


รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  แบงเปน  ๗  ขนาด  คือ 

๑. ถนนแบบ  ก  ขนาดเขตทาง  ๑๒.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑๙  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ก  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยมีสุข  และถนนกําแพงเพชร  ๖   

ซอย  ๕  เริ่มตนจากซอยมีสุข  ที่บริเวณซอยมีสุขบรรจบกับซอยเกษตร  ไปทางทิศใตตามแนวซอยมีสุข   

ระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๑๗๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ   

๓๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๓๒๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออก  ตามแนวถนนกําแพงเพชร  ๖  ซอย  ๕  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนกําแพงเพชร  ๖ 

 ถนนสาย  ก  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนกําแพงเพชร  ๖  ซอย  ๗   

แยก  ๓  และถนนกําแพงเพชร  ๖  ซอย  ๕  แยก  ๒  เริ่มตนจากถนนโกสุมรวมใจ  ที่บริเวณ 

ถนนกําแพงเพชร  ๖  ซอย  ๗  แยก  ๓  บรรจบกับถนนโกสุมรวมใจ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนว 

ถนนกําแพงเพชร  ๖  ซอย  ๗  แยก  ๓  และถนนกําแพงเพชร  ๖  ซอย  ๕  แยก  ๒  ระยะประมาณ   

๑,๔๒๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนกําแพงเพชร  ๖  ซอย  ๕   

 ถนนสาย  ก  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนกําแพงเพชร  ๖  ซอย  ๗   

เริ่มตนจากถนนกําแพงเพชร  ๖  ซอย  ๗  แยก  ๓  ท่ีบริเวณถนนกําแพงเพชร  ๖  ซอย  ๗  แยก  ๓   

บรรจบกับถนนกําแพงเพชร  ๖  ซอย  ๗  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนนกําแพงเพชร  ๖  ซอย  ๗   

ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนกําแพงเพชร  ๖   

 ถนนสาย  ก  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยวิภาวดีรังสิต  ๖๐  และ 

ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนวิภาวดีรังสิต  ที่บริเวณซอยวิภาวดีรังสิต  ๖๐   

บรรจบกับถนนวิภาวดีรังสิต  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวซอยวิภาวดีรังสิต  ๖๐  ระยะประมาณ   

๓๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๘๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนพหลโยธนิ 

ถนนสาย  ก  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยวิภาวดีรังสิต  ๖๐  แยก  ๖   

เริ่มตนจากซอยวิภาวดีรังสิต  ๖๐  ที่บริเวณหางจากซอยวิภาวดีรังสิต  ๖๐  บรรจบกับถนนวิภาวดีรังสิต   



 

๒ 

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวซอยวิภาวดีรังสิต  ๖๐  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต   

ระยะประมาณ  ๖๘๐  เมตร  จนบรรจบกับคลองบางเขน  ที่บริเวณหางจากคลองบางเขนตัดกับถนนวิภาวดีรังสิต   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวคลองบางเขน  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๖  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนจรัญสนิทวงศ   

ที่บริเวณหางจากคลองบางพลัด  ตัดกับถนนจรัญสนิทวงศ  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนจรัญสนิทวงศ   

ระยะประมาณ  ๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๑๒๐  เมตร  จนบรรจบ 

กับถนนเลียบทางรถไฟสายใต  ที่บริเวณหางจากคลองบางพลัด  บรรจบถนนเลียบทางรถไฟสายใต  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนเลียบทางรถไฟสายใต  ระยะประมาณ  ๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยวัฒนสุขนิเวศน  ซอยอํานวยผล   

และซอยปานจิตตอุทิศ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนบางขุนนนท  ที่บริเวณ 

หางจากคลองชักพระบรรจบกับถนนบางขุนนนท  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนบางขุนนนท   

ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยวัฒนสุขนิเวศน  ระยะประมาณ  ๔๑๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๘๔๐  เมตร  ไปทางทิศใตตามแนวซอยอํานวยผล  ระยะประมาณ   

๒๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกและทิศใตตามแนวซอยปานจิตตอุทิศ  ระยะประมาณ  ๙๕๐  เมตร   

จนบรรจบกับซอยจรัญสนิทวงศ  ๓๕ 

 ถนนสาย  ก  ๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยอํานวยผล  ๘  และ 

ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากซอยอํานวยผล  ที่บริเวณซอยอํานวยผล  ๘  บรรจบกับ 

ซอยอํานวยผล  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวซอยอํานวยผล  ๘  ระยะประมาณ  ๗๑๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๑๑๐  เมตร  จนบรรจบถนนแกวเงินทอง  ท่ีบริเวณหางจากถนนแกวเงินทอง 

บรรจบกับถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย  ๕  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนแกวเงินทอง  ระยะประมาณ   

๙๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยจรัญสนิทวงศ  ๓๕  เริ่มตนจาก 

ถนนจรัญสนิทวงศ  ที่บริเวณซอยจรัญสนิทวงศ  ๓๕  บรรจบกับถนนจรัญสนิทวงศ  ไปทางทิศตะวันตก   

ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยปานจิตตอุทิศ  (ถนนสาย  ก  ๗) 

 ถนนสาย  ก  ๑๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยอิสรภาพ  ๒๓   

และซอยจรัญสนิทวงศ  ๔  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหมเริ่มตนจากถนนอิสรภาพ  ที่บริเวณหางจาก 

ถนนอิสรภาพ  บรรจบกับถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนอิสรภาพ   

ระยะประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวซอยอิสรภาพ  ๒๓  ระยะประมาณ   



 

๓ 

๒๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๙๕๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยจรัญสนิทวงศ  ๔   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยจรัญสนิทวงศ  ๔  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนจรัญสนิทวงศ 

 ถนนสาย  ก  ๑๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยออนนุช  ๓๐  เริ่มตนจาก 

ถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ที่บริเวณถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  บรรจบกับซอยออนนุช  ๓๐   

ไปทางทิศใตตามแนวซอยออนนุช  ๓๐  ระยะประมาณ  ๗๙๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยสุขุมวิท  ๙๓   

(ซอยพ่ึงมี) 

 ถนนสาย  ก  ๑๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยสุขุมวิท  ๙๓  (ซอยพ่ึงมี)   

เริ่มตนจากถนนสุขุมวิท  ท่ีบริเวณซอยสุขุมวิท  ๙๓  (ซอยพ่ึงมี)  บรรจบกับถนนสุขุมวิท  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๐๘๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑๖๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉยีงเหนือ  ระยะประมาณ  ๘๘๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๒๙๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๙๘๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยวชิรธรรมสาธิต  ๕๗  (ซอยสามพ่ีนอง) 

 ถนนสาย  ก  ๑๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยปุณณวิถี  ๔๓  และ 

ซอยพ่ึงมี  ๓๘  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากซอยปุณณวิถี  (ถนนสาย  ก  ๑๔)   

ที่บริเวณหางจากซอยปุณณวิถี  (ถนนสาย  ก  ๑๔)  บรรจบกับถนนสุขุมวิท  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๑,๔๖๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือตามแนวซอยปุณณวิถี  ๔๓  ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร   

ไปทางทิศเหนอื  ระยะประมาณ  ๕๐  เมตร  ไปทางทิศเหนอืตามแนวซอยพ่ึงมี  ๓๘  ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร   

จนบรรจบกับซอยสุขุมวิท  ๙๓  (ซอยพ่ึงมี)   

 ถนนสาย  ก  ๑๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยปุณณวิถี  เริ่มตนจาก 

ถนนสุขุมวิท  ท่ีบริเวณซอยปุณณวิถีบรรจบกับถนนสุขุมวิท  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวซอยปุณณวิถี   

ระยะประมาณ  ๑,๔๖๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยปุณณวิถี  ๔๓ 

 ถนนสาย  ก  ๑๕  เปนถนนเดมิกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยปุณณวิถี  ๒๘  เริ่มตนจาก 

ซอยปุณณวิถี  ที่บริเวณซอยปุณณวิถี  ๒๘  บรรจบกับซอยปุณณวิถี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 

ซอยปุณณวิถี  ๒๘  ระยะประมาณ  ๘๒๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยวชิรธรรมสาธิต 

 ถนนสาย  ก  ๑๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม   

เริ่มตนจากถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงเหนือ  ท่ีบริเวณหางจากถนนมาเจริญตัดกับถนนเลียบคลองภาษีเจริญ 

ฝงเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๓๕๐  เมตร   

ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๒๑๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม   



 

๔ 

ระยะประมาณ  ๑๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงใต  ท่ีบริเวณหางจากถนนมาเจริญ 

ตัดกับถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงใต  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงใต   

ระยะประมาณ  ๑,๓๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ก  ๑๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยสุขสวัสดิ์  ๒๖  (กาญจนกุญชร)   

และซอยพุทธบูชา  ๒๓  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสุขสวัสดิ์  ที่บริเวณ 

ซอยสุขสวัสดิ์  ๒๖  (กาญจนกุญชร)  บรรจบกับถนนสุขสวัสดิ์  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนว 

ซอยสุขสวัสดิ์  ๒๖  (กาญจนกุญชร)  ระยะประมาณ  ๒,๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๑๑๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยพุทธบูชา  ๒๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยพุทธบูชา  ๒๓   

ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนพุทธบูชา 

 ถนนสาย  ก  ๑๘  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากซอยสุขสวัสดิ์  ๒๖   

(กาญจนกุญชร)  ที่บริเวณหางจากซอยสุขสวัสดิ์  ๒๖  (กาญจนกุญชร)  บรรจบกับถนนสุขสวัสดิ์  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวซอยสุขสวัสดิ์  ๒๖  (กาญจนกุญชร)  ระยะประมาณ  ๘๔๐  เมตร  ไปทางทิศใต   

ระยะประมาณ  ๒,๒๐๐  เมตร  จนบรรจบกับแนวถนนสาย  ฉ  ๑  ที่บริเวณหางจากคลองราษฎรบูรณะ 

