๑
รายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๖
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไว้ คือ
๑. ที่ดินประเภท ย.๑ ถึง ย.๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
มีรายการดังต่อไปนี้
ย.๑-๑

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองสี่ตะวันตก ฝั่งใต้
จดถนนหทัยราษฎร์ ฟากตะวันตก
จดถนนสาย จ ๑ ฟากเหนือ
จดคลองพระยาสุเรนทร์ ฝั่งตะวันออก

ย.๑-๒

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองสามตะวันตก ฝั่งใต้
จดถนนหทัยราษฎร์ ฟากตะวันตก
จดคลองสองตะวันตก ฝั่งเหนือ
จดคลองพระยาสุเรนทร์ ฝั่งตะวันออก

ย.๑-๓

ด้านเหนือ
จดคลองนาตับ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองลําเจียรดับ ฝั่งตะวันตก และคลองลํานกแขวก ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๖๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ์
ฟากเหนือ และสถานีไฟฟ้าย่อยหนองจอก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ด้านตะวันตก จดคลองต้นไทร ฝั่งตะวันออก
ย.๑-๔

ด้านเหนือ
จดคลองราชพฤกษ์ใหญ่ ฝั่งใต้ และคลองเวก ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนประชาอุทิศ

ฟากตะวันตก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองรางตรง ฝั่งเหนือ และคลองราชพฤกษ์ ฝั่งเหนือ
จดคลองราชพฤกษ์ ฝั่งตะวันออก

ย.๒-๑
ด้านเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี
ด้านตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก จดคลองพระยาสุเรนทร์ ฝั่งตะวันออก
ย.๒-๒
ด้านเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี
ด้านตะวันออก จดถนนหทัยราษฎร์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองสี่ตะวันตก ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองพระยาสุเรนทร์ ฝั่งตะวันออก และถนนกาญจนาภิเษก
ฟากตะวันออก

๒
ย.๒-๓

ด้านตะวันออก จดคลองพระยาสุเรนทร์ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนกาญจนาภิเษก ตัดกับคลองบึงพระยาสุเรนทร์ ฝัง่ เหนือ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนน
กาญจนาภิเษก เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก
คลองบึงพระยาสุเรนทร์ ฝั่งเหนือ และคลองหนองบัวมน ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุขาภิบาล ๕
(ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) ฟากตะวันออก และสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย กรุงเทพมหานคร
ย.๒-๔

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
และคลองบึงไผ่ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
ถนนหทัยราษฎร์ ฟากตะวันออก

จดคลองสองตะวันออก ฝั่งใต้
จดคลองพระราชดําริ ๑ ฝั่งตะวันตก คลองหนึ่งตะวันออก ฝั่งเหนือ
จดซอยนิมิตใหม่ ๑๒ (ซอยหมู่บ้านรัตนวลัย) ฟากเหนือ
จดถนนนิมิตใหม่ ฟากตะวันออก ถนนหทัยมิตร ฟากเหนือ และ

ย.๒-๕

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดซอยนิมิตใหม่ ๑๒ (ซอยหมู่บ้านรัตนวลัย) ฟากใต้
จดคลองบึงไผ่ ฝั่งตะวันตก
จดถนนประชาร่วมใจ ฟากเหนือ
จดถนนนิมิตใหม่ ฟากตะวันออก

ย.๒-๖

ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามคําแหง ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนร่มเกล้า

ฟากตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
ย.๒-๗

จดลํารางศาลเจ้า ฝั่งเหนือ
จดถนนร่มเกล้า ฟากตะวันออก

ด้านเหนือ
จดคลองลําบึงขวาง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดถนนร่มเกล้า ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดลํารางคอวัง ฝั่งเหนือ คลองสองต้นนุ่น ฝัง่ ตะวันออก และ

คลองลํานายโส ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
ย.๒-๘

จดคลองลาดบัวขาว ฝั่งตะวันออก

ด้านเหนือ
จดลํารางศาลเจ้า ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนร่มเกล้า

ฟากตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
ย.๒-๙

จดถนนเจ้าคุณทหาร ฟากเหนือ
จดถนนร่มเกล้า ฟากตะวันออก

ด้านเหนือ
จดลํารางคอวัง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดถนนร่มเกล้า ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑,๒๕๐ เมตร กับริมเขตทางทางหลวงพิเศษ

หมายเลข ๗ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก

จดคลองสองต้นนุ่น ฝั่งตะวันออก

๓
ย.๒-๑๐ ด้านเหนือ จดถนนราษฎร์พัฒนา ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองหนึง่ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๗ ฟากเหนือ ถนนพัฒนาชนบท ๓ ฟากตะวันตก และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองแม่จัน ฝั่งตะวันออก คลองบึงขวาง ฝั่งเหนือ และ
คลองลาดบัวขาว ฝั่งตะวันออก
ด้านเหนือ
จดลํารางบึงยายต่อ ฝั่งใต้ และเส้นตรงที่ลากจากลํารางบึงยายต่อ
ย.๒-๑๑
ไปตั้งฉากกับคลองสองต้นนุ่นที่จุดซึ่งคลองสองต้นนุ่นบรรจบกับคลองลํานายโสไปทางทิศใต้ตามแนว
คลองสองต้นนุน่ เป็นระยะ ๒,๐๒๐ เมตร
ด้านตะวันออก จดคลองสองต้นนุ่น ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๗ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองหนึง่ ฝั่งตะวันออก
ย.๒-๑๒

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองบางอ้าย ฝั่งใต้
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก
จดคลองบางโคลัด ฝั่งเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองบางโคลัด ฝั่งใต้
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก
จดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย ฟากเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองศาลเจ้า ฝั่งใต้
จดคลองบางมด ฝั่งตะวันตก
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากเหนือ
จดคลองสนามชัย ฝั่งตะวันออก

ฟากตะวันตก
ย.๒-๑๓

ฟากตะวันตก
ย.๒-๑๔

ย.๒-๑๕

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก ฟากใต้
ด้านตะวันตก
ฟากตะวันตก

จดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย ฟากใต้
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตกและฟากใต้
จดคลองสนามชัย ฝั่งเหนือ และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก

ย.๒-๑๖
ด้านเหนือ
จดคลองราชพฤกษ์ใหญ่ ฝั่งใต้ คลองราชพฤกษ์ ฝั่งใต้ คลองรางตรง
ฝั่งใต้ และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนประชาอุทิศ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองบางมด ฝั่งตะวันออก

๔
ย.๒-๑๗ ด้านเหนือ จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับถนนกาญจนาภิเษก ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนประชาอุทศิ ตัดกับถนนกาญจนาภิเษกไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนกาญจนาภิเษก เป็นระยะ ๔๐๐ เมตร
คลองรางแขก ฝั่งตะวันตก และคลองเก้าห้อง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบางจาก ฝั่งตะวันตก และคลองกระออมใน ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองตาสน ฝั่งตะวันออก คลองรางโพธิ์ ฝั่งตะวันออก
คลองค้างคาว ฝั่งเหนือ และคลองรางแม่น้ํา ฝั่งตะวันออก
ย.๓-๑

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองบ้านใหม่ ฝั่งใต้
จดถนนนาวงประชาพัฒนา ฟากตะวันตก
จดถนนสรงประภา ฟากเหนือ
จดคลองประปา ฝั่งตะวันออก

ย.๓-๒

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองบ้านใหม่ ฝั่งใต้
จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
จดถนนเทิดราชัน ฟากเหนือ
จดถนนนาวงประชาพัฒนา ฟากตะวันออก

ย.๓-๓

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนสรงประภา ฟากใต้
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
จดคลองตาอูฐ ฝั่งเหนือ
จดคลองประปา ฝั่งตะวันออก

ย.๓-๔

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ฟากเหนือ และฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก
ย.๓-๕

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนสรงประภา ฟากใต้
จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันตก
จดถนนสาย ข ๖ ฟากเหนือ ซอยช่างอากาศอุทิศ ๓๐ ฟากตะวันออก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
จดคลองหกวา ฝั่งใต้
จดคลองลําหม้อแตก ฝั่งตะวันตก
จดถนนสายไหม ฟากเหนือ
จดคลองสอง ฝั่งตะวันออก

จดคลองหกวา ฝั่งใต้
ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก จดคลองพระยาสุเรนทร์ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสายไหม ฟากเหนือ
เส้นตั้งฉากกับถนนสายไหม ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสายไหมตัดกับถนนสุขาภิบาล ๕ (ถนนรัตนโกสินทร์
สมโภช) ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสายไหม เป็นระยะ ๔๕๐ เมตร และถนนสายไหม ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองลําหม้อแตก ฝั่งตะวันออก
ย.๓-๖

ย.๓-๗

ด้านเหนือ
จดถนนสายไหม ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองลําหม้อแตก ฝั่งตะวันตก และคลองออเงิน ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองออเงิน ฝั่งเหนือ และคลองออเกาะ ฝั่งเหนือ

๕
ด้านตะวันตก
ย.๓-๘
ด้านเหนือ
ฟากใต้ และฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองสอง ฝั่งตะวันออก
จดถนนสาย ข ๖ ฟากใต้ ซอยช่างอากาศอุทิศ ๓๐ ฟากตะวันออก
จดคลองเปรมประชากร ฝั่งตะวันตก
จดคลองตาอูฐ ฝั่งเหนือ
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก

ย.๓-๙
ด้านเหนือ
จดถนนสายไหม ฟากใต้ เส้นตั้งฉากกับถนนสายไหม ฟากใต้ ที่จุดซึ่ง
อยู่ห่างจากถนนสายไหมตัดกับถนนสุขาภิบาล ๕ (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) ไปทางทิศตะวันตกตามแนว
ถนนสายไหม เป็นระยะ ๔๕๐ เมตร เส้นตั้งฉากกับถนนสุขาภิบาล ๕ (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) ฟากตะวันตกและ
ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสุขาภิบาล ๕ (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) ตัดกับถนนสายไหม ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสุขาภิบาล ๕ (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร และเส้นขนาน
ระยะ ๑๕๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุขาภิบาล ๕ (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) ฟากตะวันออก
ด้านตะวันออก จดคลองพระยาสุเรนทร์ ฝั่งตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับริมเขตทางถนนสุขาภิบาล ๕ (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) ฟากตะวันออก
ด้านใต้
จดคลองออเงินน้อย ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองลําหม้อแตก ฝั่งตะวันออก
ย.๓-๑๐

จดคลองตาอูฐ ฝั่งใต้
ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนแจ้งวัฒนะ

ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก

จดคลองประปา ฝั่งตะวันออก

ย.๓-๑๑

ด้านเหนือ
จดคลองออเงิน ฝั่งใต้ คลองออเงินน้อย ฝั่งใต้ และคลองออเป้ง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุขาภิบาล ๕
(ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) ฟากตะวันออก และสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย กรุงเทพมหานคร
ด้านตะวันตก จดคลองหนองบัวมน ฝั่งตะวันออกและฝัง่ เหนือ และคลองหนองตะแคง
ฝั่งตะวันออก
ย.๓-๑๒

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองออเกาะ ฝั่งใต้
จดคลองหนองยาว ฝั่งตะวันตก
จดคลองลําผักชี ฝั่งเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองออเกาะ ฝั่งใต้
จดคลองหนองตะแคง ฝั่งตะวันตก
จดคลองหนองจอก ฝั่งเหนือ
จดคลองหนองยาว ฝั่งตะวันออก

ฟากตะวันออก
ย.๓-๑๓

๖
ย.๓-๑๔

ด้านเหนือ
จดคลองลําผักชี ฝั่งใต้ และคลองหนองจอก ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสุขาภิบาล ๕ (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) ฟากตะวันตก
และถนนวัชรพล ฟากตะวันตกและฟากเหนือ
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามอินทรา
ฟากเหนือ และกองบินตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ด้านตะวันตก จดคลองบัว ฝั่งตะวันออก
ย.๓-๑๕

ด้านเหนือ
จดคลองลําผักชี ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองบัว ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามอินทรา

ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน

ฟากตะวันออก
ย.๓-๑๖

ด้านเหนือ
จดคลองหนองบัวมน ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองท่าแร้ง ฝัง่ ตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามอินทรา

ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนวัชรพล ฟากตะวันออกและฟากใต้ ถนนสุขาภิบาล ๕
(ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) ฟากตะวันออก และคลองหนองตะแคง ฝัง่ ตะวันออก
ย.๓-๑๗
ด้านเหนือ
จดคลองบึงพระยาสุเรนทร์ ฝัง่ ใต้ เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับ
ริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก เส้นตั้งฉากกับถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนกาญจนาภิเษกตัดกับคลองบึงพระยาสุเรนทร์ ฝั่งใต้ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนกาญจนาภิเษก เป็นระยะ
๑,๐๐๐ เมตร ซอยสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และเส้นตรงที่ลากต่อจากซอยสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ไปยังคลองพระยาสุเรนทร์ ฝัง่ ตะวันตก ที่จดุ ซึ่งคลองบึงพระยาสุเรนทร์บรรจบกับคลองพระยาสุเรนทร์ไปทางทิศใต้
ตามแนวคลองพระยาสุเรนทร์ เป็นระยะ ๔๖๐ เมตร
ด้านตะวันออก จดคลองพระยาสุเรนทร์ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองหกขุด ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองจรเข้บัว ฝั่งตะวันออก และคลองท่าแร้ง ฝัง่ ตะวันออก
ย.๓-๑๘

ด้านเหนือ
จดคลองหนองปลาหมอ ฝั่งใต้ และคลองสนามสองตอน ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดถนนประชาสําราญ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองแสนแสบ ฝั่งเหนือ
ซอยโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ฟากตะวันตก ซอยเลียบวารี ๓ ฟากตะวันตก และคลองแสนแสบ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองบึงเขมร ฝั่งตะวันออก
ย.๓-๑๙

ด้านเหนือ
จดคลองสนามสองตอน ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองบึงฝรัง่ ฝั่งตะวันตก เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับ
ริมเขตทางถนนผดุงพันธ์ ฟากเหนือ และเส้นตั้งฉากกับถนนผดุงพันธ์ ฟากเหนือและฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนผดุงพันธ์ตัดกับคลองบึงฝรั่ง ฝัง่ ตะวันออกไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนผดุงพันธ์ เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร

๗
ด้านใต้
จดถนนสังฆสันติสุข ฟากเหนือ เส้นตั้งฉากกับถนนสังฆสันติสุข
ฟากเหนือที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนบุรีภิรมย์บรรจบกับถนนสังฆสันติสุขไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสังฆสันติสขุ
เป็นระยะ ๒๐๐ เมตร ถนนผดุงพันธ์ ฟากเหนือ ซอยลามเต๊ะ ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับริมฝั่งคลองแสนแสบ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนประชาสําราญ ฟากตะวันออก
ย.๓-๒๐

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองสองตะวันตก ฝั่งใต้
จดถนนหทัยราษฎร์ ฟากตะวันตก
จดถนนสุเหร่าคลองหนึง่ ฟากเหนือ
จดถนนพระยาสุเรนทร์ ฟากตะวันออก

ย.๓-๒๑

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนมิตรไมตรี ฟากเหนือ
จดคลองบึงเขมร ฝั่งตะวันตก
จดคลองแสนแสบ ฝั่งเหนือ
จดคลองลําหิน ฝั่งตะวันออก

ย.๓-๒๒

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองพระยาสุเรนทร์ ฝั่งตะวันออก และคลองสองตะวันตก ฝั่งใต้
จดถนนพระยาสุเรนทร์ ฟากตะวันตก
จดถนนปัญญา - รามอินทรา ฟากเหนือ
จดคลองบางชัน ฝั่งตะวันออก และคลองคูบ้ อน ฝั่งตะวันออก

ย.๓-๒๓

ด้านเหนือ
จดถนนหทัยมิตร ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองสามวา ฝั่งตะวันตก เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับ
ริมเขตทางถนนหทัยมิตร ฟากใต้ และถนนนิมิตใหม่ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดซอยเหมือนสวาท ฟากเหนือ คลองสามวา ฝั่งตะวันออก
ลํารางสามวา ฝั่งเหนือ คลองเจ็ก ฝั่งตะวันออก และลํารางโต๊ะสุข ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนหทัยราษฎร์ ฟากตะวันออก
ย.๓-๒๔

ด้านเหนือ
จดคลองแสนแสบ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดซอยเลียบวารี ๓ ฟากตะวันตก เส้นตั้งฉากกับถนนเลียบวารี
ที่จุดซึ่งห่างจากถนนเลียบวารีบรรจบกับถนนเชื่อมสัมพันธ์ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเลียบวารี เป็นระยะ
๘๕๐ เมตร เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเลียบวารี ฟากใต้ สวนหนองจอก เส้นขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเชื่อมสัมพันธ์ ฟากตะวันตก ลํารางสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งตะวันตก และ
ถนนเชื่อมสัมพันธ์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองลําไทร ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสาย ง ๒
ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเลียบวารี ฟากใต้ และคลองลําเจียรดับ ฝั่งตะวันออก
ย.๓-๒๕
คลองคู้บอน ฝัง่ ใต้

ด้านเหนือ

จดคลองหกขุด ฝั่งใต้ คลองพระยาสุเรนทร์ ฝั่งตะวันตก และ

ด้านตะวันออก จดคลองบางชัน ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนปัญญา - รามอินทรา ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามอินทรา ฟากเหนือ

๘
ย.๓-๒๖

ด้านเหนือ
จดถนนสังฆสันติสุข ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสาย ง ๒
ฟากตะวันออก และเส้นตรงทีล่ ากต่อจากเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันออก
ไปทางทิศใต้ จนบรรจบกับคลองหนึง่ ฝั่งเหนือ ที่จุดซึ่งคลองหนึ่งตัดกับถนนอยู่วิทยาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
เป็นระยะ ๙๐๐ เมตร
จดคลองหนึง่ ฝั่งเหนือ และเส้นตรงทีล่ ากต่อจากคลองหนึง่ ที่จุดซึ่ง
ด้านใต้
คลองหนึง่ บรรจบกับคลองบึงขวางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับริมเขตทางถนนเชื่อมสัมพันธ์
ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนเชื่อมสัมพันธ์ตัดกับถนนสาย ง ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนว
ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เป็นระยะ ๖๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก จดถนนเชื่อมสัมพันธ์ ฟากตะวันออก คลองบึงนายรุ่ง ฝั่งใต้ และ
เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนอยู่วิทยา ฟากตะวันออก
ย.๓-๒๗

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองแสนแสบ ฝั่งใต้
จดคลองลําเจียรดับ ฝั่งตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเลียบวารี ฟากใต้
จดคลองลําหิน ฝั่งตะวันออก

ย.๓-๒๘

ด้านเหนือ
จดถนนปัญญา - รามอินทรา ฟากใต้ และถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองกีบหมู ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามอินทรา

ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
ย.๓-๒๙

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ลํารางสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
ย.๓-๓๐

จดคลองบางชัน ฝั่งตะวันออก
จดถนนสุเหร่าคลองหนึง่ ฟากใต้
จดถนนหทัยราษฎร์ ฟากตะวันตก
จดซอยหทัยราษฎร์ ๒๙ ฟากเหนือ ลํารางคูคต ฝั่งตะวันตก และ
จดคลองกีบหมู ฝั่งตะวันออก

ด้านเหนือ
จดซอยเหมือนสวาท ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนนิมิตใหม่ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ์

ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก

จดคลองสามวา ฝั่งตะวันออก

จดถนนปัญญา - รามอินทรา ฟากใต้
ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก จดคลองบางชัน ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามอินทรา
ฟากเหนือ และคลองเกร็ด ฝั่งเหนือ
ย.๓-๓๑

ย.๓-๓๒
ลํารางโต๊ะสุข ฝั่งใต้

ด้านเหนือ

จดซอยหทัยราษฎร์ ๒๙ ฟากใต้ ถนนหทัยราษฎร์ ฟากตะวันออก และ

ด้านตะวันออก จดคลองเจ๊ก ฝัง่ ตะวันตก

๙
ด้านใต้

จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ์

ด้านตะวันตก

จดลํารางคูคต ฝั่งตะวันออก

ฟากเหนือ
ย.๓-๓๓

ด้านเหนือ
จดถนนรัชดา – รามอินทรา ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองแสนแสบ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองกุ่ม ฝั่งตะวันออก ถนนเสรีไทย ฟากใต้ คลองระหัส
ฝั่งตะวันออก คลองหนองแขม ฝั่งเหนือ และคลองชะล่า ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดินบริเวณ ส.-๒๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน
ย.๓-๓๔

ด้านเหนือ
จดถนนรัชดา – รามอินทรา ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองชะล่า ฝั่งตะวันตก คลองหนองแขม ฝั่งใต้ และคลองระหัส

ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดสวนน้ําบึงกุ่ม ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองบางเตย ฝั่งตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับริมเขตทางถนนนวมินทร์ ฟากตะวันออก
ย.๓-๓๕

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามคําแหง ฟากใต้
จดถนนร่มเกล้า ฟากตะวันตก
จดคลองลําบึงขวาง ฝั่งเหนือ
จดคลองลาดบัวขาว ฝั่งตะวันออก

ย.๓-๓๖

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองแสนแสบ ฝั่งใต้
จดคลองลาดบัวขาว ฝั่งตะวันตก
จดคลองบางเลา ฝั่งเหนือ และคลองหลอแหล ฝั่งเหนือ
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก

ย.๓-๓๗

ด้านเหนือ

จดคลองลํารางตาเสือ ฝั่งใต้ คลองลํากอไผ่ ฝั่งใต้ และคลองลํามะขาม

ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองลําพะอง ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันตก จดคลองลํากอไผ่ ฝั่งตะวันออก และนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ย.๓-๓๘

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองแสนแสบ ฝั่งใต้
จดคลองเจ็ก ฝั่งตะวันตก
จดคลองวังใหญ่บน ฝั่งเหนือ และคลองวังใหญ่ ฝั่งเหนือ
จดคลองบ้านม้า ฝั่งตะวันออก

ย.๓-๓๙

ด้านเหนือ
จดคลองหลอแหล ฝั่งใต้ และคลองบางเลา ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองลาดบัวขาว ฝั่งตะวันตก คลองบึงขวาง ฝั่งใต้ และคลองแม่จัน

ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากเหนือ
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก

๑๐
ย.๓-๔๐

ด้านเหนือ
จดคลองลํานายโส ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองสองต้นนุ่น ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับคลองสองต้นนุ่น ฝั่งตะวันตก ที่จุดซึ่งคลองสองต้นนุ่น
ตัดกับคลองลํานายโส ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองสองต้นนุน่ เป็นระยะ ๒,๐๒๐ เมตร ลํารางบึงยายต่อ ฝั่งเหนือ
คลองหนึง่ ฝั่งตะวันออก และถนนราษฎร์พัฒนา ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองลาดบัวขาว ฝั่งตะวันออก
ย.๓-๔๑

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากใต้
จดคลองชักพระ ฝั่งตะวันตก
จดคลองบางเชือกหนัง ฝั่งเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองชักพระ ฝั่งตะวันตก

ย.๓-๔๒

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามคําแหง ฟากใต้
จดคลองบ้านม้า ฝั่งตะวันตก
จดคลองวังใหญ่ ฝั่งเหนือ และคลองบ้านม้า ฝั่งเหนือ
จดคลองหัวหมาก ฝั่งตะวันออก

ย.๓-๔๓

ด้านตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองทับช้างล่าง ฝัง่ ตะวันออก

ย.๓-๔๔

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองวังใหญ่บน ฝั่งใต้
จดคลองทับช้างล่าง ฝัง่ ตะวันตก
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากเหนือ
จดคลองบึงบ้านม้า ฝั่งใต้ และคลองวังใหญ่ ฝั่งตะวันออก

ย.๓-๔๕

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากใต้
จดคลองบ้านม้า ฝั่งตะวันตก
จดคลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งเหนือ
จดคลองบึงบ้านม้า ฝั่งตะวันออก

