ๑๕๐  เมตร  กับริมฝงคลองสอง  ฝงเหนือ  คลองบึงโคล  ฝงตะวันออก  และคลองหนึ่ง   

ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองหลวงแพง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองลําตอยติ่ง  ฝงเหนือ  และคลองตาอิน  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนรวมพัฒนา  ฟากตะวันออก 

 ก.๔-๑๗ ดานเหนือ จดถนนสุวินทวงศ  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร   

กับริมฝงคลองบึงขวาง  ฝงใต  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองลําแขก  ฝงใต  และซอยยงนิมา   

ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดถนนรวมพัฒนา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองตาอิน  ฝงตะวันออก  คลองกระทุมลม  ฝงเหนือ   

ลํารางสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฝงตะวันออก  คลองลําเกาะเลา  ฝงตะวันออก  ถนนสงฆประชา  ฟากเหนือ   



 

๑๐๗ 

ซอยสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  คลองงูลัดทับยาว  ฝงเหนือ  คลองลําพะอง  ฝงตะวันออก   

และลําอูตะเภา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนฉลองกรุง  ฟากตะวันออก 

 ก.๔-๑๘ ดานเหนือ จดคลองมหาสวัสดิ์  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองควาย  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดถนนบรมราชชนนี  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม  และคลองทวีวัฒนา  ฝงตะวันออก 

 ก.๔-๑๙ ดานเหนือ จดถนนบรมราชชนนี  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนพุทธมณฑลสาย  ๓  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางเชือกหนัง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองทวีวัฒนา  ฝงตะวันออก  คลองสวัสดิ์  ฝงใต  และ 

พระตําหนักทวีวัฒนา 

 ก.๔-๒๐ ดานเหนือ จดถนนบรมราชชนนี  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนทวีวัฒนา  ฟากตะวันตก  เสนตั้งฉากกบัถนนทวีวฒันา   

ฟากตะวันตก  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากคลองวัดนครชื่นชุม  ตัดกับถนนทวีวัฒนาไปทางทิศใต  ตามแนวถนนทวีวัฒนา   

เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร  และเสนตั้งฉากกับคลองบางไผ  ฝงเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนทวีวัฒนา   

ตัดกับคลองบางไผไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวคลองบางไผเปนระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร 

  ดานใต จดคลองบางไผ  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม  และคลองเนินทราย  ฝงตะวันออก   

 ก.๔-๒๑ ดานเหนือ จดถนนบรมราชชนนี  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองควาย  ฝงตะวันตก  และเขตท่ีกําหนดตามขอบัญญัติ 

กรุงเทพมหานคร  เรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือ 

บางประเภทในทองท่ีแขวงฉิมพลี  แขวงบางระมาด  แขวงบางเชือกหนัง  และแขวงบางพรม  เขตตล่ิงชัน   

กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๕ 

  ดานใต จดคลองบางเชือกหนัง  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนพุทธมณฑลสาย  ๓  ฟากตะวันออก 



 

๑๐๘ 

 ก.๔-๒๒ ดานเหนือ จดคลองงูลัดทับยาว  ฝงใต  คลองบางคูเวียง  ฝงตะวันออก   

คลองมะละกอเหนือ  ฝงตะวันตก  และเสนตั้งฉากกับถนนทับยาว  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนทับยาวตัดกับคลองลัดทับยาวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนทับยาว  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดคลองลัดทับยาว  ฝงตะวันตก  และคลองทับยาว  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองลําปลาทิว  ฝงตะวันออก  และคลองลําพะอง   

ฝงตะวันออก 

 ก.๔-๒๓ ดานเหนือ จดคลองกระทุมลม  ฝงใต  คลองลําตาอิน  ฝงตะวันตก   

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางเขตลาดกระบังกับเขตหนองจอก 

  ดานตะวันออก จดคลองหลวงแพง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองทับยาว  ฝงตะวันออก  และคลองลัดทับยาว   

ฝงตะวันออก 

 ก.๔-๒๔ ดานเหนือ จดคลองบางไผ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองทวีวัฒนา  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดคลองกํานันเทียม  ฝงเหนือ  และคลองแสงศิริ  ฝงเหนือ 

และฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร  และเสนแบงเขตการปกครองระหวาง 

กรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม 

 ก.๔-๒๕ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองหลวงแพง  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับริมฝงคลองประเวศบุรีรมย  ฝงเหนือ  คลองตาสอน  ฝงตะวันตก  คลองประเวศบุรีรมย  ฝงใต   

คลองพระบางเพชร  ฝงตะวันตก  ถนนหลวงแพง  ฟากใต  เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมเขตทาง 

ถนนขุมทอง - ลําตอยติ่ง  ฟากตะวันออก  และคลองกาหลง  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ 



 

๑๐๙ 

  ดานตะวันตก จดคลองจระเขนอย  ฝงตะวันออก  และคลองทับยาว   

ฝงตะวันออก   

 ก.๔-๒๖ ดานเหนือ จดคลองบางอาย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก   

ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดคลองบางโคลัด   ฝ ง เหนือ   และคลองหนามแดง   

ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดซอยเพชรเกษม  ๖๙  ฟากตะวันออก   

 ก.๔-๒๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองภาษีเจริญ   

ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดซอยเพชรเกษม  ๖๙  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดคลองหนามแดง  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองศรีสําราญ  ฝงตะวันออก   

 ก.๔-๒๘ ดานเหนือ จดคลองหนามแดง  ฝงใต  และคลองบางโคลัด  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก   

ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนเอกชัย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนบางบอน  ๓  ฟากตะวันออก 

 ก.๔-๒๙ ดานเหนือ จดคลองหนามแดง  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดถนนบางบอน  ๓  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดถนนเอกชัย  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร 

 ก.๔-๓๐ ดานเหนือ จดถนนเอกชัย  ฟากใต  และเรือนจําพิเศษธนบุรี 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ - มหาชัย  ฟากเหนือ   

และเขตประกอบการอุตสาหกรรมบางบอนมินิแฟคตอรี่ 



 

๑๑๐ 

  ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขต 

การปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร   

 ก.๔-๓๑ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ - มหาชัย  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก   

ฟากตะวันตกและฟากใต 

  ดานใต จดคลองสนามชัย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองเลนเปน  ฝงตะวันออก 

 ก.๔-๓๒ ดานเหนือ จดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ - มหาชยั  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองเลนเปน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองสนามชัย  ฝงเหนือ  เสนตั้งฉากกับคลองสนามชัย   

ฝงเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองสนามชัยตดักบัถนนบางกระดีไ่ปทางทิศตะวนัออกตามแนวคลองสนามชัย   

เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองสนามชัย  ฝงเหนือ  และคลองระหาญ   

ฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดคลองแสมดํา  ฝงตะวันออก  และแนวเขตผังเมืองรวม 

ดานตะวันตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร   

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  อ.๒-๖  ที่กําหนดไวเปนสีมวง 

 ก.๔-๓๓ ดานเหนือ จดคลองสนามชัย  ฝงใต  และถนนกาญจนาภิเษก  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดถนนอนามัยงามเจริญ  ฟากตะวันตก  เสนตั้งฉากกับ 

ถนนอนามัยงามเจริญ  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนอนามัยงามเจริญตัดกับถนนกาญจนาภิเษก   

ไปทางทิศใตตามแนวถนนอนามัยงามเจริญเปนระยะ  ๖๐๐  เมตร  เสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนอนามัยงามเจริญ  ฟากตะวันตก  คลองบางขโมย  ฝงใต  คลองหัวกระบือ  ฝงตะวันตก   

และคลองขุนราชวินิจใจ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองยายเพียร  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเทียนทะเล  ฟากตะวันออก  และเขตประกอบ 

อุตสาหกรรมวงแหวนชัชวาลแฟคตอรี่และวงแหวนแสงประทีป  เสนตรงท่ีลากตอจากจุด  ซึ่งซอยเทียนทะเล  ๒๔   

บรรจบกับถนนเทียนทะเลไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยเทียนทะเล  ๒๔   

เปนระยะ  ๖๒๐  เมตร  และจุดซึ่งซอยเทียนทะเล  ๒๔  ตัดกับคลองพระไชยยศสมบัติ  ไปทางทิศเหนือ 

ตามแนวคลองพระไชยยศสมบัติ  เปนระยะ  ๑๒๐  เมตร  และคลองพระไชยยศสมบัติ  ฝงตะวันออก 



 

๑๑๑ 

 ก.๔-๓๔ ดานเหนือ จดถนนกาญจนาภิเษก  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองรางแมน้าํ  ฝงตะวันตก  ซอยประชาอุทิศ  ๗๖  ฟากเหนือ   

เสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองสวน  ฝงตะวันตก  และลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงใต   

  ดานใต จดคลองสวน  ฝงตะวันตก  คลองตาหมิ่น  ฝงตะวันออก   

และคลองนา  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองหัวกระบือ  ฝงตะวันออก  และถนนอนามัยงามเจริญ   

ฟากตะวันออก 

 ก.๔-๓๕ ดานเหนือ จดคลองคางคาว  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองรางโพธิ์  ฝงตะวันตก  และคลองตาสน  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองตาสน  ฝงตะวันออก  คลองกะออม  ฝงเหนือ   

และแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ   

  ดานตะวันตก จดคลองสวน  ฝงตะวันออก  คลองรางแมน้ํา  ฝงตะวันออก   

ซอยสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ฟากใต  และเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองรางแมน้ํา   