บรรจบกับถนนสาย  ฉ  ๑  ไปทางทิศตะวันตกตามแนว  ถนนสาย  ฉ  ๑  ระยะประมาณ  ๖๘๐  เมตร   

 ถนนสาย  ก  ๑๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยประชาอุทิศ  ๖๙  เริ่มตนจาก 

ถนนประชาอุทิศ  ที่บริเวณซอยประชาอุทิศ  ๖๙  บรรจบกับถนนประชาอุทิศ  ไปทางทิศตะวันออก   

ระยะประมาณ  ๒,๓๑๐  เมตร  ตามแนวซอยประชาอุทิศ  ๖๙  จนบรรจบแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก   

๒. ถนนแบบ  ข  ขนาดเขตทาง  ๑๖.๐๐  เมตร  จํานวน  ๘๓  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ข  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเดชะตุงคะ  ซอย  ๑   

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อและถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเทิดราชัน  ท่ีบริเวณ 

หางจากถนนเทิดราชันบรรจบกับถนนนาวงประชาพัฒนา  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๑,๘๒๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเดชะตุงคะ  ซอย  ๑  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดชะตุงคะ  ซอย  ๑  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๑๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะ 

ประมาณ  ๕๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสรงประภา  ท่ีบริเวณหางจากถนนสรงประภาบรรจบกับ 

ถนนวิภาวดีรังสิต  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสรงประภา  ระยะประมาณ  ๒,๒๒๐  เมตร 



 

๕ 

 ถนนสาย  ข  ๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนวัดเวฬุวนารามและซอยแจงวัฒนะ  ๑๔   

เริ่มตนจากถนนสรงประภา  ที่บริเวณถนนวัดเวฬุวนารามบรรจบกับถนนสรงประภา  ไปทางทิศใตตามแนว 

ถนนวัดเวฬุวนารามและซอยแจงวัฒนะ  ๑๔  ระยะประมาณ  ๒,๕๔๐  เมตร  จนบรรจบกับคลองตาอูฐ   

 ถนนสาย  ข  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยสายไหม  ๖๓  และ 

ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากคลองหกวา  ท่ีบริเวณซอยสายไหม  ๖๓  บรรจบกับคลองหกวา   

ไปทางทิศใตตามแนวซอยสายไหม  ๖๓  ระยะประมาณ  ๑,๐๑๐  เมตร  ตัดกับถนนสายไหม  ไปทางทิศใต 

และทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๐๕๐  เมตร  ตัดกับถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศใต  ระยะประมาณ  ๒,๑๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนจตุโชติ  ที่บริเวณ 

หางจากถนนจตุโชติตัดกับถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนว 

ถนนจตุโชติ  ระยะประมาณ  ๒,๘๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๔  เปน  ถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยสายไหม  ๔๓  ซอยสายไหม  ๕๔   

และถนนวัดเกาะ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากคลองหกวา  ท่ีบริเวณหางจาก 

คลองหกวา  บรรจบกับซอยสายไหม  ๖๓  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองหกวา  ระยะประมาณ   

๑,๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศใตตามแนวซอยสายไหม  ๔๓   

ระยะประมาณ  ๘๕๐  เมตร  ตัดกับถนนสายไหม  ไปทางทิศใตตามแนวซอยสายไหม  ๕๔  ระยะประมาณ   

๕๘๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนวัดเกาะ  ไปทางทิศใตตามแนว 

ถนนวัดเกาะ  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเพ่ิมสิน   

 ถนนสาย  ข  ๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนประชาอุทิศ  เริ่มตนจาก 

ถนนสรงประภา  ที่บริเวณถนนประชาอุทิศบรรจบกับถนนสรงประภา  ไปทางทิศใตตามแนวถนนประชาอุทิศ   

ระยะประมาณ  ๑,๒๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนชางอากาศอุทิศ 

 ถนนสาย  ข  ๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยวัดเวฬุวนาราม  ๑๕   

ซอยชางอากาศอุทิศ  ๒๗  และถนนชางอากาศอุทิศ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจาก 

ถนนวัดเวฬุวนาราม  (ถนนสาย  ข  ๒)  ที่บริเวณซอยวัดเวฬุวนาราม  ๑๕  บรรจบกับถนนวัดเวฬุวนาราม   

(ถนนสาย  ข  ๒)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวซอยวัดเวฬุวนาราม  ๑๕  ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยชางอากาศอุทิศ  ๒๗  ไปทาง 

ทิศเหนือตามแนวซอยชางอากาศอุทิศ  ๒๗  ระยะประมาณ  ๕๐  เมตร  บรรจบกับถนนชางอากาศอุทิศ   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนชางอากาศอุทิศ  ระยะประมาณ  ๒,๓๕๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนเชิดวุฒากาศ   



 

๖ 

 ถนนสาย  ข  ๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเลียบคลองสอง  เริ่มตนจาก 

ถนนสายไหม  ท่ีบริเวณถนนเลียบคลองสอง  บรรจบกับถนนสายไหม  ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต  ตามแนว 

ถนนเลียบคลองสอง  ระยะประมาณ  ๒,๖๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนทหารอากาศ   

 ถนนสาย  ข  ๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเพ่ิมสิน  และถนนทหารอากาศ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนพหลโยธิน  ท่ีบริเวณถนนทหารอากาศบรรจบกับ 

ถนนพหลโยธิน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวถนนทหารอากาศ  ระยะประมาณ  ๔๘๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ๗๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเพ่ิมสิน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนว 

ถนนเพ่ิมสิน  ระยะประมาณ  ๔,๑๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๘๕๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนจตุโชติ 

 ถนนสาย  ข  ๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยหนองระแหง  ๕  และ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนหนองระแหง   

ที่บริเวณซอยหนองระแหง  ๕  บรรจบกับถนนหนองระแหง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๕๕๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๙๑๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ   

ไปทางทิศใต  ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ   

๑,๓๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  จ  ๑  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  จ  ๑  ตัดกับถนนกาญจนาภิเษก 

ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนนสาย  จ  ๑  ระยะประมาณ  ๒,๒๐๐  เมตร   

 ถนนสาย  ข  ๑๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยวัดลุมเจริญศรัทธา  ๒   

และซอยรามอินทรา  ๑๙  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากซอยวัดลุมเจริญศรัทธา  ๒   

ที่บริเวณซอยวัดลุมเจริญศรัทธา  ๒  บรรจบกับถนนวัดเกาะ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวซอย 

วัดลุมเจริญศรัทธา  ๒  ระยะประมาณ  ๗๗๐  เมตร  ไปทางทิศใตและทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๓,๑๐๐  เมตร  จนบรรจบซอยรามอินทรา  ๑๙  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวซอยรามอินทรา  ๑๙   

ระยะประมาณ  ๑,๑๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนรามอินทรา  ที่บริเวณหางจากถนนรามอินทราตัดกับถนนพหลโยธิน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ตามแนวถนนรามอินทรา  ระยะประมาณ  ๒,๒๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยจตุโชติ  ๔  และ 

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนจตุโชติ  ท่ีบริเวณ 

ซอยจตุโชติ  ๔  บรรจบกับถนนจตุโชติ  ไปทางทิศใต  ตามแนวซอยจตุโชติ  ๔  ระยะประมาณ  ๑,๔๕๐  เมตร   

ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑,๕๑๐  เมตร  จนบรรจบถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ไปทางทิศใต 

ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๖๒๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสยามธรณี 



 

๗ 

 ถนนสาย  ข  ๑๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากซอยวิภาวดีรังสิต  ๖๘   

ที่บริเวณหางจากซอยวิภาวดีรังสิต  ๖๘  บรรจบกับถนนวิภาวดีรังสิตไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ   

๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๑  ที่บริเวณหางจาก 

ถนนสาย  ง  ๑  บรรจบกับถนนวิภาวดีรังสิต  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวถนนสาย  ง  ๑   

ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนแจงวัฒนะ  ที่บริเวณถนนประชาชื่นบรรจบกับ 

ถนนแจงวัฒนะ  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนนแจงวัฒนะ  ระยะประมาณ  ๑,๒๐๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  ระยะประมาณ  ๑,๔๘๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ   

๔๖๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยงามวงศวาน  ๔๗  แยก  ๔๒  (ถนนสาย  ข  ๑๖)  ที่บริเวณหางจาก 

ถนนสาย  ข  ๑๖  บรรจบกับคลองประปา  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนนสาย  ข  ๑๖  ระยะประมาณ   

๑,๒๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยวิภาวดีรังสิต  ๖๘   

และซอยพหลโยธิน  ๖๑  เริ่มตนจากถนนวิภาวดีรังสิต  ที่บริเวณซอยวิภาวดีรังสิต  ๖๘  บรรจบกับ 

ถนนวิภาวดีรังสิต  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒,๐๐๐  เมตร  จนบรรจบกับ   

ถนนพหลโยธิน  ถนนสาย  ข  ๑๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนจามจุรี  และถนน 

โครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  ที่บริเวณหางจาก 

ซอยรามอินทรา  ๓๙  บรรจบกับถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนว 

ถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนว 

ถนนจามจุรี  ระยะประมาณ  ๑,๑๕๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนสาย  จ  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  จ  ๑  ตัดกับถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)   

ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวถนนสาย  จ  ๑  ระยะประมาณ  ๑,๖๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยงามวงศวาน  ๔๗  แยก  ๔๒   

และซอยงามวงศวาน  ๔๗  เริ่มตนจากถนนประชาชื่น  ที่บริเวณซอยงามวงศวาน  ๔๗  แยก  ๔๒  บรรจบกับ 

ถนนประชาชื่น  ไปทางทิศตะวันออกและทิศใต  ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒,๔๐๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนชิดชน  ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวซอยงามวงศวาน  ๔๗  แยก  ๔๒  ระยะประมาณ   