ย.๓-๔๖

ด้านเหนือ
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก
ด้านใต้
จดถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท ๗๗) ฟากเหนือ ซอยอ่อนนุช ๖๕
ฟากตะวันออก และคลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองบ้านม้า ฝั่งตะวันออก
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากใต้
ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก จดคลองตาพุก ฝั่งตะวันตก เส้นตรงทีล่ ากจากจุดซึ่งคลองตาพุก
บรรจบกับคลองประเวศบุรีรมย์ ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองตาพุก เป็นระยะ ๑,๗๕๐ เมตร ไปบรรจบกับเส้นขนาน
ระยะ ๔๐ เมตร กับริมเขตทางซอยแสนสุข ๑ เส้นขนานระยะ ๔๐ เมตร กับริมเขตทางซอยแสนสุข ๑ เส้นขนาน
ระยะ ๔๐ เมตร กับริมเขตทางซอยแสนสุข ถนนสุขาภิบาล ๒ ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับ
ริมเขตทางซอยแสนสุข เส้นขนานระยะ ๘๐ เมตร กับริมเขตทางซอยแสนสุข เส้นขนานระยะ ๑๗๐ เมตร กับ
ริมเขตทางซอยทางเข้าบริษทั แคปซูลโปรดักซ์ จํากัด เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมเขตทางซอยแสนสุข
ย.๓-๔๗

๑๑
ซอยทางเข้าบริษัท แคปซูลโปรดักซ์ จํากัด ฟากใต้และฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ ๑๓๐ เมตร กับริมเขตทาง
ถนนสุขาภิบาล ๒ และซอยชุมชนอ่อนนุช ๔๐ ไร่ ฟากใต้
ด้านใต้
จดคลองขันแตก ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก
ย.๓-๔๘

ด้านเหนือ
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดซอยวัดลานบุญ ฟากตะวันตก คลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งใต้
ซอยลาดกระบัง ๑๕ (ซอยทองคํา) ฟากตะวันตก ถนนลาดกระบัง ฟากเหนือ และซอยหมู่บ้านไทยสมุทร
ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ
ด้านตะวันตก จดคลองตาพุก ฝั่งตะวันออก และคลองแม่จนั ฝั่งตะวันออก
ย.๓-๔๙

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ
ด้านตะวันตก

จดถนนสาย ข ๕๐ ฟากใต้
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง

ย.๓-๕๐
สายตะวันออก ฟากใต้

จดถนนสาย ข ๕๐ ฟากใต้ บริษัท ประชาผล จํากัด และเขตทางรถไฟ

ด้านเหนือ

จดเส้นขนานระยะ ๑,๓๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองหัวตะเข้ ฝั่งตะวันออก

ด้านตะวันออก จดคลองทับยาว ฝั่งตะวันตก และคลองจระเข้น้อย ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ
ด้านตะวันตก จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากตะวันออก
ย.๓-๕๑

ด้านเหนือ
จดคลองบางแวก ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเขตที่กําหนดตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณ
ก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องทีแ่ ขวงบางไผ่ แขวงบางแคเหนือ
และแขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๕
ด้านใต้
จดคลองบางจาก ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองทวีวฒ
ั นา ฝั่งตะวันออก
ย.๓-๕๒ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนอ่อนนุช
(ซอยสุขุมวิท ๗๗) ฟากใต้ เส้นตั้งฉากกับถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท ๗๗) ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนอ่อนนุช
(ซอยสุขุมวิท ๗๗) ตัดกับคลองศาลาลอยบนไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท ๗๗)
เป็นระยะ ๓๘๐ เมตร ถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท ๗๗) ฟากใต้ และโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุช
กรุงเทพมหานคร
ด้านตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองปักหลัก ฝั่งเหนือ คลองสองห้อง ฝั่งเหนือ และคลองมะขามเทศ
ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองศาลาลอยล่าง ฝั่งตะวันออก

๑๒
ย.๓-๕๓

ย.๓-๕๔
คลองปักหลัก ฝั่งใต้

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งใต้
จดคลองศาลาลอยล่าง ฝั่งตะวันตก
จดคลองมะขามเทศ ฝั่งเหนือ
จดคลองหนองบอน ฝั่งตะวันออก

ด้านเหนือ

จดคลองมะขามเทศ ฝั่งใต้และฝัง่ ตะวันออก คลองสองห้อง ฝั่งใต้ และ

ด้านตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
ด้านใต้
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ คลองต้นตาล ฝัง่ เหนือ คลองอาจารย์พร ฝัง่ ตะวันออก ซอยรามคําแหง ๒
ซอย ๒๓ ฟากเหนือ ซอยวัดทุ่งลานนา ฟากเหนือ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๒๘ แยก ๕ ฟากตะวันออก และ
ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๒๘ แยก ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองปลัดเปรียง ฝั่งตะวันออก
ย.๓-๕๕

ด้านเหนือ
จดคลองราษฎร์สามัคคี ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนบางบอน ๑

ฟากตะวันตก

ย.๓-๕๖

ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองบางโคลัด ฝั่งเหนือ
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองราษฎร์สามัคคี ฝั่งใต้
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก
จดคลองภาษีเจริญ ฝั่งเหนือ
จดซอยเพชรเกษม ๖๙ ฟากตะวันออก

ย.๓-๕๗

ด้านเหนือ
จดคลองมะขามเทศ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย จ ๗ ฟากตะวันตก ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
ฟากตะวันตก และคลองปลัดเปรียง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองหนองบอน ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดหนองบอน สวนหลวง ร.๙ และถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
ฟากตะวันออก
ย.๓-๕๘

ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองมหาศร ฝั่งตะวันตก คลองภาษีเจริญ ฝั่งใต้ และคลองตาปลั่ง

ฝั่งตะวันตก

ย.๓-๕๙

ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองภาษีเจริญ ฝั่งใต้
จดถนนมาเจริญ ฟากตะวันออก

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม ฟากใต้
จดถนนมาเจริญ ฟากตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองภาษีเจริญ ฝั่งใต้
จดคลองศรีสําราญ ฝั่งตะวันออก

๑๓
ย.๓-๖๐

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองราษฎร์สามัคคี ฝั่งใต้
จดซอยเพชรเกษม ๖๙ ฟากตะวันตก
จดคลองภาษีเจริญ ฝั่งเหนือ
จดคลองมหาศร ฝั่งตะวันออก

ย.๓-๖๑

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองภาษีเจริญ ฝั่งใต้
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก
จดคลองบางอ้าย ฝั่งเหนือ
จดซอยเพชรเกษม ๖๙ ฟากตะวันออก

ย.๓-๖๒

ด้านเหนือ
จดคลองขันแตก ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองสิงโต ฝั่งตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี คลองปากน้ํา
ฝั่งเหนือ และคลองอาจารย์เกตุ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ และคลองต้นตาล ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดินบริเวณ อ.๑-๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง
ย.๓-๖๓

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดหนองบอนและสวนหลวง ร.๙
จดหนองบอนและสวนหลวง ร.๙
จดคลองหนองบอน ฝั่งเหนือ
จดคลองหนองบอน ฝั่งตะวันออก

ย.๓-๖๔

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองภาษีเจริญ ฝั่งใต้
จดซอยเพชรเกษม ๖๙ ฟากตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองภาษีเจริญ ฝั่งใต้
จดคลองตาปลัง่ ฝั่งตะวันออก

ย.๓-๖๕ ด้านเหนือ
จดซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๒๘ แยก ๓ ฟากใต้
ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๒๘ แยก ๕ ฟากตะวันออก ซอยวัดทุ่งลานนา ฟากใต้ และคลองโรงแถว
ฝั่งตะวันตกและฝัง่ ใต้
ด้านตะวันออก จดคลองอาจารย์พร ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองต้นตาล ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองปลัดเปรียง ฝั่งตะวันออก
ย.๓-๖๖

ด้านเหนือ
จดคลองบางโคลัด ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนบางบอน ๑

ฟากตะวันตก
ด้านใต้

จดคลองบางพราน ฝั่งเหนือ คลองขวาง ฝัง่ ตะวันตก และถนนเอกชัย

ด้านตะวันตก

จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก

ฟากเหนือ
ย.๓-๖๗ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางซอยท่าข้าม ๘
(ซอยทองปาน) ฟากใต้ และซอยท่าข้าม ๗ ฟากใต้

๑๔
ด้านตะวันออก จดคลองสนามชัย ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองราชมนตรี ฝั่งตะวันออก
ย.๓-๖๘ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพุทธบูชา ฟากใต้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สวนธนบุรีรมย์ สนามกีฬากรุงเทพมหานคร ค่ายลูกเสือกรุงธน และ
เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนประชาอุทศิ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนประชาอุทิศ
ฟากตะวันตก และคลองรางจาก ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองเวก ฝั่งเหนือ และคลองราชพฤกษ์ใหญ่ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองบางมด ฝั่งตะวันออก
ย.๓-๖๙ ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับถนนประชาอุทิศ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ซอยประชาอุทิศ ๗๒ บรรจบกับถนนประชาอุทิศไปทางทิศเหนือตามแนวถนนประชาอุทศิ เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร
และคลองรางจาก ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองขุดเจ้าเมือง ฝั่งตะวันตก และคลองรางใหญ่ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนประชาอุทิศ
ฟากตะวันตก คลองเวก ฝั่งใต้ และคลองรางจาก ฝั่งตะวันออก
ย.๓-๗๐

ด้านเหนือ
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองรางใหญ่ ฝั่งตะวันตก และคลองบางจาก ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบางจาก ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองเก้าห้อง ฝั่งตะวันออก คลองรางแขก ฝั่งใต้ และเส้นตั้งฉากกับ
ถนนกาญจนาภิเษก ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนประชาอุทิศตัดกับถนนกาญจนาภิเษกไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวถนนกาญจนาภิเษก เป็นระยะ ๔๐๐ เมตร
ย.๔-๑
ด้านเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี
ด้านตะวันออก จดถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสรงประภา
ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันออก
ย.๔-๒
ด้านเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี
ด้านตะวันออก จดถนนพหลโยธิน ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนธูปเตมีย์ ฟากเหนือ และสถาบันทหาร
ด้านตะวันตก จดถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันออก
ย.๔-๓
ด้านเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี

๑๕
ด้านตะวันออก จดคลองสอง (คลองถนน) ฝั่งตะวันตก และถนนเลียบคลองสอง
ฟากตะวันตก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนสาย ค ๒ ฟากเหนือ
จดถนนพหลโยธิน ฟากตะวันออก

ย.๔-๔

ด้านเหนือ
จดสถาบันทหาร
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสรงประภา
ฟากเหนือ ซอยทวีวัฒน์ ๑ ฟากเหนือ เส้นตั้งฉากกับถนนสรงประภา ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสรงประภา
ตัดกับคลองเปรมประชากรไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสรงประภา เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร และถนนสรงประภา
ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดสถาบันทหาร
ย.๔-๕
ด้านเหนือ
จดถนนสรงประภา ฟากใต้ เส้นตั้งฉากกับถนนสรงประภา ฟากใต้
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสรงประภาตัดกับคลองเปรมประชากรไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสรงประภา
เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร และซอยสุวรรณี ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
จดถนนสาย ข ๖ ฟากเหนือ
ด้านใต้
ด้านตะวันตก จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันออก
ย.๔-๖

ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับถนนสรงประภา ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนแจ้งวัฒนะ

ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
ย.๔-๗

จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันออก

ด้านเหนือ
จดเขตท่าอากาศยานกรุงเทพ และสถาบันทหาร
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันตก และคลองสอง (คลองถนน)

ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองวัดหลักสี่ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองเปรมประชากร ฝั่งตะวันออก เส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับริมเขตทางถนนแจ้งวัฒนะ ฟากเหนือ และถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันออก
ย.๔-๘

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองวัดหลักสี่ ฝั่งใต้
จดคลองสอง (คลองถนน) ฝั่งตะวันตก
จดถนนแจ้งวัฒนะ ฟากเหนือ
จดถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันออก

ย.๔-๙

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนแจ้งวัฒนะ ฟากใต้
จดคลองสอง (คลองถนน) ฝั่งตะวันตก
จดคลองบางเขน ฝั่งเหนือ
จดถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันออก

๑๖
ย.๔-๑๐

ด้านเหนือ

จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามอินทรา

ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก จดกองบินตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ด้านใต้
จดถนนรามอินทรา ฟากเหนือ ซอยรามอินทรา ๒๓ ฟากตะวันออก
เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามอินทรา ฟากเหนือ และเส้นตั้งฉากกับถนนรามอินทรา ที่จุดซึ่ง
อยู่ห่างจากถนนรามอินทราบรรจบกับซอยรามอินทรา ๑๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนรามอินทรา
เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน
ฟากตะวันออก
ย.๔-๑๑ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามอินทรา ฟากใต้
เส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนลาดปลาเค้า ฟากตะวันออก และถนนรามอินทรา ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนประดิษฐ์มนูธรรม ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองโคกคราม ฝั่งเหนือ และคลองสามขา ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนลาดปลาเค้า ฟากตะวันออก และสถาบันทหาร
ย.๔-๑๒