ฝงตะวันออก   

 ก.๔-๓๖ ดานเหนือ จดคลองสนามชัย  ฝงใต  คลองลิง  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ   

๒๕๐  เมตร  กับริมฝงคลองสนามชัย  ฝงใต  เสนตั้งฉากกับคลองสนามชัย  ฝงใต  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

คลองสนามชัยตัดกบัถนนบางกระดี ่ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอื  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร  เขตประกอบ 

อุตสาหกรรมวงแหวนชัชวาลแฟคตอรี่และวงแหวนแสงประทีป  คลองพระไชยยศสมบัติ  ฝงตะวันตก   

และคลองบางหญา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนเทียนทะเล  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองกลางทุง ฝงเหนือและฝงตะวันออก และคลองศีรษะกระบือ   

ฝงเหนือและฝงตะวันตก 

  ดานตะวันตก จดคลองแสมดํา  ฝงตะวันออก 

 ก.๔-๓๗ ดานเหนือ จดคลองยายเพียร  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดคลองขุนราชพินิจใจ  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยเทียนทะเล  ๒๕   

(ซอยวัดประชาบํารุง)  ฟากเหนือ  คลองลูกวัวใหม  ฝงตะวันออก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   



 

๑๑๒ 

วิทยาเขตบางขุนเทียน  คลองหนองตน  ฝงตะวันตก  คลองยางควาย  ฝงตะวันตก  ลํารางสาธารณะ   

ฝงตะวันตก  และคลองเชิงตาแพ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนเทียนทะเล  ฟากตะวันออก  และโรงพยาบาลบางขุนเทียน 

 ก.๔-๓๘ ดานเหนือ จดคลองศีรษะกระบือ  ฝงใต  ฝงตะวันตกและฝงตะวันออก   

และคลองกลางทุง  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดถนนเทียนทะเล  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองเชิงตาแพ  ฝงเหนือ  และคลองตาแมน  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองแสมดํา  ฝงตะวันออก   

 ก.๕-๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๘๕๐  เมตร  กับริมฝงคลองจักร  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนประชาสําราญ   

ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองจักร  ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดคลองสิบสอง  ฝงตะวันออก 

 ก.๕-๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑๕๐   เมตร  กับริมฝ งคลองสอง   

ฝงตะวันออก   

  ดานตะวันออก จดลําบึงไทรชมด  ฝงเหนือ  และคลองบึงโคล  ฝงเหนือ 

  ดานใต จดคลองบึงโคล  ฝงตะวันออก   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ   

ฟากเหนือ  และซอยธรรมรัตน  ฟากตะวันออก 

 ก.๕-๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ   

ฟากเหนือ 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนสุวินทวงศ  ฟากเหนือ  ท่ีจุดซึ่งอยูหางจาก 

คลองบึงขวางตัดกับถนนสุวินทวงศไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสุวินทวงศ  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

และซอยยงนิมา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองลําแขก  ฝงใต 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองบึงขวาง   

ฝงตะวันตก 



 

๑๑๓ 

 ก.๕-๔ ดานเหนือ จดถนนสงฆประชา  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลําเกาะเลา  ฝงตะวันตก  ลํารางสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ฝงตะวันตก  และคลองกระทุมลม  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองกระทุมลม  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองงูลัดทับยาว  ฝงตะวันออก  และซอยสาธารณะ 

ไมปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 

 ก.๕-๕ ดานเหนือ จดคลองกระทุมลม  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลัดทับยาว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับถนนทับยาว  ฟากตะวันออก  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนทับยาวตัดกับคลองลัดทับยาวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนทับยาว  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดคลองมะละกอเหนือ  ฝงตะวันออก  และคลองบางคูเวียง   

ฝงตะวันออก 

 ก.๕-๖ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนทวีวัฒนา  ฟากตะวันตก  ที่จุดซึ่ง 

อยูหางจากคลองวัดนครชื่นชุม  ตัดกับถนนทวีวัฒนาไปทางทิศใตตามแนวถนนทวีวัฒนา  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดถนนทวีวัฒนา  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางไผ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากกับคลองบางไผ  ฝงเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนทวีวัฒนา  ตัดกับคลองบางไผไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองบางไผ  เปนระยะ  ๑,๑๐๐  เมตร 

 ก.๕-๗ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองประเวศบุรีรมย   

ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดคลองหลวงแพง  ฝงตะวันตก  และเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางถนนขุมทอง-ลําตอยติ่ง  ฟากตะวันออก 

  ดานใต จดถนนหลวงแพง  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองพระบางเพชร  ฝงตะวันออก  คลองประเวศบุรีรมย   

ฝงใต  และคลองตาสอน  ฝงตะวันออก 

 ก.๕-๘ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนอนามัยงามเจริญ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนกาญจนาภิเษก  ตัดกับถนนอนามัยงามเจริญไปทางทิศใตตามแนวถนนอนามัยงามเจริญ  เปนระยะ   

๖๐๐  เมตร 

  ดานตะวันออก จดถนนอนามัยงามเจริญ  ฟากตะวันตก 



 

๑๑๔ 

  ดานใต จดคลองหัวกระบือ  ฝงเหนือ  และคลองบางขโมย  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนอนามัย 

งามเจริญ  ฟากตะวันตก 

 ก.๕-๙ ดานเหนือ จดซอยประชาอุทิศ  ๗๖  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดคลองรางแมน้ํา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๓๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองรางแมน้ํา   

ฝงตะวันตก 

 ก.๕-๑๐ ดานเหนือ จดคลองคางคาว  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองรางแมน้ํา   

ฝงตะวันออก 

  ดานใต จดซอยสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองรางแมน้ํา  ฝงตะวันออก 

 ก.๕-๑๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมฝงคลองสนามชัย   

ฝงเหนือ 

  ดานตะวันออก จดกับเสนตั้งฉากกับคลองสนามชัย  ฝงเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจาก 

ถนนบางกระดี่ตัดกับคลองสนามชัยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวคลองสนามชัย  เปนระยะ   

๒๐๐  เมตร  และเสนตั้งฉากกับคลองสนามชัย  ฝงใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนบางกระดี่ตัดกับคลองสนามชัย 

ไปทางทิศตะวันออก  เฉียงเหนือตามแนวคลองสนามชัย  เปนระยะ  ๒๐๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับริมฝงคลองสนามชัย  ฝงใต   

และเสนตรงที่ลากจากเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับริมฝงคลองสนามชัย  ฝงใต  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

จนบรรจบกับคลองสนามชัย  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดคลองลิง  ฝงตะวันออก  คลองสนามชัย  ฝงตะวันออก   

และคลองระหาญ  ฝงตะวันออก 

 ก.๕-๑๒ ดานเหนือ จดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  วิทยาเขต 

บางขุนเทียน  และคลองบานลูกวัวเกา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองลูกวัวใหม  ฝงตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร   

กับริมเขตทางซอยเทียนทะเล  ๒๕  (ซอยวัดประชาบํารุง)  ฟากเหนือ  และคลองขุนราชพินิจใจ  ฝงตะวันตก 



 

๑๑๕ 

  ดานใต จดคลองลูกวัวเกา  ฝงเหนือและฝงตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดลํารางสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก  เสนขนาน 

ระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับริมเขตทางซอยเทียนทะเล  ๒๕  (ซอยวัดประชาบํารุง)  ฟากเหนือ  คลองยางควาย   

ฝงตะวันออก  และคลองหนองตน  ฝงตะวันออก 

 ก.๕-๑๓ ดานเหนือ จดคลองหนึ่ง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒๐๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนเทียนทะเล   

ฟากตะวันออก  และเสนตั้งฉากกับถนนคลองสรรพสามิต  ฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนเทียนทะเล 

บรรจบกับถนนคลองสรรพสามติ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนคลองสรรพสามิต  เปนระยะ   

๒๐๐  เมตร 

  ดานใต จดคลองพิทยาลงกรณ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฝงตะวันออก 

๙. ที่ดินประเภท  ศ.๑  และ  ศ.๒  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน  ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษ 

เพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ศ.๑-๑ ดานเหนือ จดคลองบางย่ีขัน  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางกอกนอย  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดคลองขนมจีน  ฝงตะวันออกและฝงใต  ซอยวัดดุษิตาราม   

ฝงตะวันออกและฝงใต  และซอยวัดดาวดึงษาราม  ฟากตะวันออกและฟากเหนือ   

 ศ.๑-๒ ดานเหนือ จดคลองรอบกรุง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองรอบกรุง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงเหนือ   

  ดานตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงเหนือและฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนท่ีดินบริเวณ  ศ.๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน 

 ศ.๑-๓ ดานเหนือ จดคลองบางกอกนอย  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองมอญ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนอรุณอัมรินทร  ฟากตะวันออก  และคลองบานขมิ้น   

ฝงตะวันออก 



 

๑๑๖ 

 ศ.๑-๔ ดานเหนือ จดคลองมอญ  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดคลองบางกอกใหญ  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดถนนอรุณอัมรินทร  ฟากตะวันออก  และคลองวังเดิม   

ฝงตะวันออก 

 ศ.๑-๕ ดานเหนือ จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดถนนประชาธิปก  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดถนนเทศบาลสาย  ๑  ฟากเหนือ  และซอยวัดกัลยาณ   

ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดคลองบางกอกใหญ  ฝงตะวันออก 

 ศ.๑-๖ ดานเหนือ จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดซอยสมเด็จเจาพระยา  ๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดซอยอุทัย  ฟากเหนือและฟากตะวันออก  และเสนตรง 