๕๑๐  เมตร  ไปทางทิศใตและทิศตะวนัตก  ตามแนวซอยงามวงศวาน  ๔๗  ระยะประมาณ  ๒,๓๕๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนงามวงศวาน 



 

๘ 

 ถนนสาย  ข  ๑๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทางและถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม 

เริ่มตนจากถนนวัชรพล  ที่บริเวณถนนวัชรพลบรรจบกับถนนรามอินทรา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนวัชรพล  ระยะประมาณ  ๑,๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก   

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๑,๔๕๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสยามธรณี  ที่บริเวณหางจากถนนสยามธรณีบรรจบกับคลองหกขุด  ไปทางทิศเหนือ 

ตามแนวถนนสยามธรณี  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๘  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนผดุงพันธ   

ที่บริเวณหางจากถนนเช่ือมสัมพันธ  บรรจบกับถนนผดุงพันธ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนผดุงพันธ   

ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสังฆสันติสุข   

ที่บริเวณหางจากถนนเชื่อมสัมพันธ  บรรจบกับถนนสังฆสันติสุข  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสังฆสันติสุข   

ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๑๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยรามอินทรา  ๑๔  (ซอยมัยลาภ)   

เริ่มตนจากถนนรามอินทรา  ที่บริเวณซอยรามอินทรา  ๑๔  (ซอยมัยลาภ)  บรรจบกับถนนรามอินทรา   

ไปทางทิศใต  ตามแนวซอยรามอินทรา  ๑๔  (ซอยมัยลาภ)  ระยะประมาณ  ๓,๓๔๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนประเสริฐมนูกิจ 

 ถนนสาย  ข  ๒๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเชื่อมสัมพันธ  ๑๑   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเชื่อมสัมพันธ  ที่บริเวณหางจากถนนสังฆสันติสุข 

บรรจบกับถนนเชื่อมสัมพันธ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเชื่อมสัมพันธ  ระยะประมาณ   

๑,๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวซอยเชื่อมสัมพันธ  ๑๑  ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๖๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนอยูวิทยา  ท่ีบริเวณหางจาก 

ถนนอยูวิทยา  บรรจบกับถนนสังฆสันติสุข  ไปทางทิศใตตามแนวถนนอยูวิทยา  ระยะประมาณ  ๕๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๒๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยลาดปลาเคา  ๕๒   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนวัดลาดปลาเคา  ที่บริเวณหางจากถนนวัดลาดปลาเคา 

ตัดกับถนนประเสริฐมนูกิจ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๓๐๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวซอยลาดปลาเคา  ๕๒  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๑,๔๕๐  เมตร  ตัดกับซอยรามอินทรา  ๑๔  (ซอยมัยลาภ)  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ   

๑,๑๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสุคนธสวัสดิ์  ท่ีบริเวณถนนสุคนธสวัสดิ์บรรจบกับถนนประดิษฐมนูธรรม   

ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๕๔๐  เมตร 



 

๙ 

 ถนนสาย  ข  ๒๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยนวลจันทร  ๓๖   

(ซอยผูใหญสุนทร)  และซอยนวมินทร  ๑๕๗  (ซอยสิงหเสนี  ๒)  เริ่มตนจากถนนนวมินทร  ท่ีบริเวณ 

ซอยนวมินทร  ๑๕๗  (ซอยสิงหเสนี  ๒)  บรรจบกับถนนนวมินทร  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ   

๖๔๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวซอยนวลจันทร  ๓๖   

(ซอยผูใหญสุนทร)  ระยะประมาณ  ๑,๓๕๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยนวลจันทร 

 ถนนสาย  ข  ๒๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสราง  เริ่มตนจากถนนเสนานิคม  ๑   

ที่บริเวณหางจากถนนเสนานิคม  ๑  บรรจบกับซอยเสนา  ๒๐๐  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเสนานิคม  ๑   

ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสุคนธสวัสดิ์   

ที่บริเวณถนนสุคนธสวัสดิ์บรรจบกับถนนเสนานิคม  ๑ 

 ถนนสาย  ข  ๒๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยรัชดาภิเษก  ๓๒   

(ซอยอาภาภิรมย)  ซอยรัชดาภิเษก  ๓๖  แยก  ๑๙  และถนนโครงการกําหนดใหกอสราง  เริ่มตนจาก 

ถนนลาดพราว-วังหนิ  บรรจบซอยรัชดาภิเษก  ๓๖  แยก  ๑๙  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวซอยรัชดาภิเษก   

๓๖  แยก  ๑๙  ระยะประมาณ  ๑,๒๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๘๐  เมตร   

จนบรรจบกับซอยรัชดาภิเษก  ๓๒  (ซอยอาภาภิรมย)  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยรัชดาภิเษก   

๓๒  (ซอยอาภาภิรมย)  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนรัชดาภิเษก   

 ถนนสาย  ข  ๒๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนรามอินทรา  ที่บริเวณหางจากถนนรามอินทรา 

ตัดกับถนนรัชดา-รามอินทรา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนรามอินทรา  ระยะประมาณ   

๑,๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๕๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก  ท่ีบริเวณหางจาก 

ถนนกาญจนาภิเษกตัดกับถนนรามอินทรา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามถนนกาญจนาภิเษก  ระยะประมาณ 

๑,๙๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๒๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยประชาชื่น  ๔  แยก  ๑-๔   

(ซอยพวงทรัพย)  เริ่มตนจากบริเวณถนนประชาชื่นบรรจบกับซอยประชาชื่น  ๔  แยก  ๑-๔  (ซอยพวงทรัพย)   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวซอยประชาชื่น  ๔  แยก  ๑-๔  (ซอยพวงทรัพย)  ระยะทาง 

ประมาณ  ๗๖๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๖ 

 ถนนสาย  ข  ๒๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยรามคําแหง  ๑๘๔   

ถนนโชคชัยปญจทรัพย  และซอยเคหะรมเกลา  ๓๓  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจาก 



 

๑๐ 

ถนนรามคําแหง  ที่บริเวณซอยรามคําแหง  ๑๘๔  บรรจบกับถนนรามคําแหง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

ตามแนวซอยรามคาํแหง  ๑๘๔  และถนนโชคชัยปญจทรัพย  ระยะประมาณ  ๒,๖๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต 

และทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๑๐๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยเคหะรมเกลา  ๓๓  ไปทางทิศใต 

ตามแนวซอยเคหะรมเกลา  ๓๓  ระยะประมาณ  ๑,๘๓๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๑๖  ที่บริเวณหางจาก 

 ถนนสาย  ง  ๑๖  บรรจบกับถนนรมเกลา  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  ง  ๑๖   

ระยะประมาณ  ๑,๙๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๒๘  เปนถนนเดมิกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนราษฎรพัฒนา  เริ่มตนจาก 

ถนนรามคาํแหง  ที่บริเวณถนนราษฎรพัฒนาบรรจบกับถนนรามคําแหง  ไปทางทิศใตตามแนวถนนราษฎรพัฒนา   

ระยะประมาณ  ๔,๔๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๑๖  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ง  ๑๖   

บรรจบกับคลองแมจัน  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  ง  ๑๖  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๒๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยพหลโยธิน  ๗  เริ่มตนจาก 

ถนนพหลโยธิน  ที่บริเวณซอยพหลโยธิน  ๗  บรรจบกับถนนพหลโยธิน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวซอยพหลโยธิน  ๗  ระยะประมาณ  ๕๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๖๕๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยอารียสัมพันธ 

 ถนนสาย  ข  ๓๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยอารียสัมพันธ  และ 

ซอยราชครู  เริ่มตนจากถนนพระรามที่  ๖  ที่บริเวณซอยอารียสัมพันธบรรจบกับถนนพระรามท่ี  ๖   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวซอยอารียสัมพันธ  ระยะประมาณ  ๘๙๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ซอยราชครู  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอื  และทิศตะวนัออกเฉยีงใตตามแนวซอยราชครู  ระยะประมาณ   

๓๒๐  เมตร  จนบรรจบกับ  ถนนพหลโยธิน 

 ถนนสาย  ข  ๓๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนบรมราชชนนี  ที่บริเวณหางจากถนนบรมราชชนนี   

บรรจบกับถนนพุทธมณฑลสาย  ๑  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนบรมราชชนนี  ระยะประมาณ  ๖๕๐  เมตร   

ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑,๒๕๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ   

๑,๒๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนบางระมาด  ท่ีบริเวณหางจากถนนบางระมาดบรรจบกับพุทธมณฑลสาย  ๑   

ไปทางทิศตะวันตกและทิศเหนือตามแนวถนนบางระมาด  ระยะประมาณ  ๑,๐๖๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๓๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยโชคสมบัติ  และ 

ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนพุทธมณฑลสาย  ๑  ท่ีบริเวณซอยโชคสมบัติบรรจบ 



 

๑๑ 

กับถนนพุทธมณฑลสาย  ๑  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวซอยโชคสมบัติ  ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๑,๓๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนราชพฤกษ  ท่ีบริเวณหางจากถนนราชพฤกษ 

บรรจบกับถนนบรมราชชนนีไปทางทิศใตตามแนวถนนราชพฤกษ  ระยะประมาณ  ๑,๐๖๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๓๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยรามคําแหง  ๑๑๘  เริ่มตนจาก 

ซอยรามคําแหง  ๑๑๘  ที่บริเวณซอยรามคําแหง  ๑๑๘  บรรจบกับถนนชัยพฤกษ  ไปทางทิศใต  ตามแนว 

ซอยรามคําแหง  ๑๑๘  ระยะประมาณ  ๑,๙๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๑๖  ท่ีบริเวณหางจาก 

ถนนสาย  ง  ๑๖  ตัดกับคลองทับชางลาง  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  ง  ๑๖  ระยะประมาณ   

๒๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๓๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยรามคําแหง  ๖๐  เริ่มตนจาก 