ด้านเหนือ

จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามอินทรา

ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก จดคลองบางขวด ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบางขวด ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนประดิษฐ์มนูธรรม ฟากตะวันออก ถนนรามอินทรา ฟากเหนือ
และกองบินตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ย.๔-๑๓

ด้านเหนือ
จดคลองหลุมไผ่ ฝั่งใต้ คลองสามขา ฝั่งใต้ และคลองโคกคราม ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดถนนประดิษฐ์มนูธรรม ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนประเสริฐมนูกิจ ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับริมเขตทางซอยมัยลาภ ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนประเสริฐมนูกิจ ฟากเหนือ
และเส้นตั้งฉากกับถนนประเสริฐมนูกิจ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนประเสริฐมนูกิจตัดกับถนนเสนานิเวศน์
ซอย ๒๐๐ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจ เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก จดคลองลาดพร้าว ฝั่งตะวันออก
ย.๔-๑๔

ด้านเหนือ
จดคลองตาเร่ง ฝั่งใต้ และถนนรามอินทรา ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองบางชวดด้วน ฝั่งตะวันตก คลองหลวงวิจิตร ฝั่งใต้
เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนนวมินทร์ ฟากตะวันตก ซอยหมู่บ้านซื่อตรง ฟากตะวันตก
คลองดอนอีกา ฝั่งใต้ ถนนนวมินทร์ ฟากตะวันตก ถนนรัชดา - รามอินทรา ฟากใต้ และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับริมเขตทางถนนนวมินทร์ ฟากตะวันออก
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับถนนนวมินทร์ ฟากตะวันออกและตะวันตก ที่จุดซึ่ง
อยู่ห่างจากถนนนวมินทร์ตัดกับถนนประเสริฐมนูกิจ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนนวมินทร์ เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร
คลองบางขวด ฝั่งตะวันตก และถนนประเสริฐมนูกิจ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนประดิษฐ์มนูธรรม ฟากตะวันออก
ย.๔-๑๕

ด้านเหนือ

จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามอินทรา ฟากใต้

๑๗
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนนวมินทร์
ฟากตะวันตก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองหลวงวิจิตร ฝั่งเหนือ
จดคลองบางชวดด้วน ฝั่งตะวันออก

ย.๔-๑๖ ด้านเหนือ
จดถนนประเสริฐมนูกิจ ฟากใต้ เส้นตั้งฉากกับถนนประเสริฐมนูกิจ
ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนประเสริฐมนูกิจบรรจบกับถนนเสนานิเวศน์ ซอย ๒๐๐ ไปทางทิศตะวันตกตามแนว
ถนนประเสริฐมนูกิจ เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนประเสริฐมนูกิจ ฟากใต้
และเส้นตั้งฉากกับถนนประเสริฐมนูกิจ ฟากใต้ ที่จุดซึง่ อยู่ห่างจากถนนประเสริฐมนูกิจ บรรจบกับซอยมัยลาภ
ไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะ ๑๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก จดถนนประดิษฐ์มนูธรรม ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองเสือน้อย ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองลาดพร้าว ฝั่งตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ์
ย.๔-๑๗ ด้านเหนือ
ฟากเหนือ คลองเจ็ก ฝั่งตะวันออก และลํารางสามวา ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดถนนนิมิตใหม่ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ์
ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนหทัยราษฎร์ ฟากตะวันออก
ย.๔-๑๘ ด้านเหนือ
จดลํารางสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งใต้ ลํารางคูคต ฝั่งตะวันออก และ
เส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก จดถนนหทัยราษฎร์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามอินทรา
ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองกีบหมู ฝั่งตะวันออก
ย.๔-๑๙

ด้านเหนือ
จดถนนประเสริฐมนูกิจ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองบางขวด ฝั่งตะวันตก คลองบางเตย ฝั่งตะวันตก และ
ถนนนวมินทร์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองลําพังพวย ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองตาหนัง ฝั่งตะวันออก คลองลําเจียก ฝั่งเหนือ คลองอ้ายเสือ
ฝั่งตะวันตก คลองจั่น ฝั่งเหนือ และถนนประดิษฐ์มนูธรรม ฟากตะวันออก
ย.๔-๒๐ ด้านเหนือ
ถนนรามอินทรา ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก

จดคลองเกร็ด ฝั่งใต้ และเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับริมเขตทาง
จดคลองบางชัน ฝั่งตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามอินทรา
จดถนนสาย จ ๒ ฟากตะวันออก

๑๘
ย.๔-๒๑

ด้านเหนือ
จดคลองเสือน้อย ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดถนนนาคนิวาส ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสังคมสงเคราะห์ ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับริมเขตทางถนนโชคชัย ๔ ฟากตะวันออก และคลองทรงกระเทียม ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองลาดพร้าว ฝั่งตะวันออก
ย.๔-๒๒

ด้านเหนือ
จดคลองเสือน้อย ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดถนนประดิษฐ์มนูธรรม ฟากตะวันตก ถนนโยธินพัฒนา ฟากเหนือ
และฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับริมเขตทางถนนประดิษฐ์มนูธรรม ฟากตะวันตก
คลองทรงกระเทียม ฝั่งใต้ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๙๗๙ ด้านตะวันตก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๙๘๐
ด้านตะวันตกและด้านใต้ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๐๘๔๔ ด้านตะวันตก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๐๕๕
ด้านตะวันตก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๕๒ ด้านตะวันตกและด้านใต้ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๐๕๔ ด้านใต้
ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๐๕๑ ด้านใต้ และที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๓๑๑๔ ด้านใต้ ในท้องที่แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ด้านใต้
จดถนนสังคมสงเคราะห์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนนาคนิวาส ฟากตะวันออก
ย.๔-๒๓

ด้านเหนือ

จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามอินทรา

ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก จดคลองกีบหมู ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามอินทรา
ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก

จดคลองบางชัน ฝั่งตะวันออก

ย.๔-๒๔

ด้านเหนือ
จดคลองจั่น ฝั่งใต้ คลองอ้ายเสือ ฝัง่ ตะวันออก และคลองลําเจียก ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองตาหนัง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองลําพังพวย ฝั่งเหนือ คลองจั่น ฝัง่ ตะวันออก และ
คลองทรงกระเทียม ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนประดิษฐ์มนูธรรม
ฟากตะวันออก คลองจั่น ฝั่งตะวันออก ถนนโยธินพัฒนา ฟากเหนือ และถนนประดิษฐ์มนูธรรม ฟากตะวันออก
ย.๔-๒๕

ด้านเหนือ
จดคลองบางเตย ฝั่งใต้ และสวนน้ําบึงกุ่ม
ด้านตะวันออก จดคลองระหัส ฝัง่ ตะวันตก ถนนเสรีไทย ฟากเหนือ และคลองกุ่ม

ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองแสนแสบ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนศรีบูรพา
ฟากตะวันออก และถนนนวมินทร์ ฟากตะวันออก
ย.๔-๒๖
ฟากตะวันตก

ด้านเหนือ
จดคลองมหาสวัสดิ์ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนราชพฤกษ์

๑๙
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากเหนือ
เส้นตั้งฉากกับเขตทางรถไฟสายใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากเขตทางรถไฟสายใต้ตัดกับถนนราชพฤกษ์ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ตามแนวทางรถไฟสายใต้ เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร และเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากเหนือ และเส้นแบ่ง
เขตการปกครองระหว่างแขวงตลิ่งชันกับแขวงฉิมพลี
ย.๔-๒๗

ด้านเหนือ
จดคลองทรงกระเทียม ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองจั่น ฝั่งตะวันตก คลองลําพังพวย ฝัง่ ใต้ และซอยลาดพร้าว ๑๐๑

ฟากตะวันตก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนลาดพร้าว ฟากเหนือ
จดถนนประดิษฐ์มนูธรรม ฟากตะวันออก

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนสังคมสงเคราะห์ ฟากใต้
จดถนนประดิษฐ์มนูธรรม ฟากตะวันตก
จดถนนลาดพร้าว ฟากเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนโชคชัย ๔

ย.๔-๒๙ ด้านเหนือ
และถนนลาดพร้าว ฟากใต้
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก

จดซอยเกตุนุติ ๓ ฟากใต้ ซอยลาดพร้าว ๖๔ ฟากตะวันออก

ย.๔-๒๘

ฟากตะวันออก

จดถนนประดิษฐ์มนูธรรม ฟากตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนประชาอุทิศ
จดคลองลาดพร้าว ฝั่งตะวันออก

ย.๔-๓๐

ด้านเหนือ
จดคลองลําพังพวย ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดถนนนวมินทร์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนแฮปปี้แลนด์ สาย ๑ ฟากเหนือ คลองยายเผื่อน ฝั่งเหนือ และ
เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนลาดพร้าว ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ฟากตะวันออก
ย.๔-๓๑

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ริมเขตทางซอยรามคําแหง ๓๙ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
ย.๔-๓๒

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
ซอยรามคําแหง ๑๒๕ ฟากตะวันตก

จดถนนลาดพร้าว ฟากใต้
จดคลองจั่น ฝัง่ ตะวันตก
จดคลองแสนแสบ ฝั่งเหนือ และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับ
จดถนนประดิษฐ์มนูธรรม ฟากตะวันออก
จดคลองแสนแสบ ฝั่งใต้
จดคลองบ้านม้า ฝั่งตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามคําแหง ฟากใต้
จดคลองหัวหมาก ฝั่งตะวันออก ถนนรามคําแหง ฟากใต้ และ

๒๐
ย.๔-๓๓

ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพัฒนาการ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ข ๔๓ ฟากตะวันตก คลองหัวหมาก ฝั่งตะวันตก
คลองพระโขนง ฝั่งตะวันตก และคลองบ้านหลาย ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท ๗๗) ฟากเหนือ คลองสวนอ้อย
ฝั่งตะวันออก และคลองพระโขนง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองตัน ฝั่งตะวันออก
ย.๔-๓๔ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๔๓ ฟากตะวันตก เส้นตั้งฉากกับถนนศรีนครินทร์
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนศรีนครินทร์ตัดกับคลองหัวหมากไปทางทิศใต้ ตามแนวถนนศรีนครินทร์
เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร คลองกลันตัน ฝั่งใต้ และคลองบ้านม้า ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองบึงบ้านม้า ฝั่งตะวันตก คลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งใต้ และ
คลองหนองบอน ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท ๗๗) ฟากเหนือ ซอยอ่อนนุช ๔๙
(ซอยโมราวรรณ) ฟากตะวันออก คลองพระโขนง ฝัง่ เหนือ และคลองขุนสกล ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันตก จดคลองบ้านหลาย ฝั่งตะวันออก คลองพระโขนง ฝัง่ ตะวันออก และ
คลองหัวหมาก ฝั่งตะวันออก
ย.๔-๓๕

ด้านเหนือ
จดคลองกํานันเทียม ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดถนนทวีวัฒนา ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองราษฎร์เจริญสุข ฝัง่ เหนือ และโรงงานกําจัดสิง่ ปฏิกูลหนองแขม

กรุงเทพมหานคร
ด้านตะวันตก จดซอยเพชรเกษม ๑๑๐ ฟากตะวันออก ซอยเพชรเกษม ๑๑๐/๗
ฟากเหนือ และคลองมหาศร ฝั่งตะวันออก
ย.๔-๓๖
กรุงเทพมหานคร

ด้านเหนือ

จดคลองราษฎร์เจริญสุข ฝั่งใต้ และโรงงานกําจัดสิ่งปฏิกลู หนองแขม

ด้านตะวันออก จดถนนทวีวัฒนา ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนเพชรเกษม ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดซอยเพชรเกษม ๑๑๐ ฟากตะวันออก
ย.๔-๓๗

ด้านเหนือ
จดถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท ๗๗) ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองหนองบอน ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองตาสาด (คลองคู้) ฝั่งเหนือ คลองเคล็ด ฝั่งตะวันออกและ
เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเขตสวนหลวงกับเขตพระโขนง
ด้านตะวันตก จดคลองบ้านหลาย ฝั่งตะวันออก
ย.๔-๓๘

ด้านเหนือ
จดถนนเพชรเกษม ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดซอยเพชรเกษม ๖๙ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองราษฎร์สามัคคี ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองมหาศร ฝั่งตะวันออก เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม ฟากใต้ และซอยเพชรเกษม ๗๙ ฟากตะวันออก
ย.๔-๓๙