ซึ่งลากตอจากซอยอุทัย  ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับถนนประชาธิปก  ฟากตะวันตก   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดตัดระหวางถนนอิสรภาพกับถนนประชาธิปกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 

ถนนประชาธิปก  เปนระยะ  ๗๐๐  เมตร 

  ดานตะวันตก จดถนนประชาธิปก  ฟากตะวันออก 

 ศ.๒ ดานเหนือ จดถนนเจริญกรุง  ฟากใต  ถนนตีทอง  ฟากตะวันออก   

และคลองหลอด  (คลองวัดราชบพิธ)  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดคลองรอบกรุง  ฝงตะวันตก  และถนนจักรเพชร  ฟากตะวันตก 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๙๐  เมตร  กับริมเขตทางถนนพาหุรัด   

ฟากใต  ซอยประตูเหล็ก  ฟากเหนือ  ถนนตรีเพชร  ฟากตะวันออก  และถนนพระพิทักษ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก   จดถนนบานหมอ  ฟากตะวันออก   

๑๐. ที่ดินประเภท  ส. ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปนท่ีดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค 

และการสาธารณูปการ  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ส.-๑ ทาอากาศยานกรุงเทพ 

 ส.-๒ สถานีขนถายขยะมูลฝอย  กรุงเทพมหานคร 



 

๑๑๗ 

 ส.-๓ บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)  ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ   

๘๐  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  โรงกรองน้ําบางเขน  และการประปานครหลวง 

 ส.-๔ สถานแรกรับบานเมตตา  (เดิม) 

 ส.-๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  และวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 

 ส.-๖ กองบินตํารวจ  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 ส.-๗ บึงสะแกงาม 

 ส.-๘ สวนหนองจอก 

 ส.-๙ บึงมะขามเทศ 

 ส.-๑๐ กรมวิชาการเกษตร  กรมสงเสริมการเกษตร  กรมปาไม  สํานักงานคณะกรรมการ 

วิจัยแหงชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และสํานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 ส.-๑๑ การไฟฟาสวนภูมิภาค 

 ส.-๑๒ เรือนจํากลางคลองเปรม  กรมราชทัณฑ  ศูนยเยาวชนจตุจักร  และโรงเรียน 

รัตนโกสินทรสมโภช 

 ส.-๑๓ กองบัญชาการการศึกษา  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 ส.-๑๔ ศูนยฝกอบรมขาราชการกรุงเทพมหานคร 

 ส.-๑๕ กองบังคับการตํารวจจราจร 

 ส.-๑๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 ส.-๑๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 ส.-๑๘ กองทะเบียน  กองปราบปราม  กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  สํานักงาน 

ตํารวจแหงชาติ 

 ส.-๑๙ ศาลอาญา  ศาลอุทธรณ  ศาลแพง  สํานักงานอัยการสูงสุด  และกรมสงเสริม 

การสงออก  กระทรวงพาณิชย 

 ส.-๒๐ โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี

 ส.-๒๑ ทัณฑสถานวัยหนุมมีนบุรี  กรมราชทัณฑ  และสถานีตํารวจนครบาลมีนบุรี   

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 ส.-๒๒ สวนวชิรเบญจทัศ  (สวนรถไฟ)  สวนจตุจักร  สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์   

กรมการขนสงทางบก  และสถาบันการบินพลเรือน 

 ส.-๒๓ สถานีไฟฟายอยหนองจอก  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 ส.-๒๔ สวนน้ําบึงกุม 



 

๑๑๘ 

 ส.-๒๕ สํานักงานขนสงเขตพ้ืนที่  ๒  กรมการขนสงทางบก 

 ส.-๒๖ กรมชลประทาน  การไฟฟานครหลวง  สามเสน  และโรงพยาบาลการไฟฟานครหลวง 

 ส.-๒๗ กระทรวงการคลัง  กรมประชาสัมพันธ  และสํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม   

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 ส.-๒๘ คณะแพทยศาสตร  วชิรพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณ  มหาวิทยาลัย 

นวมินทราธิราช 

 ส.-๒๙ กองพลาธิการและสรรพาวุธ  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  กองบังคับการตํารวจ 

สันติบาล  ๑  กองบังคับการ  ๕  กองกํากับการ  ๓  กองสรรพวุธ 

 ส.-๓๐ วชิราวุธวิทยาลัย 

 ส.-๓๑ กรมสรรพสามิต 

 ส.-๓๒ โรงกรองน้ําสามเสน  โรงงานผลิตน้าํสามเสน  ๒  การประปานครหลวง  กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง  สถานรับเล้ียงและพัฒนาเด็กบานราชวิถี  สภาสังคมสงเคราะห  สถาบันประสาท  สถาบันมะเร็ง 

แหงชาติ  โรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะวิทยาศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  กระทรวง 

การตางประเทศ  โรงพยาบาลสงฆ  องคการเภสัชกรรม  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี  กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  กระทรวงอุตสาหกรรม   

กองบัญชาการตํารวจนครบาล  กองบังคับการตํารวจทางหลวง  กรมทางหลวง  สํานักงานปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย  กรุงเทพมหานคร  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  กรมการศึกษานอกโรงเรียน  สถาบัน 

สุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร  สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร  และสํานักงาน 

เครื่องกลและส่ือสาร 

 ส.-๓๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  โรงเรียนมัธยม 

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โรงเรียนประถมสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สหกรณ 

ออมทรัพยกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  สํานักงานสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  กรมสงเสริม 

การปกครองสวนทองถิ่น  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  โรงเรียนราชวินิต  และสํานักหอสมุดแหงชาติ   

 ส.-๓๔ ศูนยกอสรางและบูรณะถนน  ๒  สํานักการโยธา  โรงบําบัดน้ําเสียกรุงเทพมหานคร   

(ดินแดง)  ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร  ๒  และสถานีตํารวจนครบาลดินแดง 

 ส.-๓๕ ธนาคารแหงประเทศไทย 

 ส.-๓๖   สํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ  คุรุสภา  สํานักงานทรัพยสิน 

สวนพระมหากษัตริย  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  สํานักงาน 

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน  องคการสหประชาชาติ  และราชตฤณมัยสมาคมแหงประเทศไทย   



 

๑๑๙ 

 ส.-๓๗ การไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย  และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 ส.-๓๘ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  โรงเรียนพิบูลยประชาสรรค  และสถาบัน 

ประชานุกูล 

 ส.-๓๙ โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน  โรงพยาบาลเด็ก  โรงพยาบาลราชวิถี  วิทยาลัย 

พยาบาลกรุงเทพ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สถาบันโรคผิวหนัง  และคณะทันตแพทยศาสตร   

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ส.-๔๐ สถานีรถไฟธนบุรี  การรถไฟแหงประเทศไทย 

 ส.-๔๑ สนามกีฬารัชมังคากีฬาสถาน  และมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 ส.-๔๒ สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ส.-๔๓ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

 ส.-๔๔ บึงพระราม  ๙ 

 ส-๔๕ สมาคมสตรีแหงประเทศไทย  บานมนังคศิลา 

 ส.-๔๖ กระทรวงพลังงาน  การรถไฟแหงประเทศไทย  และสถานีรถไฟกรุงเทพ 

 ส.-๔๗ โรงพยาบาลกลาง  สํานักการแพทย  กรุงเทพมหานคร 

 ส.-๔๘ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

 ส.-๔๙ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สภากาชาดไทย  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  การประปา 

นครหลวง  ปทุมวัน  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  สนามมาราชกรีฑาสโมสร  สวนลุมพินี  สนามกีฬาแหงชาติ   

สนามกีฬาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และที่โลงดานหนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ส.-๕๐ สวนเบญจกิติ  และโรงงานยาสูบ 

 ส.-๕๑ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร  ลาดกระบัง 

 ส.-๕๒ โรงพยาบาลตากสิน  สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  สํานักงานเขตคลองสาน 

กรมเจาทา  สถานีตํารวจนครบาลสมเด็จเจาพระยา  และศูนยบริการสาธารณสุข  ๒๘  กรุงธนบุรี 

 ส.-๕๓ โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา 

 ส.-๕๔ อุทยานเบญจสิริ 

 ส.-๕๕ โรงพยาบาลราชพิพัฒน 

 ส.-๕๖ เขตการเดินรถที่  ๓  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

 ส.-๕๗ สถานีสูบจายน้ําเพชรเกษม 



 

๑๒๐ 

 ส.-๕๘ สถานีขนสงสายตะวันออก 

 ส.-๕๙ โรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 

 ส.-๖๐ โรงงานกําจัดขยะมูลฝอยออนนุช  กรุงเทพมหานคร 

 ส.-๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ  มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรภิมุขมหาเมฆ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ  สถานีตํารวจนครบาล 

บางโพงพาง  สถานีตํารวจนครบาลทุงมหาเมฆ  สํานักงานตรวจคนเขาเมือง  ไปรษณียสวนพลู  ศูนยบริการ 

ลูกคาทีโอที  สาขาทุงมหาเมฆ  การประปานครหลวง  สาขาทุงมหาเมฆ  และกรมการบินพาณิชย   

 ส.-๖๒ การทาเรือแหงประเทศไทย  คลังน้ํามันบริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  และ 

คลังน้ํามันบริษัท  บางจาก  จํากัด  (มหาชน) 