ถนนรามคําแหง  ที่บริเวณซอยรามคําแหง  ๖๐  บรรจบกับถนนรามคําแหง  ไปทางทิศใตตามแนว 

ซอยรามคําแหง  ๖๐  ระยะประมาณ  ๑,๕๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนกรุงเทพกรีฑา   

 ถนนสาย  ข  ๓๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ที่บริเวณทางหลวงพิเศษ 

หมายเลข  ๗  บรรจบกับถนนรมเกลา  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ระยะประมาณ   

๑,๖๕๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๒,๕๗๐  เมตร   

ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๑๖  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ง  ๑๖   

บรรจบกับถนนรมเกลา  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย  ง  ๑๖  ระยะประมาณ  ๑,๖๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๓๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยบางพรม  ๓๙  และ 

ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย  ๕  ท่ีบริเวณซอยบางพรม  ๓๙   

บรรจบกับถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย  ๕  ไปทางทิศใตตามแนวซอยบางพรม  ๓๙  ระยะประมาณ   

๓๕๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๘๕๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยธนทรัพย  ที่บริเวณหางจาก 

ซอยธนทรัพยบรรจบกับถนนบางแวก  ไปทางทิศเหนือตามแนวซอยธนทรัพย  ระยะประมาณ  ๘๓๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๓๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยสุขุมวิท  ๓  และ 

ซอยสุขุมวิท  ๔  เริ่มตนจากถนนกําแพงเพชร  ๗  ที่บริเวณซอยสุขมุวทิ  ๓  บรรจบกับถนนกาํแพงเพชร  ๗   

ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๒๒๕  เมตร  ตามแนวซอยสุขุมวิท  ๓  ตัดกับถนนเพชรบุรี  ไปทางทิศใต 

ตามแนวซอยสุขุมวิท  ๓  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสุขุมวิท  ไปทางทิศใตตามแนว 

ซอยสุขุมวิท  ๔  ระยะประมาณ  ๙๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ค  ๓ 



 

๑๒ 

 ถนนสาย  ข  ๓๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยสุขุมวิท  ๓๙  (ซอยพรอมพงษ)   

เริ่มตนจากถนนเพชรบุรี  ที่บริเวณซอยสุขุมวิท  ๓๙  (ซอยพรอมพงษ)  บรรจบกับคลองแสนแสบ  ไปทางทิศใต 

ตามแนวซอยสุขุมวิท  ๓๙  (ซอยพรอมพงษ)  ระยะประมาณ  ๒,๐๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสุขุมวิท 

 ถนนสาย  ข  ๓๙  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนรมเกลา  ที่บริเวณ 

หางจากถนนรมเกลาบรรจบกับกับถนนเจาคุณทหาร  ไปทางทิศใตตามแนวถนนรมเกลา  ระยะประมาณ   

๑,๔๓๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๒,๙๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๑๑   

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ง  ๑๑  ตัดกับทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย  ง  ๑๑   

ระยะประมาณ  ๑,๒๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๔๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยพัฒนาการ  ๒๐  เริ่มตนจาก 

ถนนพัฒนาการ  ที่บริเวณซอยพัฒนาการ  ๒๐  บรรจบกับถนนพัฒนาการ  ไปทางทิศใตตามแนว 

ซอยพัฒนาการ  ๒๐  ระยะประมาณ  ๙๕๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยแสงสันติ 

 ถนนสาย  ข  ๔๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยสุขุมวิท  ๔๙  ซอยสุขุมวิท  ๔๙/๔   

และซอยสุขุมวิท  ๔๙/๑๑  เริ่มตนจากบริเวณซอยสุขุมวิท  ๔๙/๑๑  บรรจบกับซอยสุขุมวิท  ๓๙   

(ซอยพรอมพงษ)  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวซอยสุขุมวิท  ๔๙/๑๑  ระยะประมาณ  ๕๙๐  เมตร   

ไปทางทิศใตตามแนวซอยสุขุมวิท  ๔๙  ระยะประมาณ  ๒๖๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกตามแนว 

ซอยสุขุมวิท  ๔๙/๔  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยสุขุมวิท  ๕๕   

 ถนนสาย  ข  ๔๒  เปนถนนเดมิกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยพัฒนาการ  ๓๒  (ซอยเย็นประเสรฐิ) 

เริ่มตนจากถนนพัฒนาการ  ที่บริเวณซอยพัฒนาการ  ๓๒  (ซอยเย็นประเสริฐ)  บรรจบกับถนนพัฒนาการ 

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวซอยพัฒนาการ  ๓๒  (ซอยเย็นประเสริฐ)  ระยะประมาณ  ๒,๗๖๕  เมตร   

จนบรรจบกับซอยพัฒนาการ  ๔๔  (ถนนสาย  ข  ๔๓)   

 ถนนสาย  ข  ๔๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยพัฒนาการ  ๔๔  และ 

ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนพัฒนาการ  ที่บริเวณซอยพัฒนาการ  ๔๔  บรรจบกับ 

ถนนพัฒนาการ  ไปทางทิศใตตามแนวซอยพัฒนาการ  ๔๔  ระยะประมาณ  ๑,๓๕๐  เมตร  ไปทางทิศใต   

ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  จนบรรจบถนนเดิม  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร   

ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ท่ีบริเวณหางจาก 

ถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  บรรจบกับถนนศรีนครินทร  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนออนนุช   

(ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร   



 

๑๓ 

 ถนนสาย  ข  ๔๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยจรัญสนิทวงศ  ๓   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนจรัญสนิทวงศ  ท่ีบริเวณซอยจรัญสนิทวงศ  ๓   

บรรจบกับถนนจรัญสนิทวงศ  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวซอยจรัญสนิทวงศ  ๓  ระยะประมาณ  ๙๘๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  จนบรรจบถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันตกตามแนว 

ถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๘๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัตก  ระยะประมาณ  ๒,๖๘๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนพุทธมณฑลสาย  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนพุทธมณฑลสาย  ๑  บรรจบกับถนนเพชรเกษม  ไปทางทิศเหนือ 

ตามแนวถนนพุทธมณฑลสาย  ๑  ระยะประมาณ  ๑,๔๒๐  เมตร   

 ถนนสาย  ข  ๔๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนราชมนตรี  และ 

ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนกาญจนาภิเษก  ที่บริเวณถนนราชมนตรีบรรจบกับ 

ถนนกาญจนาภิเษก  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนนราชมนตรี  ระยะประมาณ  ๒,๑๖๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนพุทธมณฑลสาย  ๑  ท่ีบริเวณหางจาก 

ถนนพุทธมณฑลสาย  ๑  บรรจบกับถนนบางแวก  ไปทางทิศใตตามแนวถนนพุทธมณฑลสาย  ๑  ระยะประมาณ   

๗๗๐  เมตร   

 ถนนสาย  ข  ๔๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเพชรเกษม  ๖๘  และ 

ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเพชรเกษม  ที่บริเวณซอยเพชรเกษม  ๖๘  บรรจบกับ 

ถนนเพชรเกษม  ไปทางทิศเหนือตามแนวซอยเพชรเกษม  ๖๘  ระยะประมาณ  ๑,๗๐๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ   

ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนราชมนตรี  ท่ีบริเวณหางจากถนนราชมนตรีบรรจบกับ 

ถนนกาญจนาภิเษก  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนราชมนตรี  ระยะประมาณ  ๙๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๔๗  เปนถนนเดมิกาํหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนทรัพย  เริ่มตนจากถนนส่ีพระยา   

ที่บริเวณถนนทรัพยบรรจบกับถนนส่ีพระยา  ไปทางทิศใตตามแนวถนนทรัพย  ระยะประมาณ  ๓๑๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสุรวงศ 

 ถนนสาย  ข  ๔๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนนเรศ  เริ่มตนจากถนนส่ีพระยา   

ที่บริเวณถนนนเรศบรรจบกับถนนส่ีพระยา  ไปทางทิศใตตามแนวถนนนเรศ  ระยะประมาณ  ๓๖๐  เมตร 

จนบรรจบกับถนนสุรวงศ 

 ถนนสาย  ข  ๔๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเจริญใจ  เริ่มตนจาก 

ซอยสุขุมวิท  ๖๓  ที่บริเวณซอยเจริญใจ  บรรจบกับซอยสุขุมวิท  ๖๓  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวซอยเจริญใจ   

ระยะประมาณ  ๑,๑๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนปรีดีพนมยงค   



 

๑๔ 

 ถนนสาย  ข  ๕๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนท่ีบริเวณทางยกระดับสนามบินสุวรรณภูมิ - ทางหลวงพิเศษ 

หมายเลข  ๗  บรรจบกับถนนลาดกระบัง  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก 

ตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฎชื่อ  ระยะประมาณ  ๑,๙๓๐  เมตร  ตัดกับถนนฉลองกรุง  ไปทาง 

ทิศตะวันออกตามแนวถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ระยะประมาณ  ๑,๑๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก   

ระยะประมาณ  ๒,๕๕๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ   

๒,๐๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

 ถนนสาย  ข  ๕๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยปรีดีพนมยงค  ๒๖   

ซอยแสงสันติ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากซอยพัฒนาการ  ๒๐  ที่บริเวณ 

ซอยพัฒนาการ  ๒๐  บรรจบกับซอยแสงสันติ  ไปทางทิศใตตามแนวซอยแสงสันติ  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยปรีดีพนมยงค  ๒๖  ไปทางทิศตะวันตก 

ตามแนวซอยปรีดีพนมยงค  ๒๖  ระยะประมาณ  ๗๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนปรีดีพนมยงค   

 ถนนสาย  ข  ๕๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยหลวงแพง  ๑  และถนน 

โครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนหลวงแพง  ที่บริเวณถนนหลวงแพงบรรจบกับซอยหลวงแพง  ๑   

ไปทางทิศเหนือตามแนวซอยหลวงแพง  ๑  ระยะประมาณ  ๔๓๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ   