ด้านเหนือ

จดซอยวัดทุ่งลานนา ฟากใต้ และซอยรามคําแหง ๒ ซอย ๒๓ ฟากใต้

๒๑
ด้านตะวันออก จดคลองอาจารย์พร ฝั่งตะวันตก และมหาวิทยาลัยรามคําแหง
วิทยาเขตปัจฉิมสวัสดิ์ – สุวรรณนภาศรี
ด้านใต้
จดคลองโรงแถว ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาย ช ๒ ฟากตะวันออก และคลองโรงแถว ฝั่งตะวันออก
ย.๔-๔๐

ด้านเหนือ
จดถนนเอกชัย ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองขวาง ฝั่งตะวันตก คลองบางบอน ฝั่งใต้ และเส้นขนานระยะ
๑,๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนบางขุนเทียน ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก
๒. ที่ดินประเภท ย.๕ ถึง ย.๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภททีอ่ ยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
มีรายการดังต่อไปนี้
ย.๕-๑

ด้านเหนือ

จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนแจ้งวัฒนะ

ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก จดคลองเปรมประชากร ฝั่งตะวันตก คลองวัดหลักสี่ ฝั่งใต้ และ
ถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนแจ้งวัฒนะ
ฟากเหนือ ซอยแจ้งวัฒนะ ๑๐ แยก ๓ ฟากเหนือ ซอยแจ้งวัฒนะ ๑๐ แยก ๓ ฟากตะวันออก และสถาบันทหาร
ด้านตะวันตก จดคลองประปา ฝั่งตะวันออก
ย.๕-๒

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเขตท่าอากาศยานกรุงเทพ
จดเขตท่าอากาศยานกรุงเทพ
จดเขตท่าอากาศยานกรุงเทพ
จดถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันออก

ย.๕-๓

ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนแจ้งวัฒนะ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ข ๑๓ ฟากตะวันตก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โรงกรองน้ําบางเขน และการประปานครหลวง
ด้านใต้
จดบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โรงกรองน้ําบางเขน และการประปานครหลวง
ด้านตะวันตก จดสถาบันทหาร
ย.๕-๔
ด้านเหนือ
จดที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๙๖ ด้านใต้และด้านตะวันออก ในท้องที่
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โรงกรองน้ําบางเขน และการประปานครหลวง
ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับริมเขตทางถนนชิดชน ฟากเหนือ
และเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับริมเขตทางถนนนอร์ธปาร์ค ๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับริมเขตทางถนนนอร์ธปาร์ค ๒
ฟากตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๓๕๘๖ ด้านใต้และด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๙๖๒๑
ด้านใต้และด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๔๖๙๒ ด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๑๓๐

๒๒
ด้านใต้และด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๒๑๘๒ ด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๒๑๘๑
ด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๗๔๓ ด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๒๑๗๘ ด้านตะวันออก
และด้านเหนือ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๒๑๗๗ ด้านเหนือ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๒๑๗๖ ด้านเหนือ และ
ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๙๖ ด้านตะวันออก ในท้องทีแ่ ขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ย.๕-๕
ด้านเหนือ
จดคลองบางตลาด ฝั่งใต้และฝั่งตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่
๖๔๒๗ ด้านตะวันตก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๒๖ ด้านตะวันตก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๒๕ ด้านตะวันตก
ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๒๔ ด้านตะวันตก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๒๓ ด้านตะวันตก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่
๖๔๒๒ ด้านตะวันตก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๒๑ ด้านตะวันตกและด้านใต้ ทีด่ ินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๒๘ ด้านใต้
ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๒๐ ด้านใต้ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๑๙ ด้านใต้ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๑๘ ด้านใต้
ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๑๗ ด้านใต้ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๑๖ ด้านใต้ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๑๕ ด้านใต้
ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๑๔ ด้านใต้ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๔๙ ด้านใต้และด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่
๖๔๑๓ ด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๑๒ ด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๑๑ ด้านเหนือ
ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๑๐ ด้านเหนือ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๐๙ ด้านเหนือ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๐๘
ด้านเหนือ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๐๗ ด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๐๖ ด้านตะวันออก ที่ดินโฉนด
ที่ดินเลขที่ ๖๔๐๕ ด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๐๔ ด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๐๓
ด้านตะวันออก ในท้องที่แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โรงกรองน้าํ บางเขน และการประปานครหลวง
ด้านตะวันออก จดถนนนอร์ธปาร์ค ๒ ฟากตะวันตก ถนนนอร์ธปาร์ค ๑ ฟากเหนือ
และฟากตะวันตก ถนนนอร์ธปาร์ค ๔ ฟากตะวันออก เขตที่ดินหมู่บ้านการเคหะท่าทราย เส้นขนานระยะ ๓๒๐
เมตร กับริมเขตทางซอยงามวงศ์วาน ๔๗ ฟากตะวันตก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๗๗ ด้านตะวันตกและด้านใต้
ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๗๘ ด้านตะวันตก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๒ ด้านตะวันตก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่
๑๒๕๓๖๙ ด้านตะวันตก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๙๐ ด้านตะวันตก ด้านใต้และด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๒๔๗๕๗ ด้านใต้ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๔๗๕๖ ด้านตะวันตก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๒๕
ด้านตะวันตก ด้านใต้และด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๘๐๔๖ ด้านใต้ ด้านตะวันออกและด้านเหนือ
ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๓๑๐ ด้านใต้ ด้านตะวันออกและด้านเหนือ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๒๑๘
ด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๒๑๙ ด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๓๑๓ ด้านใต้ ที่ดินโฉนด
ที่ดินเลขที่ ๖๙๓๓๕ ด้านตะวันตก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๓๓๖ ด้านตะวันตก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๓๓๗
ด้านตะวันตก ด้านใต้และด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๓๓๔ ด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่
๖๙๓๓๓ ด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๓๓๒ ด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๓๓๑
ด้านตะวันออก เส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับริมเขตทางถนนนอร์ธปาร์ค ๑ ฟากเหนือ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่
๑๓๘๔ ด้านตะวันตก ด้านใต้และด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๔๓ ด้านใต้ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่
๑๒๕๘๖๔ ด้านตะวันตกและด้านใต้ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๕๘๖๔ ด้านตะวันตก ด้านใต้และด้านตะวันออก
ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๕๘๒๕ ด้านตะวันออกและด้านเหนือ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๑ ด้านตะวันออก
ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๕๘๖๙ ด้านใต้ ในท้องทีแ่ ขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เส้นขนานระยะ
๑๕๐ เมตร กับริมเขตทางถนนชิดชน ฟากใต้ และเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบางเขน ฝั่งเหนือ และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับ
ริมเขตทางถนนงามวงศ์วาน ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองประปา ฝั่งตะวันออก

๒๓
ย.๕-๖

ด้านเหนือ
จดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
ด้านตะวันออก จดถนนพหลโยธิน ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก จดคลองสอง (คลองถนน) ฝั่งตะวันออก

ย.๕-๗

ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองแสนแสบ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันออก จดซอยลามเต๊ะ ฟากตะวันตก ถนนผดุงพันธ์ ฟากใต้ และเส้นตรง
ที่ลากจากถนนผดุงพันธ์ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนผดุงพันธ์บรรจบกับซอยลามเต๊ะ ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ตามแนวถนนผดุงพันธ์ เป็นระยะ ๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับถนนสังฆสันติสุข
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสังฆสันติสุขบรรจบกับถนนสาย ข ๑๘ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสังฆสันติสุข
เป็นระยะ ๒๐๐ เมตร
ด้านใต้
จดถนนสังฆสันติสุข ฟากเหนือ ถนนสาย ข ๑๘ ฟากตะวันออก
ถนนผดุงพันธ์ ฟากเหนือ คลองสิบสาม ฝั่งตะวันตก คลองแสนแสบ ฝัง่ เหนือ เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับ
ริมเขตทางถนนเชื่อมสัมพันธ์ ฟากตะวันตก และถนนเลียบวารี ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดซอยเลียบวารี ๓ ฟากตะวันออก และซอยโรงเรียนหนองจอก
พิทยานุสรณ์ ฟากตะวันออก
ย.๕-๘
ด้านเหนือ
จดถนนเลียบวารี ฟากใต้ เส้นตรงที่ลากจากถนนเลียบวารี ฟากใต้
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนเลียบวารีบรรจบกับถนนเชื่อมสัมพันธ์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเลียบวารี
เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสังฆสันติสุข ฟากใต้ ถนนอยู่วิทยา
ฟากตะวันออก และถนนสังฆสันติสุข ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนอยู่วิทยา
ฟากตะวันออก
ด้านใต้
จดคลองบึงนายรุ่ง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเชื่อมสัมพันธ์
ฟากตะวันตก สวนหนองจอก เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเลียบวารี ฟากใต้ และเส้นตั้งฉากกับ
ถนนเลียบวารี ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนเลียบวารีบรรจบกับถนนเชื่อมสัมพันธ์ ไปทางทิศตะวันตกตามแนว
ถนนเลียบวารี เป็นระยะ ๘๕๐ เมตร
ย.๕-๙

ด้านเหนือ
จดคลองบางเขน ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองบางบัว ฝั่งตะวันตก และคลองลาดพร้าว ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนประเสริฐมนูกิจ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนพหลโยธิน ฟากตะวันออก และกรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป่าไม้ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดินบริเวณสถาบันทหาร
ย.๕-๑๐ ด้านเหนือ
จดคลองบางเขน ฝั่งใต้ เรือนจํากลางคลองเปรม กรมราชทัณฑ์
ศูนย์เยาวชนจตุจักร โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช คลองเปรมประชากร ฝั่งตะวันออก ถนนงามวงศ์วาน ฟากเหนือ
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ด้านตะวันออก จดถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเทศบาลสงเคราะห์
ฟากเหนือ

๒๔
ด้านตะวันตก

จดคลองส่งน้ําการประปานครหลวง ฝั่งตะวันออก

ย.๕-๑๑

ด้านเหนือ
จดคลองบางเขน ฝั่งตะวันออก
ด้านตะวันออก จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางพิเศษศรีรัช (สายแจ้งวัฒนะ - บางโคล่) ฟากตะวันออก และ
เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองวัดทองสุทธาราม ฝั่งตะวันออก
จดถนนงามวงศ์วาน ฟากใต้
ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก จดซอยท่านผู้หญิงพหลฯ ฟากตะวันตกและฟากเหนือ เส้นขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนงามวงศ์วาน ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน
ฟากตะวันตก ซอยพหลโยธิน ๓๙ ฟากใต้ และถนนพหลโยธิน ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก
ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันออก และกองบัญชาการการศึกษา
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ย.๕-๑๒

ย.๕-๑๓

ด้านเหนือ
จดถนนประเสริฐมนูกิจ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองลาดพร้าว ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนลาดพร้าว ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก
ฟากตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนพหลโยธิน ฟากตะวันออก ซอยพหลโยธิน ๓๒ ฟากใต้
เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน ฟากตะวันออก และสถาบันทหาร
ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดินบริเวณสถาบันทหาร
ย.๕-๑๔ ด้านเหนือ
จดถนนเทศบาลสงเคราะห์ ฟากใต้ ถนนเทศบาลรังสรรใต้
ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเทศบาลสงเคราะห์ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดกองบังคับการตํารวจจราจร เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก ฟากเหนือ และทางพิเศษศรีรัช (สายแจ้งวัฒนะ - บางโคล่) ฟากตะวันออก
ด้านตะวันตก จดคลองประปา ฝั่งตะวันออก
ย.๕-๑๕

ด้านเหนือ
จดคลองบางเขน ฝั่งตะวันออก
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนกรุงเทพ – นนทบุรี

ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนวงศ์สว่าง ฟากเหนือ
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ด้านตะวันตก จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก
ย.๕-๑๖ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรัชดา-รามอินทรา
ฟากใต้ คลองลําต้นนุ่น ฝั่งตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามอินทรา ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองบางชัน ฝั่งตะวันตก และสวนน้ําบึงกุ่ม
ด้านใต้
จดถนนเสรีไทย ฟากเหนือ

๒๕
ด้านตะวันตก
ย.๕-๑๗

จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก

ด้านเหนือ
จดถนนเสรีไทย ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดนิคมอุตสาหกรรมบางชัน
ด้านใต้
จดคลองแสนแสบ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดินบริเวณ ส.-๒๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน

ย.๕-๑๘ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามคําแหง ฟากใต้
และซอยรามคําแหง ๒๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองจิก ฝัง่ ตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองกะจะ ฝั่งเหนือ
ย.๕-๑๙

ด้านเหนือ
จดคลองกะจะ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองบึงบ้านม้า ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากเหนือ และถนนพระราม ๙

ฟากเหนือ
ด้านเหนือ
จดถนนพระราม ๙ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนศรีนครินทร์
ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพัฒนาการ ฟากใต้ และถนนศรีนครินทร์
ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองกลันตัน ฝั่งเหนือ และเส้นตั้งฉากกับถนนศรีนครินทร์
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งห่างจากถนนศรีนครินทร์ตัดกับคลองหัวหมาก ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนศรีนครินทร์
เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร ซอยพัฒนาการ ๔๔ ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทาง
ถนนพัฒนาการ ฟากใต้
ด้านตะวันตก จดคลองบ้านป่า ฝั่งตะวันออก
ย.๕-๒๐

ย.๕-๒๑

ด้านเหนือ
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองบึงบ้านม้า ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบ้านม้า ฝั่งเหนือ และคลองกลันตัน ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนศรีนครินทร์ ฟากตะวันออก คลองหัวหมาก ฝั่งใต้ เส้นขนาน
ระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพัฒนาการ ฟากใต้ และเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับริมเขตทาง
ถนนศรีนครินทร์ ฟากตะวันออก
ย.๕-๒๒ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๗ ฟากเหนือ คลองสองต้นนุ่น ฝั่งตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๑,๒๕๐ เมตร กับริมเขตทาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก จดถนนร่มเกล้า ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนพัฒนาชนบท ๓ ฟากตะวันออก
ย.๕-๒๓

ด้านเหนือ
จดคลองบางแวก ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองบางกอกใหญ่ ฝั่งตะวันตก

๒๖
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม ฟากเหนือ
จดถนนราชพฤกษ์ ฟากตะวันออก

ย.๕-๒๔ ด้านเหนือ
จดคลองบางเพลี้ย ฝั่งใต้ ลํารางสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งตะวันออก
และคลองบางแวก ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดถนนราชพฤกษ์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม
ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนราชพฤกษ์ ฟากตะวันตก และคลองบางจาก ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองราชมนตรี ฝั่งตะวันออก
ย.๕-๒๕

ด้านเหนือ
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองสองต้นนุ่น ฝั่งตะวันตก เส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร
กับริมเขตทางถนนร่มเกล้า ฟากตะวันตก ถนนลาดกระบัง ฟากใต้ และถนนกิ่งแก้ว ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบัวลอย ฝั่งตะวันออก และแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ
ด้านตะวันตก จดซอยหมู่บ้านไทยสมุทร ฟากตะวันออก ถนนลาดกระบัง ฟากใต้
ซอยลาดกระบัง ๑๕ (ซอยทองคํา) ฟากตะวันออก คลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งเหนือ และซอยวัดลานบุญ
ฟากตะวันออก
ย.๕-๒๖

ด้านเหนือ
จดคลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดซอยอ่อนนุช ๖๕ ฟากตะวันตก และเส้นตั้งฉากกับถนนอ่อนนุช
(ซอยสุขุมวิท ๗๗) ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท ๗๗) ตัดกับคลองศาลาลอยบนไปทางทิศ
ตะวันออกตามแนวถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท ๗๗) เป็นระยะ ๓๘๐ เมตร
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนอ่อนนุช
(ซอยสุขุมวิท ๗๗) ฟากใต้
ด้านตะวันตก จดคลองศาลาลอยล่าง ฝั่งตะวันออก
ย.๕-๒๗ ด้านเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร และคลองแสงศิริ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองมหาศร ฝั่งตะวันตก เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับ
ริมเขตทางถนนเพชรเกษม ฟากเหนือ ซอยเพชรเกษม ๑๑๔ ฟากตะวันตก ซอยเพชรเกษม ๘๑/๓ ฟากตะวันตก
เส้นตรงทีล่ ากต่อจากซอยเพชรเกษม ๘๑/๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับถนนมาเจริญ ที่จุดซึ่ง
ถนนมาเจริญบรรจบกับถนนเพชรเกษม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนมาเจริญ
เป็นระยะ ๖๗๕ เมตร และถนนมาเจริญ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม ฟากใต้
ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร และคลองศรีสําราญ ฝั่งตะวันตก
ย.๕-๒๘

ด้านเหนือ
จดซอยเพชรเกษม ๑๑๐/๗ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดซอยเพชรเกษม ๑๑๐ ฟากตะวันตก ถนนเพชรเกษม ฟากใต้ และ
ซอยเพชรเกษม ๗๙ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม ฟากใต้

๒๗
ด้านตะวันตก
ย.๕-๒๙

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
เขตภาษีเจริญกับเขตจอมทอง
ด้านตะวันตก

จดคลองมหาศร ฝั่งตะวันออก
จดคลองภาษีเจริญ ฝั่งใต้
จดคลองบางหว้า ฝั่งตะวันตก
จดคลองรางบัว ฝั่งเหนือ และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
จดคลองบางระแนะ ฝัง่ ตะวันออก

ย.๕-๓๐

ด้านเหนือ
จดคลองรางบัว ฝั่งใต้ และคลองสวนหลวง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองบางหว้า ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดซอยวิสุทธิจิตร ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร
กับริมเขตทางถนนเอกชัย ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก จดคลองวัดสิงห์ ฝั่งตะวันออก เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
เขตจอมทองกับเขตภาษีเจริญ คลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งตะวันออก คลองบางประทุม ฝั่งเหนือ และ
คลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งตะวันออก
ย.๕-๓๑

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองสนามชัย ฝั่งใต้
จดคลองบางระแนะน้อย ฝั่งตะวันตก
จดคลองวัดกก ฝั่งเหนือ
จดคลองสนามชัย ฝั่งตะวันออก

ย.๕-๓๒ ด้านเหนือ
จดคลองบางมด ฝั่งใต้ เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทาง
ถนนพระรามที่ ๒ ฟากใต้ และทางพิเศษเฉลิมมหานคร (สายดาวคะนอง – ท่าเรือ) ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองบางปะแก้ว ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองยายจําปี ฝั่งเหนือ คลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งตะวันออก
และคลองกอไผ่ขวด ฝั่งตะวันตกและฝัง่ เหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองบางมด ฝั่งตะวันออก
ย.๕-๓๓

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
และคลองบางปะแก้ว ฝั่งตะวันออก

จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร (สายดาวคะนอง - ท่าเรือ) ฟากใต้
จดคลองราษฎร์บูรณะ ฝัง่ ตะวันตก
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเขตราษฎร์บูรณะกับเขตทุ่งครุ
จดคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งตะวันออก คลองยายจําปี ฝั่งใต้

ย.๕-๓๔

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพระรามที่ ๒ ฟากใต้
จดคลองบางมด ฝั่งตะวันตก
จดคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งเหนือ และคลองตาสุก ฟากเหนือ
จดคลองบัวหลวง ฝั่งตะวันออก

ย.๕-๓๕

ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพระรามที่ ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองบัวหลวง ฝั่งตะวันตก คลองตาสุก ฝั่งใต้ และคลองบางมด

ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองศาลเจ้า ฝั่งเหนือ
จดคลองสนามชัย ฝั่งตะวันออก

๒๘
ย.๕-๓๖ ด้านเหนือ
จดคลองกอไผ่ขวด ฟากใต้และฟากตะวันออก และเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างเขตทุง่ ครุกับเขตราษฎร์บูรณะ
ด้านตะวันออก จดคลองราษฎร์บูรณะ ฝั่งตะวันตก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี สวนธนบุรีรมย์ สนามกีฬากรุงเทพมหานคร และค่ายลูกเสือกรุงธน
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพุทธบูชา ฟากใต้
ด้านตะวันตก จดคลองบางมด ฝั่งตะวันออก
ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพระรามที่ ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองสนามชัย ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดซอยท่าข้าม ๗ (ซอยทองปาน) ฟากเหนือ และเส้นขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสาย ข ๘๐ ฟากใต้
ด้านตะวันตก จดคลองราชมนตรี ฝั่งตะวันออก
ย.๕-๓๗

ย.๖-๑

ด้านเหนือ
จดคลองสอง (คลองถนน) ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน

ฟากตะวันออก
ด้านใต้
จดคลองลําผักชี ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองลําผักชี ฝั่งตะวันออก เส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับ
ริมเขตทางถนนพหลโยธิน ฟากตะวันออก ซอยพหลโยธิน ๕๒ ฟากเหนือ และถนนพหลโยธิน ฟากตะวันออก
ย.๖-๒

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ถนนแจ้งวัฒนะ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก

จดซอยพหลโยธิน ๖๗ ฟากใต้
จดถนนพหลโยธิน ฟากตะวันตก
จดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร และ
จดคลองสอง (คลองถนน) ฝั่งตะวันออก

ย.๖-๓
ด้านเหนือ
จดซอยพหลโยธิน ๔๘ ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับริมเขตทาง
ถนนพหลโยธิน ฟากตะวันออก และคลองลําผักชี ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน
ฟากตะวันออก
ด้านใต้
จดถนนรามอินทรา ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนพหลโยธิน ฟากตะวันออก และสถาบันทหาร
ย.๖-๔
ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนกาญจนาภิเษกตัดกับคลองบึงพระยาสุเรนทร์ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนกาญจนาภิเษก เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร
และเส้นตั้งฉากกับถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนกาญจนาภิเษกตัดกับ
คลองบึงพระยาสุเรนทร์ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนกาญจนาภิเษก เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก จดคลองพระยาสุเรนทร์ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบึงพระยาสุเรนทร์ ฝัง่ เหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก
ฟากตะวันตก
ย.๖-๕

ด้านเหนือ

จดคลองบึงพระยาสุเรนทร์ ฝัง่ ใต้

๒๙
ด้านตะวันออก จดคลองพระยาสุเรนทร์ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตรงที่ลากต่อจากคลองพระยาสุเรนทร์ ฝั่งตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่
ห่างจากคลองพระยาสุเรนทร์บรรจบกับคลองบึงพระยาสุเรนทร์ ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองพระยาสุเรนทร์
เป็นระยะ ๔๖๐ เมตร ซอยสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และเส้นตั้งฉากกับถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนกาญจนาภิเษกตัดกับคลองบึงพระยาสุเรนทร์ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนกาญจนาภิเษก
เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก
ฟากตะวันตก
ย.๖-๖

ด้านเหนือ

จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามอินทรา

ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก จดถนนปัญญา - รามอินทรา ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนรามอินทรา ฟากเหนือ ซอยรามอินทรา ๘๑ ฟากตะวันออก
เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามอินทรา ฟากเหนือ และเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับ
ริมเขตทางซอยรามอินทรา ๗๑ (ซอยวัดคู้บอน) ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก จดคลองบางขวด ฝั่งตะวันออก
ย.๖-๗
ด้านเหนือ
จดถนนรามอินทรา ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๕๕๐ เมตร กับริมเขตทาง
ถนนนวมินทร์ ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามอินทรา ฟากใต้ เส้นขนานระยะ
๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนนวมินทร์ ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามอินทรา
ฟากใต้ ซอยนวมินทร์ ๙๖ ฟากใต้ และซอยรามอินทรา ๕๒/๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนรัชดา - รามอินทรา ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองชะล่า ฝั่งตะวันออก เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเขต
คันนายาวกับเขตบึงกุ่ม คลองหลวงวิจิตร ฝัง่ ตะวันออกและฝัง่ เหนือ เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทาง
ถนนนวมินทร์ ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามอินทรา ฟากใต้ และ
คลองบางชวดด้วน ฝั่งตะวันออก
ย.๖-๘
ด้านเหนือ
จดคลองหลวงวิจิตร ฝั่งใต้ และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
เขตบึงกุ่มกับเขตคันนายาว
ด้านตะวันออก จดคลองชะล่า ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนรัชดา - รามอินทรา ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนนวมินทร์ ฟากตะวันออก คลองดอนอีกา ฝั่งเหนือ ซอยหมู่บ้าน
ซื่อตรง ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนนวมินทร์ ฟากตะวันตก
ย.๖-๙
ด้านเหนือ
จดคลองกีบหมู ฝั่งใต้ เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทาง
ถนนรามอินทรา ฟากเหนือ ถนนนิมิตใหม่ ฟากตะวันตก และถนนประชาร่วมใจ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองบึงไผ่ ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
จดคลองแสนแสบ ฝั่งเหนือ เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทาง
ถนนร่มเกล้า ฟากตะวันออก เส้นตั้งฉากกับถนนสุวินทวงศ์ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนร่มเกล้าบรรจบกับ
ถนนสุวินทวงศ์ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนสุวินทวงศ์ เป็นระยะ ๒๐๐ เมตร เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับ
ริมเขตทางถนนสุวินทวงศ์ ฟากเหนือ และถนนรามอินทรา ฟากเหนือ