 ส.-๖๓ ศาลแพงกรุงเทพใต  วัดดอน  และสุสานมูลนิธิฮั่วเคี้ยวปอเต็กเซี่ยงตึ๊ง 

 ส.-๖๔ สถานีไฟฟายอย  บางกอกนอย 

 ส.-๖๕ หนองบอน  และสวนหลวง  ร.๙ 

 ส.-๖๖ ศาลแพงธนบุรี  ศาลแขวงธนบุรี  และที่ทําการไปรษณียบางขุนเทียน 

 ส.-๖๗ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  ๖  รอบพระชนมพรรษา 

 ส.-๖๘ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  วิทยาเขตปจฉิมสวัสดิ์ - สุวรรณนภาศรี 

 ส.-๖๙ กรมอุตุนิยมวิทยา 

 ส.-๗๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  สวนธนบุรีรมย  สนามกีฬา 

กรุงเทพมหานคร  และคายลูกเสือกรุงธน 

 ส.-๗๑ เรือนจําพิเศษธนบุรี 

 ส.-๗๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  วิทยาเขตบางขุนเทียน 

 ส.-๗๓ โรงพยาบาลบางขุนเทียน 

 ส.-๗๔ โครงการสวนสาธารณะชายทะเลบางขุนเทียน 

๑๑. รายชื่อถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางกวางตั้งแต  ๑๐.๐๐  เมตร  ถึง  ๑๑.๙๙  เมตร   

มีรายการดังตอไปนี้   

 (๑) ซอยจรัญสนิทวงศ  ๑๓  (ซอยพานิชยการธนบุรี)  เริ่มตนจากถนนจรัญสนิทวงศถึง 

คลองบางขุนศรี 

 (๒) ซอยจุฬาลงกรณ  ๑๑  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๔  ถึงซอยจุฬาลงกรณ  ๒๒ 

 (๓) ซอยจุฬาลงกรณ  ๑๒  เริ่มตนจากถนนพญาไทถึงถนนบรรทัดทอง 



 

๑๒๑ 

 (๔) ซอยจุฬาลงกรณ  ๓๒  เริ่มตนจากถนนบรรทัดทองถึงซอยจุฬาลงกรณ  ๙ 

 (๕) ซอยจุฬาลงกรณ  ๓๔  เริ่มตนจากถนนบรรทัดทองถึงซอยจุฬาลงกรณ  ๙ 

 (๖) ซอยจุฬาลงกรณ  ๓๖  เริ่มตนจากถนนบรรทัดทองถึงซอยจุฬาลงกรณ  ๕ 

 (๗) ซอยจุฬาลงกรณ  ๔๒  เริ่มตนจากถนนพญาไทถึงซอยจุฬาลงกรณ  ๙ 

 (๘) ซอยชินเขต  ๑  เริ่มตนจากถนนงามวงศวานถึงซอยชินเขต 

 (๙) ซอยชินเขต  ๒  เริ่มตนจากถนนงามวงศวานถึงซอยชินเขต 

 (๑๐) ซอยเทวีวรญาติ  เริ่มตนจากถนนยุคล  ๒  ถึงซอยสวนมะลิ  ๑ 

 (๑๑) ซอยนราธิวาสราชนครินทร  ๘  เริ่มตนจากถนนนราธิวาสราชนครินทรถึงซอยนราธิวาส   

ราชนครินทร  ๑๐ 

 (๑๒) ซอยนราธิวาสราชนครินทร  ๑๐  เริ่มตนจากถนนนราธิวาสราชนครินทรถึงซอยสาทร  ๑๑ 

 (๑๓) ซอยนานา  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๔  ถึงถนนไมตรีจิต 

 (๑๔) ซอยพุทธบูชา  ๓๖  เริ่มตนจากถนนพุทธบูชาถึงถนนวงแหวนรอบนอกดานใต 

 (๑๕) ซอยเพชรเกษม  ๖๙  (ซอยอินทาปจ)  เริ่มตนจากถนนเพชรเกษมถึงคลองภาษีเจริญ 

 (๑๖) ซอยรามคําแหง  ๒๑  เริ่มตนจากถนนรามคําแหงถึงถนนประดิษฐมนูธรรม 

 (๑๗) ซอยรามคําแหง  ๒๖  เริ่มตนจากถนนรามคําแหงถึงถนนหัวหมาก 

 (๑๘) ซอยรามคําแหง  ๔๐  เริ่มตนจากถนนรามคําแหงถึงถนนหัวหมาก 

 (๑๙) ซอยรามคําแหง  ๖๐  เริ่มตนจากถนนรามคําแหงถึงซอยมูลนิธิกันซุลซอลีอัน 

 (๒๐) ซอยรามคําแหง  ๑๑๘  (ซอยหมูบานพฤกษชาติ)  เริ่มตนจากถนนรามคําแหงถึง 

ซอยราษฎรพัฒนา 

 (๒๑) ซอยรามคําแหง  ๑๕๐  (ซอยหมูบานธารารมณ)  เริ่มตนจากถนนรามคําแหงถึง 

ซอยราษฎรพัฒนา 

 (๒๒) ซอยสวนมะลิ  ๑  เริ่มตนจากซอยเทวีวรญาติถึงตรอกราชสีห 

 (๒๓) ซอยสวนมะลิ  ๓  เริ่มตนจากถนนหลวงถึงถนนบํารุงเมือง 

 (๒๔) ซอยสามเสน  ๒๘  เริ่มตนจากถนนสามเสนถึงซอยวัดประชา 

 (๒๕) ถนนกําแพงเพชร  ๓  เริ่มตนจากถนนกําแพงเพชร  ๑  ถึงถนนวิภาวดีรังสิต 

 (๒๖) ถนนกําแพงเพชร  ๖  เริ่มตนจากถนนกําแพงเพชร  ๒  ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๒๗) ถนนกําแพงเพชร  ๗  เริ่มตนจากถนนนิคมมักกะสันถึงถนนเพชรพระราม 

 (๒๘) ถนนขาว  เริ่มตนจากถนนราชวิถีถึงถนนสุโขทัย 



 

๑๒๒ 

 (๒๙) ถนนคอนแวนต  เริ่มตนจากถนนสีลมถึงถนนสาทรเหนือ 

 (๓๐) ถนนจตุรทิศ  เริ่มตนจากถนนดินแดง  ๑  ถึงคลองสามเสนใน 

 (๓๑) ถนนเจริญรัถ  เริ่มตนจากถนนสมเด็จพระเจาตากสินถึงถนนเจริญนคร 

 (๓๒) ถนนเจาฟา  เริ่มตนจากถนนพระอาทิตยถึงถนนจักรพงษ 

 (๓๓) ถนนฉิมพลี  เริ่มตนจากถนนชักพระถึงถนนพุทธมณฑลสาย  ๑   

 (๓๔) ถนนชางอากาศอุทิศ  เริ่มตนจากถนนเชิดวุฒากาศถึงหมูบานศิริสุข 

 (๓๕) ถนนเชื้อเพลิง  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๔  ถึงซอยศรีรุง 

 (๓๖) ถนนดินสอ  เริ่มตนจากถนนราชดําเนินกลางถึงถนนบํารุงเมือง 

 (๓๗) ถนนเดโช  เริ่มตนจากถนนสุรวงศถึงถนนสีลม 

 (๓๘) ถนนตะนาว  เริ่มตนจากถนนราชดําเนินกลางถึงถนนบํารุงเมือง 

 (๓๙) ถนนตานี  เริ่มตนจากถนนจักรพงษถึงถนนสิบสามหาง 

 (๔๐) ถนนเตชะตุงคะห  เริ่มตนจากถนนเชิดวุฒากาศถึงถนนนาวงประชาพัฒนา 

 (๔๑) ถนนทรัพย  เริ่มตนจากถนนส่ีพระยาถึงถนนสุรวงค 

 (๔๒) ถนนเทอดดําริ  เริ่มตนจากบริษัทปูนซิเมนตไทยถึงกรมทหารชางอากาศ 

 (๔๓) ถนนธนิยะ  เริ่มตนจากถนนสีลมถึงถนนสุรวงศ 

 (๔๔) ถนนนเรศ  เริ่มตนจากถนนส่ีพระยาถึงถนนสุรวงศ 

 (๔๕) ถนนบานหมอ  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงถนนจักรเพชร 

 (๔๖) ถนนบึงขวาง  เริ่มตนจากถนนรมเกลาถึงถนนสุวินทวงศ 

 (๔๗) ถนนบุญศิริ  เริ่มตนจากถนนอัษฎางคถึงถนนตะนาว 

 (๔๘) ถนนปน  เริ่มตนจากถนนสีลมถึงถนนสาทรเหนือ 

 (๔๙) ถนนพระพิทักษ  เริ่มตนจากถนนบานหมอถึงถนนอัษฎางค 

 (๕๐) ถนนแพรงนรา  เริ่มตนจากถนนอัษฎางคถึงถนนตะนาว 

 (๕๑) ถนนแพรงสรรพศาสตร  เริ่มตนจากถนนอัษฎางคถึงถนนตะนาว 

 (๕๒) ถนนเฟองนคร  เริ่มตนจากถนนบํารุงเมืองถึงถนนเจริญกรุง 

 (๕๓) ถนนมหาจักร  เริ่มตนจากถนนหลวงถึงถนนอนุวงศ 

 (๕๔) ถนนมเหสักข  เริ่มตนจากถนนสุรวงศถึงถนนสีลม 

 (๕๕) ถนนมิตรพันธ  เริ่มตนจากถนนหลวงถึงถนนพระรามท่ี  ๔ 

 (๕๖) ถนนราชบพิธ  เริ่มตนจากถนนตีทองถึงถนนเฟองนคร 



 