๕๓๐  เมตร  จนบรรจบกับเขตทางรถไฟสายตะวันออก  ท่ีบริเวณทางรถไฟสายตะวันออกตัดกับทางหลวงพิเศษ 

หมายเลข  ๗  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางรถไฟสายตะวันออก  ระยะประมาณ  ๑,๔๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๕๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเชื่อมคลองมอญ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเชื่อมคลองมอญ  ท่ีบริเวณถนนเชื่อมคลองมอญ 

ตัดกับทางรถไฟสายตะวันออก  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเชื่อมคลองมอญ  ระยะประมาณ  ๘๕๐  เมตร   

ตัดกับถนนประชาพัฒนา  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนหลวงแพง   

ที่บริเวณหางจากทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ตัดกับถนนหลวงแพง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนหลวงแพง  ระยะประมาณ  ๑,๓๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๕๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยสุขุมวิท  ๒๖  เริ่มตนจาก 

ถนนสุขุมวิท  ที่บริเวณซอยสุขุมวิท  ๒๖  บรรจบกับถนนสุขุมวิท  ไปทางทิศใตตามแนวซอยสุขุมวิท  ๒๖   

ระยะประมาณ  ๑,๒๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนพระรามท่ี  ๔ 

 ถนนสาย  ข  ๕๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเจริญรัถ  เริ่มตนจาก 

ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  ท่ีบริเวณถนนเจริญรัถบรรจบกับถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนเจริญรัถ  ระยะประมาณ  ๑,๗๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเจริญนคร 



 

๑๕ 

 ถนนสาย  ข  ๕๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนคอนแวนต  เริ่มตนจาก 

ถนนสีลมท่ีบริเวณถนนสีลมบรรจบกับถนนคอนแวนต  ไปทางทิศใตตามแนวถนนคอนแวนต  ระยะประมาณ   

๕๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาทรเหนือ 

 ถนนสาย  ข  ๕๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเดโช  เริ่มตนจากถนนสุรวงศ   

ที่บริเวณถนนสุรวงศบรรจบกับถนนเดโช  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดโช  ระยะประมาณ  ๒๑๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสีลม 

 ถนนสาย  ข  ๕๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเจริญรัถ  ๔  เริ่มตนจาก 

ถนนเจริญรัถที่บริเวณซอยเจริญรัถ  ๔  บรรจบกับถนนเจริญรัถ  ไปทางทิศใตตามแนวซอยเจริญรัถ  ๔   

ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนกรุงธนบุรี 

 ถนนสาย  ข  ๕๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเพชรเกษม  ๔๘  เริ่มตนจาก 

ถนนเพชรเกษม  ที่บริเวณซอยเพชรเกษม  ๔๘  บรรจบกับถนนเพชรเกษม  ไปทางทิศเหนือตามแนว 

ซอยเพชรเกษม  ๔๘  ระยะประมาณ  ๑,๗๖๕  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๔๔ 

 ถนนสาย  ข  ๖๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยสุขุมวิท  ๔๐  เริ่มตนจาก 

ถนนสุขุมวิทท่ีบริเวณซอยสุขุมวิท  ๔๐  บรรจบกับถนนสุขุมวิท  ไปทางทิศใตตามแนวซอยสุขุมวิท  ๔๐   

ระยะประมาณ  ๙๕๐  เมตร  ตัดกับถนนพระรามท่ี  ๔  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑๗๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนทางรถไฟสายเกาปากน้ํา   

 ถนนสาย  ข  ๖๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเพชรเกษม  ๒๓  และ 

ถนนเทอดไท  เริ่มตนจากถนนเพชรเกษม  ที่บริเวณซอยเพชรเกษม  ๒๓  บรรจบกับถนนเพชรเกษม   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวซอยเพชรเกษม  ๒๓  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเทอดไท  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนวุฒากาศ   

 ถนนสาย  ข  ๖๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเพชรเกษม  ๑๑๐  แยก  ๒   

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากซอยเพชรเกษม  ๑๑๐   

แยก  ๒  ที่บริเวณหางจากซอยเพชรเกษม  ๑๑๐  แยก  ๒  ตัดกับคลองมหาศร  ไปทางทิศตะวันออก 

ตามแนวซอยเพชรเกษม  ๑๑๐  แยก  ๒  ระยะประมาณ  ๕๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกตามแนว 

ซอยเพชรเกษม  ๑๑๐  แยก  ๒  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  จนบรรจบถนนเดิม  ไปทางทิศใตและ 

ทิศตะวันออกตามแนวถนนเดมิ  ระยะประมาณ  ๕๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวนัออกระยะประมาณ  ๑,๓๒๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนพุทธมณฑลสาย  ๓  ที่บริเวณหางจากถนนทวีวัฒนาบรรจบกับถนนพุทธมณฑลสาย  ๓   

ไปทางทิศใต  ตามแนวถนนพุทธมณฑลสาย  ๓  ระยะประมาณ  ๑,๔๒๐  เมตร 



 

๑๖ 

 ถนนสาย  ข  ๖๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเพชรเกษม   

ที่บริเวณหางจากถนนเพชรเกษม  บรรจบกับคลองบางดวน  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเพชรเกษม   

ระยะประมาณ  ๑๑๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๒๔๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเทอดไท   

ที่บริเวณหางจากถนนเทอดไทบรรจบกับถนนราชพฤกษ  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเทอดไท  ระยะประมาณ   

๑,๓๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๖๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทอดไท  เริ่มตนจาก 

ถนนเทอดไท  ที่บริเวณซอยเพชรเกษม  ๒๓  บรรจบกับถนนเทอดไท  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเทอดไท   

ระยะประมาณ  ๔,๔๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ฉ  ๑  ที่บริเวณหางจากถนนเพชรเกษมบรรจบกับ 

ถนนสาย  ฉ  ๑  ไปทางทิศใต  ตามแนวถนนสาย  ฉ  ๑  ระยะประมาณ  ๖๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๖๕  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเทอดไท  ที่บริเวณ 

หางจากคลองวัดโคนอนตัดกับถนนเทอดไท  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเทอดไท  ระยะประมาณ   

๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  และทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๑,๙๕๕  เมตร  จนบรรจบ 

กับถนนวุฒากาศ  ท่ีบริเวณหางจากถนนวฒุากาศบรรจบกับถนนจอมทอง  ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตก 

ตามแนวถนนวุฒากาศ  ระยะประมาณ  ๑,๒๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๖๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเพชรเกษม  ๔๕   

ถนนสาธารณะไมปรากฏช่ือ  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเพชรเกษม   

ที่บริเวณซอยเพชรเกษม  ๔๕  บรรจบกับถนนเพชรเกษม  ไปทางทิศใตตามแนวซอยเพชรเกษม  ๔๕   

ระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร  จนบรรจบถนนเดิม  ไปทาง 

ทิศใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๒๘๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ   

๙๑๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก 

 ถนนสาย  ข  ๖๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเอกชัย  ที่บริเวณหางจากถนนเอกชัยตัดกับ 

คลองบางประทุน  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเอกชัย  ระยะประมาณ  ๑๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๖๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๙๗๐  เมตร  ตัดกับถนนกัลปพฤกษ  ไปทางทิศตะวนัตกเฉยีงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๐๕๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนเทอดไท  ท่ีบริเวณหางจากถนนเทอดไทบรรจบกับถนนบางแค  ไปทางทิศตะวันออก   

ตามแนวถนนเทอดไท  ระยะประมาณ  ๒,๒๑๐  เมตร   



 

๑๗ 

 ถนนสาย  ข  ๖๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยธนาเพลสสันติสุข   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนกัลปพฤกษ  ที่บริเวณหางจากถนนกัลปพฤกษ 

บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษกไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนกัลปพฤกษ  ระยะประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร   

ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยธนาเพลสสันติสุข  ไปทางทิศเหนือ 

ตามแนวซอยธนาเพลสสันติสุข  ระยะประมาณ  ๓๒๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๙๑๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๖๖  ที่บริเวณหางจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๘๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๖๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยคลองหนองใหญและ 

ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  ข  ๖๘  ที่บริเวณหางจากถนนสาย  ข  ๖๘   

บรรจบกับถนนกัลปพฤกษไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย  ข  ๖๘  ระยะประมาณ  ๙๕๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวซอยคลองหนองใหญ  ระยะประมาณ  ๕๘๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๑๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ฉ  ๑  ท่ีบริเวณหางจาก 

ถนนสาย  ฉ  ๑  ตัดกับถนนเทิดไทไปทางทิศใต  ตามแนวถนนสาย  ฉ  ๑  ระยะประมาณ  ๗๖๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๗๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยจอมทอง  ๑๙  และซอยรัตนกวี   

เริ่มตนจากถนนจอมทอง  ท่ีบริเวณซอยจอมทอง  ๑๙  บรรจบกับถนนจอมทอง  ไปทางทิศใตตามแนว 

ซอยจอมทอง  ๑๙  และซอยรัตนกวี  ระยะประมาณ  ๒,๗๑๕  เมตร  จนบรรจบกับถนนพระรามท่ี  ๒ 

ถนนสาย  ข  ๗๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงเหนือ   

และถนนกาญจนาภิเษก  ๓  เริ่มตนจากถนนกาญจนาภิเษก  ๓  ที่บริเวณซอยวัดมวงบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก  ๓   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามถนนกาญจนาภิเษก  ๓  และถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงเหนือ  ระยะ 

ประมาณ  ๖,๔๐๐  เมตร  จนบรรจบกับคลองศรีสําราญ 

 ถนนสาย  ข  ๗๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยวัดมวง  เริ่มตนจาก 

ถนนกาญจนาภิเษก  ๓  ที่บริเวณซอยวัดมวงบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก  ๓  ไปทางทิศใตตามแนวซอยวัดมวง   

ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร   

 ถนนสาย  ข  ๗๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยหมูบานสุขสันตและ 

ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนกาญจนาภิเษก  ที่บริเวณคลองภาษีเจริญตัดกับ 

ถนนกาญจนาภิเษก  ไปทางทิศใตตามแนวถนนกาญจนาภิเษกระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยหมูบานสุขสันต  ระยะประมาณ  ๖๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๑,๓๓๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยวัดมวง  ท่ีบริเวณหางจากซอยวัดมวงบรรจบกับ 

ถนนกาญจนาภิเษก  ๓  ไปทางทิศใตตามแนวซอยวัดมวง  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร 



 

๑๘ 

 ถนนสาย  ข  ๗๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม   

เริ่มตนจากถนนเอกชัย  ที่บริเวณถนนเอกชัยบรรจบกับคลองบางระแนะ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามแนวถนนเอกชัย  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๘๓๕  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาย  ข  ๗๖ 

 ถนนสาย  ข  ๗๕  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙   

ซอย  ๓๐  (ซอยรวมสามัคคี)  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนกาญจนาภิเษก   

ที่บริเวณหางจากคลองตนตาลตัดกับถนนกาญจนาภิเษก  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนกาญจนาภิเษก   

ระยะประมาณ  ๒,๙๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๖๘๐  เมตร  จนบรรจบถนนเดิม   

ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙  ซอย  ๓๐  (ซอยรวมสามัคคี)  ระยะประมาณ   

๑,๕๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ช  ๒  ที่บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙  ซอย  ๓๐  (ซอยรวมสามัคคี)   

บรรจบกับถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙  ซอย  ๓๐   

(ซอยรวมสามัคคี)  ระยะประมาณ  ๑,๐๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๗๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม   

เริ่มตนจากซอยจอมทอง  ๑๙  ที่บริเวณหางจากซอยจอมทอง  ๑๙  บรรจบกับซอยรัตนกวี  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔,๕๒๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนบางขุนเทียน  ท่ีบริเวณหางจาก 

ถนนบางขนุเทียนบรรจบกบัคลองส่ีบาท  ไปทางทิศเหนอืตามแนวถนนบางขุนเทียน  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๗๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเอกชัย  ๗๐  และซอยเอกชัย  ๖๖   

แยก  ๑-๑๖  เริ่มตนจากถนนเอกชัย  ที่บริเวณหางจากถนนเอกชัยบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก  ไปทาง 

ทิศตะวันออกตามแนวถนนเอกชัย  ระยะประมาณ  ๑,๑๗๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือตามแนวซอยเอกชัย  ๗๐   

ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับซอยเอกชัย  ๖๖  แยก  ๑-๑๖  ระยะประมาณ   

๑๘๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือตามแนวซอยเอกชัย  ๖๖  แยก  ๑-๑๖  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  จนบรรจบถนนกัลปพฤกษ  ที่บริเวณหางจากถนนกัลปพฤกษ 

บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนกัลปพฤกษ  ระยะประมาณ  ๙๗๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๗๘  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนพระรามที่  ๒  ซอย  ๓๗   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนพระรามที่  ๒  ที่บริเวณถนนพระรามที่  ๒   

บรรจบกับถนนพระรามที่  ๒  ซอย  ๓๗  ไปทางทิศใตตามแนวถนนพระรามที่  ๒  ซอย  ๓๗  ระยะประมาณ   

๑,๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑,๑๓๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ฉ  ๑  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ   

๖๐๐  เมตร  จนบรรจบแนวถนนเดิม  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร  ตัดกับ 



 

๑๙ 

ถนนสาย  ข  ๘๒  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๗๒๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ   

๕๐๐  เมตร  จนบรรจบแนวถนนเดิม  ไปทางทิศใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก   

 ถนนสาย  ข  ๗๙  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเอกชัย   

ที่บริเวณหางจากถนนเอกชัยบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเอกชัย   

ระยะประมาณ  ๑,๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒,๐๒๐  เมตร  จนบรรจบ 

กับถนนพระรามที่  ๒  ท่ีบริเวณหางจากถนนพระรามที่  ๒  บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนพระรามที่  ๒  ระยะประมาณ  ๑,๘๐๐  เมตร   

 ถนนสาย  ข  ๘๐  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนทาขาม  ที่บริเวณหางจากถนนทาขามบรรจบกับ 

ถนนพระรามที่  ๒  ไปทางทิศใตตามแนวถนนทาขาม  ระยะประมาณ  ๑,๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๒๐๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑๘๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเทียนทะเล 

 ถนนสาย  ข  ๘๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากซอยประชาอุทิศ  ๕๔  ที่บริเวณหางจากซอยประชาอุทิศ  ๕๔   

บรรจบกับถนนประชาอุทิศ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยประชาอุทิศ  ๕๔  ระยะประมาณ   

๑,๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว 

ถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๕๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๒๑  ท่ีบริเวณหางจากถนนสาย  ง  ๒๑   

ตัดกับถนนพุทธบูชา  ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย  ง  ๒๑  ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ข  ๘๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยเทียนทะเล  ๗  และถนน 

โครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเทียนทะเล  ที่บริเวณถนนเทียนทะเลบรรจบซอยเทียนทะเล  ๗   

ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวซอยเทียนทะเล  ระยะประมาณ  ๒,๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก   

ระยะประมาณ  ๔๑๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ   

๕๔๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันออก 

ตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๑,๓๕๐  เมตร  จนบรรจบถนนสาย  ง  ๒๑   

 ถนนสาย  ข  ๘๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากซอยประชาอุทิศ  ๕๔  ท่ีบริเวณหางจากซอยประชาอุทิศ  ๕๔   

บรรจบกับถนนประชาอุทิศ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวซอยประชาอุทิศ  ๕๔  ระยะประมาณ   



 

๒๐ 

๑,๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม  ระยะประมาณ  ๖๕๐  เมตร  ไปทางทิศใต   

ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเดิม  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศใต  ตามแนวถนนเดิม   

ระยะประมาณ  ๑,๑๕๐เมตร  จนบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก   

๓. ถนนแบบ  ค  ขนาดเขตทาง  ๒๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๓  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ค  ๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากบริเวณที่คลองเปรมประชากร 

ตัดกับแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี   

ไปทางทิศใตตามแนวคลองเปรมประชากร  ระยะประมาณ  ๓,๖๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสรงประภา  ไปทางทิศใต 

ตามแนวคลองเปรมประชากร  ระยะประมาณ  ๑,๕๒๐  เมตร  ตัดกับถนนชางอากาศอุทิศ  (ถนนสาย  ข  ๖)   

ไปทางทิศใตตามแนวคลองเปรมประชากร  ระยะประมาณ  ๓,๓๐๐  เมตร  ตัดกับถนนแจงวัฒนะ  ไปทางทิศใต 

ตามแนวคลองเปรมประชากร  ระยะประมาณ  ๒,๓๐๐  เมตร  ตัดกับถนนชิดชน  ไปทางทิศใตตามแนว 

คลองเปรมประชากร  ระยะประมาณ  ๒,๓๐๐  เมตร  ตัดกับถนนงามวงศวาน  ไปทางทิศใตตามแนว 

คลองเปรมประชากร  ระยะประมาณ  ๓,๐๐๐  เมตร  ตัดกับทางพิเศษศรีรัช  (สายแจงวัฒนะ-บางโคล)   

ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๖  ท่ีบริเวณถนนสาย  ง  ๖  บรรจบกับถนนสาย  ง  ๕ 

 ถนนสาย  ค  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจาก  ถนนพหลโยธิน   

ที่บริเวณหางจาก  ถนนพหลโยธิน  บรรจบกับถนนรามอินทรา  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนพหลโยธิน   

ระยะประมาณ  ๖,๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๙๒๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนเลียบคลองสอง  ท่ีบริเวณถนนสายไหมบรรจบกับถนนเลียบคลองสอง 

 ถนนสาย  ค  ๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนวิทยุ  ท่ีบริเวณ 

ถนนวิทยุบรรจบกับถนนสารสิน  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๑,๕๕๐เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนรัชดาภิเษกที่บริเวณหางจากถนนรัชดาภิเษกบรรจบกับถนนสุขุมวิท  ไปทางทิศใตตามแนวถนนรัชดาภิเษก   

ระยะประมาณ  ๓๒๐  เมตร 

๔. ถนนแบบ  ง  ขนาดเขตทาง  ๓๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒๑  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ง  ๑  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ซอยวิภาวดีรังสิต  ๗๒  และ 

ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนวิภาวดีรังสิต  ท่ีบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตบรรจบกับ 

ซอยวิภาวดีรังสิต  ๗๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวซอยวิภาวีรังสิต  ๗๒  ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๙๕๐  เมตร  จนบรรจบกับ   

ถนนพหลโยธิน  ที่บริเวณหางจากถนนพหลโยธินตัดกับถนนรามอินทรา  ไปทางทิศเหนือตามแนว 

ถนนพหลโยธิน  ระยะประมาณ  ๑,๙๑๐  เมตร   



 

๒๑ 

 ถนนสาย  ง  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนมิตรไมตรี   

ที่บริเวณหางจากถนนมิตรไมตรีบรรจบกับซอยมิตรไมตรี  ๓  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนมิตรไมตรี   

ระยะประมาณ  ๙๖๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๓๘๐  เมตร  ตัดกับถนนเลียบวารี  ไปทางทิศใต 

และทิศตะวนัออก  ระยะประมาณ  ๒,๖๕๐  เมตร  ตัดกับถนนเชื่อมสัมพันธ  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ   

๑,๙๓๐  เมตร  ตัดกับถนนอยูวิทยา  ไปทางทิศตะวันออกและทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๒,๕๐๐  เมตร   

ตัดกับถนนสังฆสันตสุิข  ไปทางทิศเหนือระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  ตัดกับถนนผดงุพันธ  ไปทางทิศเหนือ   