๓๐
ด้านตะวันตก

จดคลองบางชัน ฝั่งตะวันออก

ย.๖-๑๐

ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามอินทรา ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก จดคลองบางชัน ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามอินทรา ฟากใต้
และคลองลําต้นนุ่น ฝั่งตะวันออก
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรัชดา – รามอินทรา
ฟากใต้ ถนนรามอินทรา ฟากเหนือ และถนนสาย จ ๒ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดินบริเวณ ส.-๒๐ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน
ย.๖-๑๑

ด้านเหนือ
จดคลองแสนแสบ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นตัง้ ฉากกับคลองแสนแสบ ฝั่งใต้ ที่จุดซึง่ อยู่ห่างจากคลองแสนแสบ
ตัดกับถนนสุวินทวงศ์ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองแสนแสบ เป็นระยะ ๗๕๐ เมตร ถนนราษฎร์อุทิศ
ฟากตะวันตก และซอยราษฎร์อุทิศ ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๗๕๐ เมตร กับริมฝั่งคลองแสนแสบ ฝั่งใต้
ด้านตะวันตก จดถนนร่มเกล้า ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับ
ริมเขตทางถนนรามคําแหง ฟากใต้ และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนร่มเกล้า ฟากตะวันออก
ย.๖-๑๒

ด้านเหนือ

จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามอินทรา

ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก จดถนนพระยาสุเรนทร์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองกีบหมู ฝัง่ เหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองบางชัน ฝัง่ ตะวันออก
ย.๖-๑๓

ด้านเหนือ
จดถนนรามอินทรา ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดซอยมีนบุรีสแควร์ ฟากตะวันตก และเส้นตรงที่ลากต่อจาก
ซอยมีนบุรีสแควร์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับคลองแสนแสบ ที่จุดซึ่งคลองแสนแสบบรรจบกับ
ซอยรามคําแหง ๒๐๓
ด้านใต้
จดคลองแสนแสบ ฝั่งเหนือ ถนนมีนพัฒนา ฟากตะวันออก และ
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
ด้านตะวันตก จดคลองบางชัน ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดินบริเวณ ส.-๒๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน
ย.๖-๑๔ ด้านเหนือ
จดคลองแสนแสบ ฝั่งใต้ ซอยรามคําแหง ๒๐๓ ฟากตะวันตก
ถนนรามคําแหง ฟากใต้ ซอยรามคําแหง ๑๘๘ ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทาง
ถนนรามคําแหง ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนร่มเกล้า ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามคําแหง ฟากใต้
ด้านตะวันตก จดคลองลาดบัวขาว ฝั่งตะวันออก
ย.๖-๑๕

ด้านเหนือ
จดคลองบางเชือกหนัง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองบางกอกใหญ่ ฝั่งตะวันตก

๓๑
ด้านใต้
จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากเหนือ ถนนราชพฤกษ์ ฟากตะวันออก
และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนราชพฤกษ์
ฟากตะวันตก
ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดินบริเวณ ส.-๒๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน
ย.๖-๑๖

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนลาดพร้าว ฟากใต้
จดคลองลาดพร้าว ฝั่งตะวันตก
จดถนนเทียมร่วมมิตร ฟากเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก

ฟากตะวันออก
ย.๖-๑๗

ด้านเหนือ
จดถนนนวมินทร์ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนศรีบูรพา

ฟากตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองแสนแสบ ฝั่งเหนือ
จดถนนศรีบูรพา ฟากตะวันออก

ย.๖-๑๘ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนลาดพร้าว ฟากเหนือ
คลองยายเผื่อน ฝั่งใต้ ถนนแฮปปี้แลนด์ สาย ๑ ฟากใต้ และถนนนวมินทร์ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันออก จดถนนศรีบูรพา ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองแสนแสบ ฝั่งเหนือ เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทาง
ถนนพ่วงศิริ ฟากตะวันออก ถนนเสรีไทย ฟากใต้ ซอยพุฒตาล ฟากตะวันออก ถนนนวมินทร์ ฟากตะวันออก
เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนลาดพร้าว ฟากเหนือ ถนนแฮปปี้แลนด์ สาย ๑ ฟากตะวันตก และ
ถนนลาดพร้าว ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ฟากตะวันออก
ย.๖-๑๙

ด้านเหนือ
จดคลองชักพระ ฝั่งใต้ และคลองบางกอกน้อย ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ์

ฟากตะวันตก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองมอญ ฝั่งเหนือ
จดคลองชักพระ ฝั่งตะวันออก

ย.๖-๒๐

ด้านเหนือ
จดถนนลาดพร้าว ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองยายเผื่อน ฝั่งตะวันตก คลองแสนแสบ ฝั่งใต้ ลํารางสาธารณะ
ไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งตะวันตก ถนนรามคําแหง ฟากใต้ ซอยรามคําแหง ๕๒ ฟากตะวันตก ซอยสุดนารี ฟากใต้ และ
ถนนศรีนครินทร์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองกะจะ ฝั่งเหนือ และซอยรามคําแหง ๒๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองกะจะ ฝั่งตะวันออก ถนนรามคําแหง ฟากเหนือ
ซอยรามคําแหง ๖๕ ฟากตะวันออก คลองแสนแสบ ฝั่งใต้ และคลองจัน่ ฝั่งตะวันออก
ย.๖-๒๑

ด้านเหนือ

จดคลองแสนแสบ ฝั่งใต้

๓๒
ด้านตะวันออก จดซอยรามคําแหง ๑๒๕ ฟากตะวันตก ถนนรามคําแหง ฟากเหนือ
และคลองหัวหมาก ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองกะจะ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนศรีนครินทร์ ฟากตะวันออก ซอยโต๊ะลิ้ม ฟากใต้ ซอยหมู่บ้าน
มาลีสวนสน ๘ ฟากตะวันออกและฟากใต้ ซอยรามคําแหง ๖๐ ฟากตะวันออก ถนนรามคําแหง ฟากใต้ และ
เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพ่วงศิริ ฟากตะวันออก
ด้านเหนือ
จดนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และลําแตงโม ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองลํากอไผ่ ฝั่งตะวันตก และคลองลําปลาทิว ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดซอยฉลองกรุง ๓๘ ฟากเหนือ ซอยฉลองกรุง ๔๑ ฟากเหนือ
เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนฉลองกรุง ฟากตะวันตก และนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ด้านตะวันตก จดนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ย.๖-๒๒

จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนประชาอุทิศ ฟากใต้
ย.๖-๒๓ ด้านเหนือ
และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางซอยรามคําแหง ๓๙ (ซอยวัดเทพลีลา) ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองแสนแสบ ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันตก จดคลองลาดพร้าว ฝั่งตะวันออก
ย.๖-๒๔

ด้านเหนือ
จดคลองชวดใหญ่ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองลาดพร้าว ฝั่งตะวันตก และคลองแสนแสบ ฝัง่ ตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองสามเสน ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนพระราม ๙ ซอย ๖ ฟากตะวันออก ถนนพระราม ๙ ฟากใต้
และคลองชวดใหญ่ ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดินบริเวณ ส.-๔๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน
ย.๖-๒๕

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองบางเชือกหนัง ฝั่งใต้
จดคลองบางกอกใหญ่ ฝั่งตะวันตก
จดคลองบางแวก ฝั่งเหนือ
จดถนนราชพฤกษ์ ฟากตะวันออก

ย.๖-๒๖

ด้านเหนือ
จดคลองมอญ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ์

ฟากตะวันตก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม ฟากเหนือ
จดคลองบางกอกใหญ่ ฝั่งตะวันออก

ย.๖-๒๗

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองบางเชือกหนัง ฝั่งใต้
จดถนนราชพฤกษ์ ฟากตะวันตก
จดคลองบางแวก ฝั่งเหนือ
จดคลองลัดวัดฉิม ฝั่งตะวันออก

ย.๖-๒๘

ด้านเหนือ

จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต้ และถนนสาย ข ๕๑ ฟากใต้

๓๓
ด้านตะวันออก จดเส้นตรงที่ลากจากคลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
คลองประเวศบุรีรมย์ตัดกับถนนสาย ข ๕๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์ เป็นระยะ
๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับถนนสาย ข ๕๐ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ข ๕๐
บรรจบกับถนนสาย ข ๕๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวถนนสาย ข ๕๐ เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร
จดคลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งเหนือ
ด้านใต้
ด้านตะวันตก จดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ย.๖-๒๙ ด้านเหนือ
จดคลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งใต้ คลองหนองปรือ ฝั่งตะวันตก เส้นขนาน
ระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนลาดกระบัง ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนหลวงแพ่ง
ฟากใต้ ซอยหมู่บ้านสภาวัลย์ ฟากตะวันตก และถนนสาย ข ๕๒ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑,๓๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองหัวตะเข้ ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับริมเขตทางซอยลาดกระบัง ๕๐
ฟากตะวันตก และซอยยายเจิมทองหล่อ ฟากตะวันออก
ย.๖-๓๐ ด้านเหนือ
จดคลองพระโขนง ฝั่งใต้ คลองสวนอ้อย ฝั่งตะวันตก และถนนอ่อนนุช
(ซอยสุขุมวิท ๗๗) ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองบ้านหลาย ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเขตสวนหลวงกับเขตพระโขนง
คลองสวนอ้อย ฝั่งตะวันออก และคลองขวางบน ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองบางนางจีน ฝั่งตะวันออก เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับ
ริมเขตทางถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท ๗๗) ฟากใต้ ซอยสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ถนนอ่อนนุช
(ซอยสุขุมวิท ๗๗) ฟากใต้ และซอยอ่อนนุช ๗ (ซอยวัดมหาบุศย์) ฟากตะวันออก
ย.๖-๓๑

ด้านเหนือ
จดคลองบางจาก ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองราษฎร์สามัคคี ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองทวีวฒ
ั นา ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดินบริเวณ ส.-๖๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน

ย.๖-๓๒

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองราษฎร์สามัคคี ฝั่งใต้
จดคลองราชมนตรี ฝั่งตะวันตก
จดถนนกัลปพฤกษ์ ฟากเหนือ และคลองบางโคลัด ฝั่งเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนบางบอน ๑

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองภาษีเจริญ ฝั่งใต้
จดคลองบางระแนะ ฝัง่ ตะวันตก และคลองวัดสิงห์ ฝัง่ ตะวันตก
จดถนนกัลปพฤกษ์ ฟากเหนือ
จดคลองราชมนตรี ฝั่งตะวันออก

ฟากตะวันตก
ย.๖-๓๓

๓๔
ย.๖-๓๔ ด้านเหนือ
จดคลองขวางบน ฝั่งใต้ คลองสวนอ้อย ฝั่งตะวันตก เส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างเขตสวนหลวงกับเขตพระโขนง คลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งใต้ คลองบ้านหลาย
ฝั่งตะวันตก และซอยอ่อนนุช ๔๔ ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันออก จดคลองเคล็ด ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดซอยวชิรธรรมสาธิต ๗๐ (ซอยสุภาพงษ์) ฟากเหนือ ซอยวัดทุ่ง
ฟากตะวันตก และซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑ (ซอยวชิรธรรมสาธิต) ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดซอยวชิรธรรมสาธิต ๕ (ซอยวัดธรรมมงคล) ฟากตะวันออก
วัดธรรมมงคล คลองบางอ้อ ฝั่งเหนือ และคลองบางนางจีน ฝั่งตะวันออก
ย.๖-๓๕

ด้านเหนือ
จดคลองบางหว้า ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองด่าน ฝั่งตะวันตก และคลองสนามชัย ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองวัดสิงห์ ฝั่งเหนือ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลแขวงธนบุรี และ
ที่ทาํ การไปรษณีย์บางขุนเทียน
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเอกชัย
ฟากตะวันตก และซอยวิสุทธิจิตร ฟากตะวันออก
ย.๖-๓๖