๑๒๓ 

 (๕๗) ถนนราชมนตรี  เริ่มตนจากถนนกาญจนาภิเษกถึงคลองราชมนตรี 

 (๕๘) ถนนรามบุตรี  เริ่มตนจากถนนจักรพงษถึงถนนตะนาว 

 (๕๙) ถนนลาดปลาเคา  เริ่มตนจากถนนรามอินทราถึงคลองหลุมไผ 

 (๖๐) ถนนวัดเวฬุวนาราม  (วัดไผเขียว)  เริ่มตนจากถนนสรงประภาถึงถนนโกสุมรวมใจ 

 (๖๑) ถนนวัดสุทธาวาส  เริ่มตนจากถนนจรัญสนิทวงศถึงถนนอิสรภาพ 

 (๖๒) ถนนสวนผัก  เริ่มตนจากถนนกาญจนาภิเษกถึงถนนชัยพฤกษ 

 (๖๓) ถนนสวนผัก  เริ่มตนจากถนนพุทธมณลสาย  ๒  ถึงถนนกาญจนาภิเษก 

 (๖๔) ถนนส่ีพระยา  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๔  ถึงถนนเจริญกรุง 

 (๖๕) ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  เริ่มตนจากถนนพหลโยธินถึงถนนวิภาวดีรังสิต 

 (๖๖) ถนนสุรศักดิ์  เริ่มตนจากถนนสาทรเหนือถึงถนนสีลม 

๑๒. รายชื่อถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางกวางตั้งแต  ๑๒.๐๐  เมตร  ถึง  ๑๕.๙๙  เมตร   

มีรายการดังตอไปนี้ 

 (๑) ซอยบางบอน  ๒๓  (ซอยเขาโรงเรียนคลองหนองใหญ)  เริ่มตนจากถนนบางแค-บางบอน 

ถึงถนนกาญจนาภิเษก 

 (๒) ซอยพหลโยธิน  ๗  (ซอยอารีย)  เริ่มตนจากถนนพหลโยธินถึงซอยอารีย  ๕ 

 (๓) ซอยเพชรเกษม  ๖๓  (ซอยวัดมวง)  เริ่มตนจากถนนเพชรเกษมถึงถนนเลียบคลองภาษีเจริญ   

ฝงเหนือ 

 (๔) ซอยเพชรเกษม  ๑๑๔  เริ่มตนจากถนนเพชรเกษมถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๕) ซอยราชวิถี  ๑๕  (ซอยเสนารักษ)  เริ่มตนจากถนนราชวิถีถึงถนนโยธี 

 (๖) ซอยรามคําแหง  ๖๕  (ซอยมหาดไทย)  เริ่มตนจากถนนรามคําแหงถึงคลองแสนแสบ 

 (๗) ซอยลาดพราว  ๑๒๒  (ซอยมหาดไทย  ๑)  เริ่มตนจากถนนลาดพราวถึงคลองแสนแสบ 

 (๘) ซอยสาธุประดิษฐ  ๔๙  (ซอยเศตะพราหมณ)  เริ่มตนจากถนนสาธุประดิษฐถึง 

ซอยโชคชัยจงจําเริญ 

 (๙) ซอยสุวรรณ  ๕  (ซอยวัดคูวราราม)  เริ่มตนจากถนนลาดกระบังถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๑๐) ซอยสุขุมวิท  ๑๐๑  เริ่มตนจากถนนสุขุมวิทถึงซอยเขาหมูบานทับแกว 

 (๑๑) ซอยสุขุมวิท  ๑๐๑/๑  (ซอยวชิรธรรมสาธิต)  เริ่มตนจากถนนสุขุมวิทถึงซอยสุภาพงษ 

 (๑๒) ซอยสุขุมวิท  ๑๐๗  เริ่มตนจากถนนสุขุมวิทถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๑๓) ซอยอนุมานราชธน  เริ่มตนจากถนนนราธิวาสราชนครินทรถึงถนนเดโช 



 

๑๒๔ 

 (๑๔) ซอยอินทามระ  ๓๔  (ซอยเทพธาร)  เริ่มตนจากถนนประชาสุขถึงซอยสุทธิสารวินิจฉัย  ๒๒ 

 (๑๕) ถนนโกสุมรวมใจ  เริ่มตนจากคลองตาอูฐถึงถนนประชาอุทิศ 

 (๑๖) ถนนจักรเพชร  เริ่มตนจากถนนพาหุรัดถึงถนนตรีเพชร 

 (๑๗) ถนนจันทนเกา  เริ่มตนจากถนนนางล้ินจ่ีถึงถนนนราธิวาสราชนครินทร 

 (๑๘) ถนนเจริญเวียง  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงถนนจรัสเวียง 

 (๑๙) ถนนทรงสวัสดิ์  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงถนนทรงวาด 

 (๒๐) ถนนบุรีภิรมย  เริ่มตนจากถนนเชื่อมสัมพันธถึงถนนสังฆสันติสุข 

 (๒๑) ถนนประมวล  เริ่มตนจากถนนสีลมถึงถนนสาทรเหนือ 

 (๒๒) ถนนผดุงดาว  เริ่มตนจากถนนพาดสายถึงถนนเจริญกรุง 

 (๒๓) ถนนระนอง  ๒  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๕  ถึงถนนเทอดดําริ 

 (๒๔) ถนนศาลาแดง  เริ่มตนจากถนนสีลมถึงถนนสาทรเหนือ 

 (๒๕) ถนนสกุลดี  เริ่มตนจากถนนประชาสําราญถึงถนนผดุงพันธ 

 (๒๖) ถนนสวนผัก  เริ่มตนจากถนนชัยพฤกษถึงถนนพุทธมณฑลสาย  ๒ 

๑๓. รายชื่อถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางกวางตั้งแต  ๑๖.๐๐  เมตร  ถึง  ๒๙.๙๙  เมตร   

มีรายการดังตอไปนี้   

 (๑) ซอยประเสริฐมนูกิจ  ๒๙  (ถนนมัยลาภ)  เริ่มตนจากถนนประเสริฐมนูกิจถึงคลองโคกคราม   

 (๒) ซอยพระรามที่  ๒  ๕๔  (ถนนขางเขตบางขุนเทียน)  เริ่มตนจากถนนพระรามที่  ๒   

ถึงคลองส่ีบาท 

 (๓) ซอยรามคําแหง  ๒๔  เริ่มตนจากถนนรามคําแหงถึงมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 (๔) ซอยรามคําแหง  ๓๙  เริ่มตนจากถนนรามคําแหงถึงคลองแสนแสบ 

 (๕) ซอยรามอินทรา  ๓๔  (ถนนอยูเย็น)  เริ่มตนจากถนนรามอินทราถึงถนนประดิษฐมนูธรรม 

 (๖) ซอยรามอินทรา  ๔๐  เริ่มตนจากถนนรามอินทราถึงถนนนวลจันทร 

 (๗) ซอยรามอินทรา  ๗๑  (ถนนวัดคูบอน)  เริ่มตนจากถนนรามอินทราถึงคลองคูบอน 

 (๘) ซอยลาดพราว  ๗๑  เริ่มตนจากถนนลาดพราวถึงซอยสังคมสงเคราะห 

 (๙) ซอยลาดพราว  ๑๐๑  เริ่มตนจากถนนลาดพราวถึงถนนโพธิ์แกว 

 (๑๐) ซอยสุขสวัสดิ์  ๒๗  (ถนนราษฎรพัฒนา)  เริ่มตนจากถนนสุขสวัสดิ์ถึงถนนราษฎรบูรณะ 

 (๑๑) ซอยสุขุมวิท  ๓  (ซอยนานาเหนือ)  เริ่มตนจากถนนสุขุมวิทถึงถนนเพชรบุรี 

 (๑๒) ซอยสุขุมวิท  ๒๑  (ถนนอโศกมนตรี)  เริ่มตนถนนสุขุมวิทถึงถนนเพชรบุรี 

 (๑๓) ซอยสุขุมวิท  ๓๙  (ซอยพรอมพงษ)  เริ่มตนจากถนนสุขุมวิทถึงถนนเพชรบุรี 



 

๑๒๕ 

 (๑๔) ซอยสุขุมวิท  ๔๒  (ซอยกลวยน้ําไท)  เริ่มตนจากถนนสุขุมวิทถึงทางรถไฟสายปากน้ําเกา 

 (๑๕) ซอยสุขุมวิท  ๕๕  (ซอยทองหลอ)  เริ่มตนจากถนนสุขุมวิทถึงถนนเพชรบุรี 

 (๑๖) ซอยสุขุมวิท  ๖๓  (ถนนเอกมัย)  เริ่มตนจากถนนสุขุมวิทถึงถนนเพชรบุรี 

 (๑๗) ซอยสุขุมวิท  ๗๑  (ถนนปรีดีพนมยงค)  เริ่มตนจากถนนสุขุมวิทถึงคลองตัน 

 (๑๘) ซอยสุขุมวิท  ๑๐๓  (ซอยอุดมสุข)  เริ่มตนจากถนสุขุมวิทถึงถนนศรีนครินทร 

 (๑๙) ซอยหลังสวน  เริ่มตนจากถนนสารสินถึงถนนเพลินจิต 

 (๒๐) ถนนกรุงเกษม  เริ่มตนจากถนนสามเสนถึงราชดําเนินนอก 

 (๒๑) ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี  เริ่มตนจากถนนประชาราษฎรสาย  ๒  ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๒๒) ถนนกัลยาณไมตรี  เริ่มตนจากถนนสนามไชยถึงถนนราชินี 