ระยะประมาณ  ๒,๑๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนคลองสิบสาม  ที่บริเวณหางจากถนนคลองสิบสาม   

ตัดกับถนนผดงุพันธ  ไปทางทิศตะวันออกเฉยีงเหนอื  ตามแนวถนนคลองสิบสาม  ระยะประมาณ  ๒,๕๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๓  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนวิภาวดีรังสิต  ท่ีบริเวณ 

หางจากถนนวิภาวดีรังสิตตัดกับถนนงามวงศวานไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต   

ระยะประมาณ  ๑,๐๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒,๒๓๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนพหลโยธิน  ท่ีบริเวณหางจาก  ถนนพหลโยธิน  บรรจบกับถนนงามวงศวาน  ไปทางทิศเหนือ 

ตามแนวถนนพหลโยธิน  ระยะประมาณ  ๒,๓๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๔  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนมิตรไมตรีท่ีบริเวณ 

หางจากถนนมิตรไมตรีตัดกับถนนคูคลองสิบ  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ตัดกับถนนเลียบวารี   

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔,๗๗๐  เมตร  ตัดกับถนนสุวินทวงศ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๑,๖๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนคุมเกลา  ที่บริเวณหางจากถนนคุมเกลาบรรจบกับ 

ถนนสุวินทวงศ  ไปทางทิศใตตามแนวถนนคุมเกลา  ระยะประมาณ  ๑,๓๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๕  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนประชาราษฎร   

สาย  ๑  ที่บริเวณถนนประชาราษฎร  สาย  ๑  ซอย  ๓๖  บรรจบกับถนนประชาราษฎร  สาย  ๑   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๒๖๐  เมตร  ตัดกับถนนกรุงเทพ-นนทบุรี  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๔๔๐  เมตร  ตัดกับถนนประชาชื่น  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๘๑๐  เมตร  จนบรรจบกับคลองเปรมประชากร  ท่ีบริเวณหางจากทางรถไฟสายใต  ตัดกับ 

คลองเปรมประชากร  ไปทางทิศใตตามแนวคลองเปรมประชากร  ระยะประมาณ  ๑๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๖  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนประชาราษฎรสาย  ๒   

ที่บริเวณหางจากถนนประชาราษฎรสาย  ๒  บรรจบกับถนนประชาชื่น  ไปทางทิศตะวันออกตามแนว   

ถนนประชาราษฎรสาย  ๒  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๗๔๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๕   



 

๒๒ 

 ถนนสาย  ง  ๗  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนประชาราษฎรสาย  ๒   

และถนนปูนซิเมนตไทย  เริ่มตนจากถนนประชาราษฎสาย  ๑  ท่ีบริเวณถนนประชาราษฎรสาย  ๒  บรรจบกับ 

ถนนประชาราษฎรสาย  ๑  ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนประชาราษฎรสาย  ๒   

ระยะประมาณ  ๑,๒๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนปูนซิเมนตไทย  ระยะประมาณ   

๗๕๐  เมตร  จนบรรจบกับเขตทางรถไฟสายเหนือ 

 ถนนสาย  ง  ๘  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนกรุงเทพ-นนทบุรี   

ที่บริเวณถนนกรุงเทพ-นนทบุรี  ตัดกับถนนประชาราษฎรสาย  ๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๑,๓๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  จ  ๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๒๐๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนอํานวยสงคราม  ท่ีบริเวณหางจากถนนอํานวยสงครามบรรจบกับถนนพระรามท่ี  ๕   

ไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวถนนอํานวยสงคราม  ระยะประมาณ  ๖๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๙  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนริมคลองประปาฝงซาย   

เริ่มตนจากท่ีบริเวณถนนประชาชื่นบรรจบกับถนนประชาราษฎรสาย  ๒  ไปทางทิศใตตามแนวถนนริมคลอง 

ประปาฝงซาย  ระยะประมาณ  ๖๗๐  เมตร  จนบรรจบกับซอยประดู 

 ถนนสาย  ง  ๑๐  เปนถนนเดิมกาํหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนกําแพงเพชร  ถนนพระรามท่ี  ๖   

ถนนริมคลองประปาฝงซาย  และซอยประดู  เริ่มตนจาก  ถนนพหลโยธิน  ท่ีบริเวณถนนกําแพงเพชร 

บรรจบกับถนนพหลโยธิน  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนกําแพงเพชร  และถนนพระรามที่  ๖  ระยะประมาณ   

๒,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนริมคลองประปาฝงซาย  ระยะประมาณ  ๑๐๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันตกตามแนวซอยประดู  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ง  ๘  ท่ีบริเวณหางจาก 

ซอยประดูบรรจบกับซอยคันคลองประปาฝงซาย  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวซอยประดู  ระยะประมาณ   

๔๕๐  เมตร  

 ถนนสาย  ง  ๑๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนรามคําแหง   

ที่บริเวณซอยรามคําแหง  ๑๗๒  บรรจบกับถนนรามคําแหง  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๓,๘๐๐  เมตร   

ตัดกับถนนเคหะรมเกลา  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑,๔๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ง  ๑๖  ไปทางทิศใต   

ระยะประมาณ  ๒,๖๐๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๙๘๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนลาดกระบัง  ที่บริเวณหางจากถนนลาดกระบังตัดกับถนนกาญจนาภิเษก  ไปทางทิศตะวันออก   

ตามแนวถนนลาดกระบัง  ระยะประมาณ  ๑,๘๑๐  เมตร 



 

๒๓ 

 ถนนสาย  ง  ๑๒  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนเทอดดําริ  เริ่มตนจาก 

ที่บริเวณถนนเทอดดําริบรรจบกับถนนปูนซิเมนตไทย  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเทอดดําริ   

ระยะประมาณ  ๒,๕๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนเศรษฐศิริ 

 ถนนสาย  ง  ๑๓  เปนถนนเดิมกาํหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนมติรไมตรี  และซอยพรอมพรรณ   

และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนวิภาวดีรังสิต  ท่ีบริเวณถนนมิตรไมตรีบรรจบกับ  

ถนนวิภาวดีรังสิต  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนมิตรไมตรี  ระยะประมาณ  ๖๗๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกตามแนวซอยพรอมพรรณ  ระยะประมาณ  ๗๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ   

๖๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนรัชดาภิเษก  ที่บริเวณหางจากถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนพระราม  ๙   

ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวถนนรัชดาภิเษก  ระยะประมาณ  ๑,๔๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๑๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนประชาสงเคราะหและ 

ถนนจตุรทิศ-ดินแดง  เริ่มตนจากถนนมิตรไมตรี  (ถนนสาย  ง  ๑๓)  ที่บริเวณถนนประชาสงเคราะห   

บรรจบกับถนนมิตรไมตรีไปทางทิศใต  ตามแนวถนนประชาสงเคราะหและถนนจตุรทิศ-ดินแดง  ระยะ 

ประมาณ  ๒,๒๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนนิคมมักกะสัน 

 ถนนสาย  ง  ๑๕  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนรามคําแหง   

ที่บริเวณถนนรามคําแหงตัดกับถนนศรีนครินทร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนรามคําแหง   

ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒,๐๘๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนสาย  ง  ๑๖ 

 ถนนสาย  ง  ๑๖  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนกรุงเทพกรีฑา  และ 

ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนกรุงเทพกรีฑา  ที่บริเวณถนนกรุงเทพกรีฑาตัดกับ 

ถนนศรีนครินทร  ไปทางทิศตะวนัออกตามแนวถนนกรุงเทพกรีฑา  ระยะประมาณ  ๑,๑๘๐  เมตร  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๙๕๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ช  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๒,๙๕๐  เมตร  ตัดกับถนนกาญจนาภิเษก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอื  ระยะประมาณ   

๔,๙๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนรมเกลา  ที่บริเวณหางจากถนนรมเกลาตัดกับทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗   

ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนรมเกลา  ระยะประมาณ  ๓,๐๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๑๗  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนนิคมมักกะสัน   

ที่บริเวณหางจากถนนนิคมมักกะสัน  บรรจบกับทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายดินแดง-ทาเรือ)  ไปทาง 

ทิศตะวันออก  ตามแนวถนนนิคมมักกะสัน  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  ไปทางทิศใตระยะประมาณ   

๑๒๐  เมตร  จนบรรจบกับทางพิเศษเฉลิมมหานคร  (สายดินแดง-ทาเรือ)  ที่บริเวณทางพิเศษเฉลิมมหานคร   

(สายดินแดง-ทาเรือ)  ตัดกับซอยเพชรบุรี  ๓๗ 



 

๒๔ 

 ถนนสาย  ง  ๑๘  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนคุมเกลา   

ที่บริเวณหางจากถนนคุมเกลาตัดกับถนนเจาคุณทหารไปทางทิศใตตามแนวถนนคุมเกลา  ระยะประมาณ   

๑๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนคุมเกลา   

ที่บริเวณหางจากถนนคุมเกลาตัดกับถนนเจาคุณทหารไปทางทิศตะวันออกและทิศใต  ตามแนวถนนคุมเกลา   

ระยะประมาณ  ๙๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๑๙  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนฉลองกรุง  ท่ีบริเวณ 

ซอยฉลองกรุง  ๑  บรรจบกับถนนฉลองกรุง  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๓๐๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนลาดกระบัง  ที่บริเวณถนนฉลองกรุงบรรจบกับถนนลาดกระบัง  ไปทางทิศตะวันตกตามแนว 

ถนนลาดกระบัง  ระยะประมาณ  ๒๕๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๒๐  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเฉลิมพระเกียรติ   

ร.๙  ที่บริเวณหางจากถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙  บรรจบกับถนนศรีนครินทร  ไปทางทิศตะวันออกตามแนว 

ถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙  ระยะประมาณ  ๑,๘๒๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๔,๐๐๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก  ที่บริเวณหางจากถนนกาญจนาภิเษก  ตัดกับถนนบางนา - ตราด  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนกาญจนาภิเษกระยะประมาณ  ๓,๓๔๐  เมตร 

 ถนนสาย  ง  ๒๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนกาญจนาภิเษก   

ที่บริเวณหางจากถนนกาญจนาภิเษก  ตัดกับถนนเทียนทะเล  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนกาญจนาภิเษก 

ระยะประมาณ  ๕,๐๐๐  เมตร  ไปทางทิศเหนือ  ระยะประมาณ  ๓,๖๙๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนสาย  ฉ  ๑   

ที่บริเวณหางจากถนนพุทธบูชาตัดกับถนนสาย  ฉ  ๑  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๑,๑๐๐  เมตร 

๕. ถนนแบบ  จ  ขนาดเขตทาง  ๔๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๗  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  จ  ๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจาก  ถนนพหลโยธิน   

ที่บริเวณหางจากถนนรามอินทราบรรจบกับ  ถนนพหลโยธิน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตาม   

ถนนพหลโยธิน  ระยะประมาณ  ๑,๗๙๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒,๔๐๐  เมตร   

ตัดกับถนนสาย  ข  ๑๐  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๒,๑๐๐  เมตร  ตัดกับถนนวัชรพล   

ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๔๙๐  เมตร  ตัดกับถนนสุขาภิบาล  ๕  (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช)   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒,๑๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ข  ๑๑  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๙๐๐  เมตร  ตัดกับถนนกาญจนาภิเษก  ไปทางทิศตะวันออก   

ระยะประมาณ  ๒,๒๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ข  ๙  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๒,๐๐๐  เมตร   

ตัดกับถนนหทัยราษฎร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๑,๐๓๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนนิมิตรใหม   

ที่บริเวณถนนนิมิตรใหมตัดกับคลองสามตะวันตก 



 

๒๕ 

 ถนนสาย  จ  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนรามอินทรา   

ที่บริเวณหางจากถนนรามอินทราตัดกับถนนกาญจนาภิเษก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ตามแนว 

ถนนรามอนิทรา  ระยะประมาณ  ๑,๑๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๒,๑๐๐  เมตร   

ตัดกับถนนพระยาสุเรนทร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร  ตัดกับ 

ถนนเจริญพัฒนา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  ตัดกับถนนหทัยราษฎร   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสามวาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ระยะประมาณ  ๑,๑๐๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนนิมิตรใหม  ท่ีบริเวณหางจากถนนนิมิตรใหมบรรจบกับ 

ถนนประชารวมใจ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนนิมิตรใหม  ระยะประมาณ  ๑,๙๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  จ  ๓  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนประชาราษฎรสาย  ๑   

เริ่มตนจากถนนประชาราษฎรสาย  ๑  ที่บริเวณถนนประชาราษฎรสาย  ๑  บรรจบกับเขตทางรถไฟสายใต   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนประชาราษฎรสาย  ๑  ระยะประมาณ   

๔,๐๗๐  เมตร  จนบรรจบกับถนนนครไชยศรี 

 ถนนสาย  จ  ๔  เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง  คือ  ถนนทหาร  และถนนโครงการ 

กําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนทหาร  ที่บริเวณถนนทหารบรรจบทางรถไฟสายเหนือ  ไปทาง 

ตะวันตกตามแนวถนนทหาร  ระยะประมาณ  ๒,๐๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ   

๗๕๐  เมตร  ตัดกับถนนจรัญสนิทวงศ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ  ๗๗๐  เมตร   

จนบรรจบกับเขตทางรถไฟสายใต  ที่บริเวณหางจากเขตทางรถไฟสายใตตัดกับถนนจรัญสนิทวงศ  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางรถไฟสายใต  ระยะประมาณ  ๙๖๐  เมตร   

 ถนนสาย  จ  ๕  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนฉลองกรุง   

ที่บริเวณหางจากถนนฉลองกรุง  ตัดกับทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนฉลองกรุง   

ระยะประมาณ  ๒,๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๗,๕๐๐  เมตร  จนบรรจบกับ 

ถนนขุมทอง-ลําตอยติ่ง  ที่บริเวณหางจากถนนขุมทอง-ลําตอยติ่งบรรจบกับถนนหลวงแพง  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนขุมทอง-ลําตอยติ่ง  ระยะประมาณ  ๓,๗๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  จ  ๖  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนสาย  จ  ๕   

ที่บริเวณหางจากถนนสาย  จ  ๕  บรรจบกับถนนฉลองกรุง  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย  จ  ๕   

ระยะประมาณ  ๑,๒๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑,๓๐๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงพิเศษ 

หมายเลข  ๗  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ข  ๕๐  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ   

๗๐๐  เมตร  ตัดกับถนนประชาพัฒนา  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ตัดกับถนนหลวงแพง   

ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๖๑๐  เมตร  จนจดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต   



 

๒๖ 

 ถนนสาย  จ  ๗  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนออนนุช   

(ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ที่บริเวณถนนศรีนครินทรตัดกับถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ไปทางทิศตะวันออก   

ตามแนวถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ระยะประมาณ  ๑,๘๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ระยะประมาณ  ๒,๕๐๐  เมตร  จนบรรจบถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙  ท่ีบริเวณหางจากถนนเฉลิมพระเกียรติ   

ร.๙  บรรจบกับถนนอุดมสุข  (ซอยสุขุมวิท  ๑๐๓)  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวถนนเฉลิมพระเกียรติ   

ร.๙  ระยะประมาณ  ๒,๙๐๐  เมตร 

๖. ถนนแบบ  ฉ  ขนาดเขตทาง  ๕๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๑  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ฉ  ๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนเพชรเกษม   

ที่บริเวณถนนเพชรเกษมบรรจบกับถนนพุทธมณฑลสาย  ๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ   

๖๕๐  เมตร  ตัดกับถนนเทอดไทท่ีบริเวณหางจากถนนเทอดไทบรรจบกบัถนนบางแค  ไปทางทิศตะวันออก 

ตามแนวถนนเทอดไท  ระยะประมาณ  ๘๑๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะประมาณ  ๑,๗๐๐  เมตร   

ตัดกับถนนกลัปพฤกษ  ท่ีบริเวณหางจากถนนกัลปพฤกษตดักบัถนนบางแค  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   

ตามแนวถนนกัลปพฤกษ  ระยะประมาณ  ๑,๕๗๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑,๓๕๐  เมตร   

ตัดกับถนนเอกชัย  ท่ีบริเวณหางจากถนนเอกชัยตัดกับถนนบางแค  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนนเอกชัย   

ระยะประมาณ  ๑,๙๐๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑,๘๕๐  เมตร  ตัดกับถนนพระรามที่  ๒   

ที่บริเวณหางจากถนนพระรามที่  ๒  ตัดกับถนนบางขุนเทียน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 

ถนนพระรามที่  ๒  ระยะประมาณ  ๒,๔๕๐  เมตร  ไปทางทิศใตและทิศตะวันออก  ระยะประมาณ   

๓,๕๐๐  เมตร  ตัดกับถนนพุทธบูชา  ที่บริเวณหางจากถนนพุทธบูชาตัดกับถนนพระรามที่  ๒  ไปทางทิศใต 

ตามแนวถนนพุทธบูชา  ระยะประมาณ  ๓,๔๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะประมาณ  ๔,๙๕๐  เมตร   

จนบรรจบกับถนนสุขสวัสดิ์  ที่บริเวณหางจากถนนสุขสวัสดิ์  บรรจบกับถนนประชาอุทิศ  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสุขสวัสดิ์  ระยะประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร 

๗. ถนนแบบ  ช  ขนาดเขตทาง  ๖๐.๐๐  เมตร  จํานวน  ๒  สาย  ดังนี้ 

 ถนนสาย  ช  ๑  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนกาญจนาภิเษก   

ที่บริเวณหางจากถนนกาญจนาภิเษก  ตัดกับคลองบางเชือกหนัง  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนกาญจนาภิเษก 

ระยะประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๑,๔๕๐  เมตร  ตัดกับถนนพุทธมณฑล 

สาย  ๒  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๓,๔๐๐  เมตร  ตัดกับถนนพุทธมณฑลสาย  ๓  ไปทาง 

ทิศตะวันตก  ระยะประมาณ  ๑,๓๒๐  เมตร  ตัดกับถนนทวีวัฒนา  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะประมาณ   



 

๒๗ 

๑,๗๒๐  เมตร  จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ท่ีบริเวณหางจากถนนพุทธมณฑลสาย  ๔   

บรรจบกับถนนอุทยาน  ไปทางทิศใตตามแนวถนนพุทธมณฑลสาย  ๔  ระยะประมาณ  ๓,๐๐๐  เมตร 

 ถนนสาย  ช  ๒  เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม  เริ่มตนจากถนนประเสริฐมนูกิจ   

ท่ีบริเวณหางจากถนนประเสริฐมนูกิจตัดกับถนนนวมินทร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนว 

ถนนประเสริฐมนูกิจ  ระยะประมาณ  ๘๕๐  เมตร  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๓,๕๐๐  เมตร  ตัดกับ 

ถนนเสรีไทย  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๖๐๐  เมตร  ตัดกับถนนรามคําแหง  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ   

๒,๙๐๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ง  ๑๖  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร  ตัดกับถนนกรุงเทพกรีฑา   

ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๘๐๐  เมตร  ตัดกับทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๗  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ   

๑,๗๐๐  เมตร  ตัดกับถนนออนนุช  (ซอยสุขุมวิท  ๗๗)  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๒,๓๑๐  เมตร  ตัดกับ 

ถนนเฉลิมพระเกยีรต ิ ร.๙  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร  ตัดกับถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙   

ซอย  ๓๐  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ  ๑,๓๕๐  เมตร  ตัดกับถนนสาย  ง  ๒๐  ไปทางทิศใต  ระยะประมาณ   

๑,๗๐๐  เมตร  จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมดานใต 

 