 (๒๓) ถนนกําแพงเพชร  เริ่มตนจากถนนพหลโยธินถึงถนนพระรามท่ี  ๖ 

 (๒๔) ถนนกําแพงเพชร  ๑  เริ่มตนจากถนนกําแพงเพชรถึงถนนวิภาวดีรังสิต 

 (๒๕) ถนนกําแพงเพชร  ๔  เริ่มตนจากถนนกําแพงเพชร  ๒  ถึงถนนกําแพงเพชร  ๓ 

 (๒๖) ถนนขาวสาร  เริ่มตนจากถนนจักรพงษถึงถนนตะนาว 

 (๒๗) ถนนคลองลําเจียก  ชวง  ๑  เริ่มตนจากถนนนวลจันทร  ถึงถนนประเสริฐมนูกิจ 

 (๒๘) ถนนคลองลําเจียก  ชวง  ๒  เริ่มตนจากถนนประเสริฐมนูกิจถึงถนนประดิษฐมนูธรรม 

 (๒๙) ถนนเคหะรมเกลา  เริ่มตนจากถนนรมเกลาถึงคลองลาดบัวขาว 

 (๓๐) ถนนจอมทอง  เริ่มตนจากถนนสมเดจ็พระเจาตากสินถงึสะพานขามคลองบางขุนเทียน 

 (๓๑) ถนนจักรพรรดิพงษ  เริ่มตนจากถนนบํารุงเมืองถึงถนนราชดําเนินนอก 

 (๓๒) ถนนจันทน  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงถนนนางล้ินจ่ี 

 (๓๓) ถนนจันทรุเบกษา  เริ่มตนจากถนนพหลโยธินถึงถนนเลียบคลองสอง 

 (๓๔) ถนนจารุเมือง  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๔  ถึงถนนจรัสเมือง 

 (๓๕) ถนนเจริญกรุง  เริ่มตนจากคลองโองอางถึงถนนพระรามที่  ๓ 

 (๓๖) ถนนเจริญเมือง  เริ่มตนจากถนนบรรทัดทองถึงถนนรองเมือง 

 (๓๗) ถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙  เริ่มตนจากถนนศรีนครินทรถึงซอยสุขุมวิท  ๗๗  (ถนนออนนุช) 

 (๓๘) ถนนชิดลม  เริ่มตนจากถนนเพลินจิตถึงถนนเพชรบุรี 

 (๓๙) ถนนตรีเพชร  เริ่มตนจากถนนจักรเพชรถึงถนนเจริญกรุง 

 (๔๐) ถนนตรีมิตร  เริ่มตนจากถนนทรงวาดถึงวงเวียนโอเดียน 

 (๔๑) ถนนตีทอง  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงถนนบํารุงเมือง 

 (๔๒) ถนนเตชะวนิช  เริ่มตนจากถนนประดิพัทธถึงสะพานสูงบางซื่อ 



 

๑๒๖ 

 (๔๓) ถนนทวีวัฒนา  เริ่มตนจากถนนเพชรเกษมถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๔๔) ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก  เริ่มตนจากถนนกาญจนาภิเษกถึงถนนทวีวัฒนา 

 (๔๕) ถนนทหาร  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๕  ถึงถนนประชาราษฎรสาย  ๑ 

 (๔๖) ถนนเทอดดําริ  เริ่มตนจากสะพานปูนซีเมนตไทย  ๑  ถึงถนนเศรษฐศิริ 

 (๔๗) ถนนเทียมรวมมิตร  เริ่มตนจากถนนรัชดาภิเษกถึงถนนประชาอุทิศ 

 (๔๘) ถนนนครไชยศรี  เริ่มตนจากถนนสามเสนถึงทางรถไฟสายเหนือ 

 (๔๙) ถนนนครปฐม  เริ่มตนจากถนนพิษณุโลกถึงถนนลูกหลวง 

 (๕๐) ถนนนครสวรรค  เริ่มตนจากสะพานเทวกรรมรังรักษถึงถนนพิษณุโลก 

 (๕๑) ถนนนนทรี  เริ่มตนจากถนนรัชดาภิเษกถึงถนนพระรามท่ี  ๓ 

 (๕๒) ถนนนวลจันทร  เริ่มตนจากถนนประเสริฐมนูกิจถึงถนนประดิษฐมนูธรรม 

 (๕๓) ถนนนาคนิวาส  เริ่มตนจากถนนสังคมสงเคราะหถึงถนนสตรีวิทยา  ๒ 

 (๕๔) ถนนบรรทัดทอง  เริ่มตนจากถนนเพชรบุรีถึงถนนพระรามท่ี  ๔ 

 (๕๕) ถนนบางขุนนนท  เริ่มตนจากถนนจรัญสนิทวงศถึงคลองชักพระ 

 (๕๖) ถนนบางบอน  ๑  เริ่มตนจากถนนเอกชัยถึงคลองบางโคลัด 

 (๕๗) ถนนบางบอน  ๕  เริ่มตนจากถนนเอกชัยถึงถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงใต 

 (๕๘) ถนนบางแวก  เริ่มตนจากถนนกาญจนาภิเษกถึงคลองทวีวัฒนา 

 (๕๙) ถนนประชาชื่น  เริ่มตนจากถนนประชาราษฎรสาย  ๒  ถึงถนนแจงวัฒนะ 

 (๖๐) ถนนประชาธิปไตย  เริ่มตนจากอนุสาวรียประชาธิปไตย  ถึงถนนกรุงเกษม 

 (๖๑) ถนนประชาราชฎรบําเพ็ญ  เริ่มตนจากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองหวยขวาง   

 (๖๒) ถนนประชาราษฎร  สาย  ๑  เริ่มตนจากถนนทหารถึงถนนพิบูลสงคราม 

 (๖๓) ถนนประชาราษฎร  สาย  ๒  เริ่มตนจากประชาราษฎสาย  ๑  ถึงสะพานสูงบางซื่อ 

 (๖๔) ถนนประชาสงเคราะห  เริ่มตนจากถนนดินแดงถึงถนนประชาราษฎรบําเพ็ญ 

 (๖๕) ถนนประชาอุทิศ  เริ่มตนจากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองแสนแสบ 

 (๖๖) ถนนประชาอุทิศ  เริ่มตนจากถนนสุขสวัสดิ์ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๖๗) ถนนประดิพัทธ  เริ่มตนจากถนนพหลโยธินถึงถนนพระรามท่ี  ๕ 

 (๖๘) ถนนปญญา-รามอินทรา  เริ่มตนจากถนนกาญจนาภิเษกถึงถนนเลียบคลองสองตะวันออก 

 (๖๙) ถนนผดุงพันธ  เริ่มตนจากถนนสกุลดีถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๗๐) ถนนพระรามที ่ ๑  เริ่มตนจากสะพานกษัตริยศึกถึงถนนราชดําริ 

 (๗๑) ถนนพระรามที ่ ๔  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงสะพานเจริญสวัสดิ์ 



 

๑๒๗ 

 (๗๒) ถนนพระรามที ่ ๕  เริ่มตนจากถนนประดิพัทธถึงถนนลูกหลวง   

 (๗๓) ถนนพระรามที ่ ๖  เริ่มตนจากคลองมหานาคถึงถนนเพชรบุรี 

 (๗๔) ถนนพระสุเมรุ  เริ่มตนจากถนนราชดําเนินกลางถึงถนนพระอาทิตย 

 (๗๕) ถนนพระอาทิตย  เริ่มตนจากถนนพระสุเมรุถึงถนนราชินี 

 (๗๖) ถนนพรานนก  เริ่มตนจากถนนจรัญสนิทวงศถึงแยกพรานนก 

 (๗๗) ถนนพลับพลาไชย  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงถนนหลวง 

 (๗๘) ถนนพวงศิร ิ เริ่มตนจากบริเวณส่ีแยกบางกะปถึงถนนรามคําแหง 

 (๗๙) ถนนพิชัย  เริ่มตนจากถนนราชวิถีถึงถนนอํานวยสงคราม 

 (๘๐) ถนนพิษณุโลก  เริ่มตนจากถนนสามเสนถึงถนนพระรามที่  ๕   

 (๘๑) ถนนพุทธบูชา  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๒  ถึงถนนประชาอุทิศ 

 (๘๒) ถนนเพชรพระราม  เริ่มตนจากถนนพระราม  ๙  ถึงถนนเพชรบุรี 

 (๘๓) ถนนเพชรอุทัย  เริ่มตนจากถนนเพชรบุรีถึงถนนพระราม  ๙ 

 (๘๔) ถนนเพลินจิต  เริ่มตนจากถนนราชดําริถึงทางรถไฟสายทาเรือ 

 (๘๕) ถนนโพธิ์แกว  เริ่มตนจากถนนนวมินทรถึงซอยลาดพราว  ๑๐๑ 

 (๘๖) ถนนมหรรณพ  เริ่มตนจากถนนดินสอถึงถนนตะนาว   

 (๘๗) ถนนมหาไชย  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงถนนราชดําเนินกลาง 

 (๘๘) ถนนมหานคร  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๔  ถึงถนนส่ีพระยา 

 (๘๙) ถนนมิตรภาพไทย-จีน  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงถนนพระรามท่ี  ๔ 

 (๙๐) ถนนมิตรไมตรี  เริ่มตนจากถนนดินแดงถึงถนนวิภาวดีรังสิต 

 (๙๑) ถนนมิตรไมตรี  ๑  เริ่มตนจากถนนมิตรไมตรีถึงถนนประชาสงเคราะห 

 (๙๒) ถนนเยาวราช  เริ่มตนจากถนนจักรเพชรถึงวงเวียนโอเดียน 

 (๙๓) ถนนโยธา  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงซอยวานิช  ๒ 

 (๙๔) ถนนโยธินพัฒนา  เริ่มตนจากถนนประดิษฐมนูธรรมถึงซอยสหกรณ  ๑ 

 (๙๕) ถนนโยธี  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๖  ถึงถนนพญาไท 

 (๙๖) ถนนรางน้ํา  เริ่มตนจากถนนพญาไทถึงถนนราชปรารภ 

 (๙๗) ถนนราชดําริ  เริ่มตนจากถนนเพชรบุรีถึงสะพานเฉลิมโลก 

 (๙๘) ถนนราชปรารภ  เริ่มตนจากถนนเพชรบุรีถึงถนนศรีอยุธยา 

 (๙๙) ถนนราชวงศ  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงถนนพาหุรัด 



 

๑๒๘ 

 (๑๐๐) ถนนราชวิถี  เริ่มตนจากถนนราชปรารภถึงสะพานกรุงธนบุรี 

 (๑๐๑) ถนนราชสีมา  เริ่มตนจากถนนนครไชยศรีถึงสะพานวิสุทธกรรมนฤมาน 

 (๑๐๒) ถนนรามคําแหง  เริ่มตนจากส่ีแยกคลองตันถึงคลองกะจะ 

 (๑๐๓) ถนนราษฎรบูรณะ  เริ่มตนจากคลองดาวคะนองถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๑๐๔) ถนนราษฎรพัฒนา  เริ่มตนจากถนนรามคําแหงถึงคลองทับชางบน 

 (๑๐๕) ถนนลาดปลาเคา  เริ่มตนจากถนนเสนานิคม  ๑  (แยกวังหิน)  ถึงคลองหลุมไผ 

 (๑๐๖) ถนนลาดพราววังหิน  เริ่มตนจากถนนโชคชัย  ๔  ถึงส่ีแยกวังหิน 

 (๑๐๗) ถนนลาดหญา  เริ่มตนจากวงเวียนใหญถึงแยกคลองสาน 

 (๑๐๘) ถนนวงศสวาง  เริ่มตนจากสะพานพระราม  ๗  ถึงถนนรัชดาภิเษก 

 (๑๐๙) ถนนวรจักร  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงถนนบํารุงเมือง 

 (๑๑๐) ถนนวัชรพล  เริ่มตนจากถนนรามอินทราถึงถนนเพ่ิมสิน 

 (๑๑๑) ถนนวัฒนธรรม  เริ่มตนจากถนนพระราม  ๙  ถึงถนนเทียมรวมมิตร 

 (๑๑๒) ถนนวัดสุขใจ  เริ่มตนจากถนนนิมิตใหมถึงวัดสุขใจ 

 (๑๑๓) ถนนวิสุทธิกษัตริย  เริ่มตนจากถนนราชดําเนินนอกถึงถนนสามเสน 

 (๑๑๔) ถนนวุฒากาศ  เริ่มตนจากถนนเทอดไทถึงแยกถนนจอมทอง 

 (๑๑๕) ถนนศาลาธรรมสพน  เริ่มตนจากถนนพุทธมณฑลสาย  ๒  ถึงคลองทวีวัฒนา 

 (๑๑๖) ถนนสนามไชย  เริ่มตนจากถนนราชดําเนินในถึงถนนมหาราช 

 (๑๑๗) ถนนสมเด็จเจาพระยา  เริ่มตนจากถนนประชาธิปกถึงถนนลาดหญา 

 (๑๑๘) ถนนสวนพลู  (ซอยสาทร  ๓)  เริ่มตนจากถนนสาทรใตถึงถนนนางล้ินจ่ี 

 (๑๑๙) ถนนสวรรคโลก  เริ่มตนจากถนนพิษณุโลกถึงถนนนครไชยศรี 

 (๑๒๐) ถนนสะแกงาม  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๒  ถึงถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 

 (๑๒๑) ถนนสาธุประดิษฐ  เริ่มตนจากถนนจันทนถึงถนนพระรามที่  ๓ 

 (๑๒๒) ถนนสามเสน  เริ่มตนจากถนนกรุงเกษมถึงถนนทหาร 

 (๑๒๓) ถนนสายไหม  เริ่มตนจากถนนเลียบคลองสองถึงคลองพระยาสุเรนทร 

 (๑๒๔) ถนนสารสิน  เริ่มตนจากถนนราชดําริถึงถนนวิทยุ 

 (๑๒๕) ถนนสุขาภิบาล  ๒  เริ่มตนจากซอยสุขุมวิท  ๗๗  (ถนนออนนุช)  ถึงถนนกาญจนาภิเษก 

 (๑๒๖) ถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  เริ่มตนจากถนนสายไหมถึงหาแยกวัชรพล 

 (๑๒๗) ถนนสุคนธสวัสดิ์  เริ่มตนจากถนนประเสริฐมนูกิจถึงถนนประดิษฐมนูธรรม 



 

๑๒๙ 

 (๑๒๘) ถนนสุรวงศ  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงถนนพระรามท่ี  ๔ 

 (๑๒๙) ถนนเสือปา  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงถนนหลวง 

 (๑๓๐) ถนนหทัยมิตร  เริ่มตนจากถนนหทัยราษฎรถึงถนนนิมิตใหม 

 (๑๓๑) ถนนหลวง  เริ่มตนจากถนนมหาไชยถึงถนนกรุงเกษม 

 (๑๓๒) ถนนหลานหลวง  เริ่มตนจากถนนราชดําเนินนอกถึงถนนพิษณุโลก 

 (๑๓๓) ถนนอาจณรงค  เริ่มตนจากถนนเกษมราษฎรถึงสะพานขามคลองพระโขนง 

 (๑๓๔) ถนนอํานวยสงคราม  เริ่มตนจากถนนสามเสนถึงถนนพระรามที่  ๕ 

 (๑๓๕) ถนนอิสรภาพ  เริ่มตนจากถนนลาดหญาถึงถนนสุทธาวาส 

 (๑๓๖) ถนนอูทองนอก  เริ่มตนจากถนนสามเสนถึงถนนนครราชสีมา 

 (๑๓๗) ถนนแฮปปแลนด  สาย  ๑  เริ่มตนจากถนนลาดพราวถึงถนนนวมินทร 

๑๔. รายชื่อถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางกวางตั้งแต  ๓๐.๐๐  เมตร  มีรายการดังตอไปนี้   

 (๑) ซอยสุขุมวิท  ๗๗  (ถนนออนนุช)  เริ่มตนจากคลองหนองบอนถึงคลองตะเขขบ   

 (๒) ถนนกรุงธนบุรี  เริ่มตนจากสะพานสมเด็จพระเจาตากสินถึงถนนสมเด็จพระเจาตากสิน 

 (๓) ถนนกัลปพฤกษ  เริ่มตนจากถนนราชพฤกษถึงถนนกาญจนาภิเษก 

 (๔) ถนนกิ่งแกว  เริ่มตนจากถนนลาดกระบังถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๕) ถนนเกษมราษฎร  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๔  ถึงถนนอาจณรงค   

 (๖) ถนนงามวงศวาน  เริ่มตนจากถนนพหลโยธินถึงคลองประปาฝงตะวันตก 

 (๗) ถนนเจริญราษฎร  เริ่มตนจากถนนสาทรใตถึงถนนพระรามท่ี  ๓ 

 (๘) ถนนเจาคุณทหาร  เริ่มตนจากถนนรมเกลาถึงถนนฉลองกรุง 

 (๙) ถนนแจงวัฒนะ  เริ่มตนจากวงเวียนอนุสาวรียพิทักษรัฐธรรมนูญถึงคลองประปา  ฝงตะวันตก 

 (๑๐) ถนนฉลองกรุง  เริ่มตนจากถนนถนนสุวินทวงศถึงถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗ 

 (๑๑) ถนนเชื่อมสัมพันธ  เริ่มตนจากถนนสุวินทวงศถึงถนนเลียบวารี 

 (๑๒) ถนนดินแดง  เริ่มตนจากคลองสามเสนถึงถนนประชาสงเคราะห 

 (๑๓) ถนนทาขาม  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๒  ถึงสถานีตํารวจนครบาลทาขาม 

 (๑๔) ถนนเทียนทะเล  เริ่มตนจากถนนพระรามที่  ๒  ถึงถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ 

 (๑๕) ถนนนราธิวาสราชนครินทร  เริ่มตนจากถนนสุรวงศถึงถนนพระรามท่ี  ๓ 

 (๑๖) ถนนนวมินทร  เริ่มตนจากถนนเสรีไทยถึงถนนรามอินทรา 

 (๑๗) ถนนนิมิตใหม  เริ่มตนจากถนนสุวินทวงศถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 



 

๑๓๐ 

 (๑๘) ถนนบรมราชชนนี  เริ่มตนจากถนนจรัญสนิทวงศถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๑๙) ถนนบางขุนเทียน  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๒  ถึงถนนเอกชัย 

 (๒๐) ถนนบางนา-ตราด  เริ่มตนจากถนนสุขุมวิทถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๒๑) ถนนประชาธิปก  เริ่มตนจากวงเวียนใหญถึงสะพานพระปกเกลา 

 (๒๒) ถนนประชารวมใจ  เริ่มตนจากถนนนิมิตใหมถึงคลองลัดตาเตี้ย 

 (๒๓) ถนนประชาสําราญ  เริ่มตนจากถนนสกุลดีถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๒๔) ถนนประดิษฐมนูธรรม  เริ่มตนจากถนนรามอินทราถึงถนนพระราม  ๙ 

 (๒๕) ถนนประเสริฐมนูกิจ  เริ่มตนจากถนนพหลโยธิน  ถึงถนนนวมินทร 

 (๒๖) ถนนพญาไท  เริ่มตนจากอนุสาวรียชัยสมรภูมิถึงถนนพระรามที่  ๔ 

 (๒๗) ถนนพระรามที ่ ๒  เริ่มตนจากถนนสุขสวัสดิ์ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๒๘) ถนนพระรามที ่ ๓  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงถนนรัชดาภิเษก 

 (๒๙) ถนนพระรามที ่ ๖  เริ่มตนจากคลองบางซื่อถึงถนนเพชรบุรี 

 (๓๐) ถนนพระราม  ๙  เริ่มตนจากถนนรัชดาภิเษกถึงถนนศรีนครินทร   

 (๓๑) ถนนพหลโยธิน  เริ่มตนจากอนุสาวรียชัยถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๓๒) ถนนพัฒนาการ  เริ่มตนจากส่ีแยกคลองตันถึงซอยสุขุมวิท  ๗๗  (ถนนออนนุช) 

 (๓๓) ถนนพิบูลสงคราม  เริ่มตนจากแยกพิบูลสงครามถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๓๔) ถนนพิษณุโลก  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๕  ถึงถนนสวรรคโลก 

 (๓๕) ถนนพุทธมณฑลสาย  ๑  เริ่มตนจากถนนเพชรเกษมถึงเขตทางรถไฟสายใต 

 (๓๖) ถนนพุทธมณฑลสาย  ๒  เริ่มตนจากถนนเพชรเกษมถึงเขตทางรถไฟสายใต 

 (๓๗) ถนนพุทธมณฑลสาย  ๓  เริ่มตนจากถนนเพชรเกษมถึงเขตทางรถไฟสายใต 

 (๓๘) ถนนเพชรเกษม  เริ่มตนจากสะพานเนาวจําเนียรถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๓๙) ถนนเพชรบุร ี เริ่มตนจากทางรถไฟสายเหนือถึงถนนอโศกดินแดง 

 (๔๐) ถนนเพชรบุรีตัดใหม  เริ่มตนจากถนนอโศกดินแดงถึงถนนพัฒนาการ  (แยกคลองตัน) 

 (๔๑) ถนนมไหสวรรย  เริ่มตนจากสมเด็จพระเจาตากสินถึงถนนเจริญกรุง 

 (๔๒) ถนนมิตรไมตรี  เริ่มตนจากคลองลัดตาเตี้ยถึงถนนประชาสําราญ 

 (๔๓) ถนนมีนพัฒนา  เริ่มตนจากถนนเสรีไทยถึงถนนรามคําแหง 

 (๔๔) ถนนรวมพัฒนา  เริ่มตนจากถนนสุวินทวงศถึงคลองลําตาอิน 

 (๔๕) ถนนรัชดาภิเษก  เริ่มตนจากถนนสุขุมวิทถึงถนนพระรามท่ี  ๓ 



 

๑๓๑ 

 (๔๖) ถนนรัชดาภิเษก  เริ่มตนจากถนนอโศก-ดินแดงถึงถนนกรุงเทพ-นนทบุรี 

 (๔๗) ถนนราชดําเนินนอก  เริ่มตนจากสะพานผานฟาลีลาศถึงถนนศรีอยุธยา 

 (๔๘) ถนนราชดําเนินกลาง  เริ่มตนจากสะพานผานพิภพลีลา  ถึงสะพานผานฟาลีลาศ 

 (๔๙) ถนนราชดําเนินใน  เริ่มตนจากถนนหนาพระลานถึงสะพานผานพิภพลีลา 

 (๕๐) ถนนราชดําริ  เริ่มตนจากสะพานเฉลิมโลกถึงถนนพระรามท่ี  ๔ 

 (๕๑) ถนนราชปรารภ  เริ่มตนจากถนนศรีอยุธยาถึงถนนราชวิถี  (สามเหล่ียมดินแดง) 

 (๕๒) ถนนราชพฤกษ  เริ่มตนจากถนนรัชดาภิเษกถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๕๓) ถนนราชวิถี  เริ่มตนจากถนนจรัญสนิทวงศถึงสะพานกรุงธนบุรี 

 (๕๔) ถนนรามคําแหง  เริ่มตนจากคลองกะจะถึงถนนสุวินทวงศ 

 (๕๕) ถนนรามอินทรา  เริ่มตนจากวงเวียนอนุสาวรียพิทักษรัฐธรรมนูญถึงถนนเสรีไทย 

 (๕๖) ถนนราษฎรอุทิศ  เริ่มตนจากถนนสุวินทวงศถึงถนนเลียบวารี 

 (๕๗) ถนนลาดกระบัง  เริ่มตนจากคลองตาพุกถึงคลองหัวตะเข 

 (๕๘) ถนนลาดพราว  เริ่มตนจากถนนพหลโยธินถึงส่ีแยกบางกะป 

 (๕๙) ถนนเลียบคลองสอง  เริ่มตนจากถนนกาญจนาภิเษกถึงถนนหทัยราษฎร 

 (๖๐) ถนนเลียบวารี  เริ่มตนจากถนนราษฎรอุทิศถึงถนนเชื่อมสัมพันธ 

 (๖๑) ถนนวิทยุ  เริ่มตนจากถนนสารสินถึงถนนพระรามท่ี  ๔ 

 (๖๒) ถนนวิภาวดีรังสิต  เริ่มตนจากถนนดินแดงถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๖๓) ถนนศรีนครินทร  เริ่มตนจากถนนลาดพราวถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๖๔) ถนนศรีอยุธยา  เริ่มตนจากถนนสามเสนถึงถนนราชปรารภ 

 (๖๕) ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  เริ่มตนจากถนนรอบวงเวียนใหญถึงสะพานขามคลอง 

ดาวคะนอง 

 (๖๖) ถนนสมเด็จพระปนเกลา  เริ่มตนจากสะพานพระปนเกลาถึงถนนจรัญสนิทวงศ 

 (๖๗) ถนนสรงประภา  เริ่มตนจากถนนเชิดวุฒากาศถึงคลองประปาฝงตะวันตก 

 (๖๘) ถนนสวนสยาม  เริ่มตนจากถนนรามอินทราถึงถนนเสรีไทย 

 (๖๙) ถนนสาทร  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงถนนพระรามท่ี  ๔ 

 (๗๐) ถนนสามวา  เริ่มตนจากถนนสุวินทวงศถึงคลองหนึ่งตะวันตก 

 (๗๑) ถนนสิรินธร  เริ่มตนจากถนนจรัญสนิทวงศถึงถนนบรมราชชนนี 

 (๗๒) ถนนสีลม  เริ่มตนจากถนนเจริญกรุงถึงถนนพระรามท่ี  ๔ 



 

๑๓๒ 

 (๗๓) ถนนสีหบุรานุกิจ  เริ่มตนจากถนนรามอินทราถึงถนนรมเกลา 

 (๗๔) ถนนสุขสวัสดิ์  เริ่มตนจากสะพานขามคลองดาวคะนองถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๗๕) ถนนสุขุมวิท  เริ่มตนจากถนนทางรถไฟสายชองนนทรีถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๗๖) ถนนสุนทรโกษา  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๔  ถึงถนนอาจณรงค 

 (๗๗) ถนนเสรีไทย  เริ่มตนจากแยกบางกะปถึงบริเวณส่ีแยกมีนบุรี 

 (๗๘) ถนนแสมดํา  เริ่มตนจากถนนพระรามท่ี  ๒  ถึงคลองสนามชัย 

 (๗๙) ถนนหทัยราษฎร  เริ่มตนจากถนนสุวินทวงศถึงถนนสุขาภิบาล  ๕ 

 (๘๐) ถนนหอวัง  เริ่มตนจากถนนวิภาวดีรังสิตถึงถนนพหลโยธิน 

 (๘๑) ถนนอยูวิทยา  เริ่มตนจากถนนสังฆสันติสุขถึงถนนสุวินทวงศ 

 (๘๒) ถนนอรุณอมรินทร  เริ่มตนจากถนนสมเด็จพระปนเกลาถึงสะพานพระราม  ๘ 

 (๘๓) ถนนอโศก-ดินแดง  เริ่มตนจากถนนประชาสงเคราะหถึงถนนเพชรบุรี 

 (๘๔) ถนนอังรีดูนังต  เริ่มตนจากถนนพระรามที่  ๑  ถึงถนนพระรามท่ี  ๔ 

 (๘๕) ถนนอินทรพิทักษ  เริ่มตนจากถนนรอบวงเวียนใหญถึงสะพานเนาวจําเนียร 

 (๘๖) ถนนอุทยาน  เริ่มตนจากถนนพุทธมณฑลสาย  ๓  ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๘๗) ถนนเอกชัย  เริ่มตนจากคลองวัดสิงหถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๘๘) ทางหลวงหมายเลข  ๓๕๐  เริ่มตนจากถนนประเสริฐมนูกิจถึงถนนรามอินทรา   

 (๘๙) ทางหลวงหมายเลข  ๓๕๑  เริ่มตนจากถนนนวมินทรถึงถนนกาญจนาภิเษก 

 

 

 