ด้านเหนือ
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเขตพระโขนงกับเขตคลองเตย
ด้านตะวันออก จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร (สายท่าเรือ - บางนา) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบางอ้อ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก การท่าเรือแห่งประเทศไทย
คลังน้ํามันบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และคลังน้ํามันบริษัท บางจาก จํากัด (มหาชน) และถนนทางรถไฟสายเก่า
ฟากตะวันออก
ย.๖-๓๗

ด้านเหนือ
จดคลองบางขุนเทียน ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองบางขุนเทียน ฝั่งตะวันตก และคลองบางมด ฝั่งตะวันตกและ

ฝั่งเหนือ
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพระรามที่ ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันตก จดคลองบัวหลวง ฝั่งตะวันออก คลองวัดกก ฝั่งใต้
คลองบางระแนะน้อย ฝั่งตะวันออก และคลองสนามชัย ฝั่งตะวันออก
ย.๖-๓๘

ด้านเหนือ
จดคลองบางโคลัด ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองวัดสิงห์ ฝัง่ ตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนเอกชัย ฟากเหนือ ซอยอุดมทรัพย์ ฟากตะวันออก และ

คลองบางพราน ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนบางบอน ๑

ฟากตะวันตก
ย.๖-๓๙ ด้านเหนือ
จดซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑ (ซอยวชิรธรรมสาธิต) ฟากใต้ ซอยวัดทุ่ง
ฟากตะวันออก และซอยวชิรธรรมสาธิต ๗๐ (ซอยสุภาพงษ์) ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองเคล็ด ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนอุดมสุข (ซอยสุขุมวิท ๑๐๓) ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดซอยอุดมสุข ๒๗ ฟากตะวันออก

๓๕
ย.๖-๔๐

ด้านเหนือ
จดถนนเอกชัย ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองวัดสิงห์ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนบางขุนเทียน
ฟากตะวันตก คลองบางบอน ฝั่งใต้ และซอยเอกชัย ๖๕ (ซอยศิริอยู่วิทยา) ฟากตะวันออก
ด้านเหนือ
จดคลองบางอ้อ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร (สายท่าเรือ - บางนา) ฟากตะวันตก และ
เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ
ด้านตะวันตก จดถนนทางรถไฟสายเก่า ฟากตะวันออก คลองบางนา ฝั่งเหนือ และ
แม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก
ย.๖-๔๑

จดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย ฟากใต้
จดคลองวัดสิงห์ ฝั่งตะวันตก และคลองสนามชัย ฝั่งตะวันตก
จดคลองบางสีบ่ าท ฝั่งเหนือ
จดคลองราชมนตรี ฝั่งตะวันออก

ย.๖-๔๒

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

ย.๖-๔๓

ด้านเหนือ
จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันออก จดคลองแจงร้อน ฝั่งตะวันตก และคลองบางพึ่ง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดสะพานโครงการพระราชดําริ ฟากเหนือ และถนนสุขสวัสดิ์

ฟากตะวันออก
ย.๖-๔๔
คลองวัดกก ฝั่งใต้

ด้านตะวันตก

จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร (สายดาวคะนอง - ท่าเรือ) ฟากตะวันออก

ด้านเหนือ

จดคลองบางสีบ่ าท ฝั่งใต้ คลองสนามชัย ฝั่งตะวันออก และ

ด้านตะวันออก จดคลองบัวหลวง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพระรามที่ ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันตก จดคลองราชมนตรี ฝั่งตะวันออก เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับ
ริมเขตทางถนนพระรามที่ ๒ ฟากใต้ ถนนท่าข้าม ฟากตะวันออก และเส้นตั้งฉากกับถนนพระรามที่ ๒ ฟากเหนือ
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนพระรามที่ ๒ บรรจบกับถนนพระรามที่ ๒ ซอย ๕๔ ไปทางทิศตะวันออกตามแนว
ถนนพระรามที่ ๒ เป็นระยะ ๖๕๐ เมตร
ย.๖-๔๕

ด้านเหนือ
จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร (สายดาวคะนอง - ท่าเรือ) ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสุขสวัสดิ์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเขตราษฎร์บูรณะกับเขตทุ่งครุ
คลองแจงร้อน ฝั่งตะวันตก และคลองราษฎร์บูรณะ ฝัง่ เหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองราษฎร์บูรณะ ฝั่งตะวันออก
ย.๖-๔๖

ด้านเหนือ
จดคลองบางนา ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ

๓๖
ด้านใต้
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท
ฟากตะวันออก และสถาบันทหาร
ย.๖-๔๗

ด้านเหนือ
จดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองราชมนตรี ฝั่งตะวันตก คลองสี่บาท ฝั่งเหนือ และเส้นขนาน
ระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนบางขุนเทียน ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก
ย.๖-๔๘

ด้านเหนือ
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเขตราษฎร์บูรณะกับเขตทุ่งครุ
ด้านตะวันออก จดคลองบางพึง่ ฝั่งตะวันตก และแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ
ด้านใต้
จดคลองรางจาก ฝั่งเหนือ และเส้นตั้งฉากกับถนนประชาอุทิศ
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนประชาอุทิศ บรรจบกับซอยประชาอุทิศ ๗๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนประชาอุทิศ เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนประชาอุทิศ
ฟากตะวันตก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สวนธนบุรีรมย์ สนามกีฬากรุงเทพมหานคร ค่ายลูกเสือ
กรุงธน และคลองราษฎร์บูรณะ ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดินบริเวณ พ.๑-๒๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง
ย.๗-๑

ด้านเหนือ

จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเทศบาลสงเคราะห์

ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก จดถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเทศบาลสงเคราะห์
ฟากใต้
ด้านตะวันตก จดถนนเทศบาลรังสรรค์ใต้ ฟากตะวันออก ถนนเทศบาลสงเคราะห์
ฟากเหนือ และคลองประปา ฝั่งตะวันออก
ย.๗-๒

ด้านเหนือ
จดคลองบางเขน ฝั่งตะวันออก
ด้านตะวันออก จดคลองวัดทองสุทธาราม ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก
ฟากเหนือ และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนวงศ์สว่าง ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนกรุงเทพ – นนทบุรี
ฟากตะวันตก
ย.๗-๓
ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก
ฟากเหนือ และกองบังคับการตํารวจจราจร
ด้านตะวันออก จดถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งเหนือ เขตทางรถไฟสายเหนือ
ฟากตะวันตก และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเขตจตุจักรกับเขตบางซื่อ (เขตทางรถไฟสายใต้ ฟากเหนือ)

๓๗
ด้านตะวันตก

จดคลองส่งน้ําการประปานครหลวง ฝั่งตะวันออก

ย.๗-๔
ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก
ฟากเหนือ และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนลาดพร้าว ฟากเหนือ
ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ ศาลแพ่ง สํานักงานอัยการสูงสุด และกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เส้นขนาน
ระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน ฟากตะวันออก กองทะเบียน กองปราบปราม กองบัญชาการ
ตํารวจสอบสวนกลาง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ฟากตะวันตก และถนนหอวัง ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันออก
ย.๗-๕

ด้านเหนือ
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนลาดพร้าว ฟากเหนือ
จดคลองน้ําแก้ว ฝั่งเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก

ฟากตะวันออก
ย.๗-๖

ด้านเหนือ
จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ์

ฟากตะวันตก
ด้านใต้
ฟากเหนือ และถนนสิรินธร ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
ย.๗-๗

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองบางยี่ขัน ฝั่งเหนือ คลองบางบําหรุ ฝั่งตะวันตก ถนนบรมราชชนนี
จดคลองบางกอกน้อย ฝั่งตะวันออก
จดคลองน้ําแก้ว ฝั่งใต้
จดคลองลาดพร้าว ฝั่งตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนลาดพร้าว ฟากใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก

ฟากตะวันออก
ย.๗-๘

ด้านเหนือ
จดคลองทรงกระเทียม ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนโชคชัย ๔

ฟากตะวันตก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
ย.๗-๙

จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนลาดพร้าว ฟากเหนือ
จดคลองลาดพร้าว ฝั่งตะวันออก

ด้านเหนือ
จดคลองทรงกระเทียม ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนโชคชัย ๔

ฟากตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดซอยสังคมสงเคราะห์ ฟากเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนโชคชัย ๔

ฟากตะวันออก
ย.๗-๑๐

ด้านเหนือ
จดซอยสังคมสงเคราะห์ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนโชคชัย ๔
ฟากตะวันออก ถนนลาดพร้าว ฟากใต้ และซอยลาดพร้าว ๖๔ ฟากตะวันตก

๓๘
ด้านใต้
จดซอยเกตุนุติ ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองลาดพร้าว ฝั่งตะวันออก เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับริมเขตทางถนนลาดพร้าว ฟากใต้ ซอยลาดพร้าว ๖๒ ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับ
ริมเขตทางถนนโชคชัย ๔ ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนลาดพร้าว ฟากเหนือ
และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนโชคชัย ๔ ฟากตะวันออก
ย.๗-๑๑

ย.๗-๑๒

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
กับริมเขตทางถนนบรมราชชนนี ฟากใต้
ด้านใต้
ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก
ฟากตะวันออก

จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากใต้
จดคลองบางกอกน้อย ฝั่งตะวันตก
จดคลองชักพระ ฝั่งเหนือ
จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากเหนือ
จดถนนบรมราชชนนี ฟากตะวันตก
จดคลองบางบําหรุ ฝั่งตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ์
จดคลองบางกอกน้อย ฝั่งตะวันออก และถนนบรมราชชนนี

ย.๗-๑๓

ด้านเหนือ
จดคลองสามเสน ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองแสนแสบ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองแสนแสบ ฝั่งเหนือ เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทาง
ซอยสุขุมวิท ๖๓ (ซอยเอกมัย) ฟากตะวันออก ถนนเพชรบุรี ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทาง
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ฟากตะวันออก และเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนเพชรบุรี ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนประดิษฐมนูธรรมตัดกับถนนเพชรบุรีไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเพชรบุรี เป็นระยะ ๒๐๐ เมตร และ
ถนนพระราม ๙ ซอย ๖ ฟากตะวันออก
ย.๗-๑๔ ด้านเหนือ
จดซอยรามคําแหง ๙ ฟากตะวันตก และเส้นตั้งฉากกับถนนรามคําแหง
ที่จุดซึ่งซอยรามคําแหง ๒๔ บรรจบกับถนนรามคําแหง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวถนนรามคําแหง
เป็นระยะ ๘๕๐ เมตร
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามคําแหง
ฟากตะวันออก
ด้านใต้
จดคลองกะจะ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองแสนแสบ ฝั่งตะวันออก
ย.๗-๑๕

ด้านเหนือ
จดคลองกะจะ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองบ้านป่า ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพัฒนาการ ฟากใต้
คลองตัน ฝั่งตะวันออก คลองสะแก ฝัง่ เหนือ เขตทางพิเศษฉลองรัช (สายรามอินทรา-อาจณรงค์) ฟากตะวันออก
และทางรถไฟสายตะวันออก ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก คลองแสนแสบ ฝั่งตะวันออก

๓๙
ย.๗-๑๖

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
(ซอยเอกมัย) ฟากตะวันออก

จดคลองแสนแสบ ฝั่งใต้
จดคลองตัน ฝั่งตะวันตก และถนนปรีดีพนมพยงค์ ฟากตะวันตก
จดถนนสาย ข ๔๙ ฟากเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางซอยสุขุมวิท ๖๓

ย.๗-๑๗

ด้านเหนือ
จดคลองตัน ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองตัน ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองพระโขนง ฝั่งเหนือ เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับ
ริมเขตทางถนนสุขุมวิท ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนปรีดีพนมยงค์
ฟากตะวันออก และซอยมีสุวรรณ ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนปรีดีพนมยงค์ ฟากตะวันออก
ย.๗-๑๘

ด้านเหนือ
จดคลองบางจาก ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนราชพฤกษ์

ฟากตะวันตก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
ย.๗-๑๙ ด้านเหนือ
ฟากใต้ และคลองวัดใหม่ยายนุ้ย ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
ฟากตะวันตก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
คลองวัดโคนอน ฝั่งตะวันออก
ย.๗-๒๐

จดคลองบางหว้า ฝั่งเหนือ และคลองภาษีเจริญ ฝั่งเหนือ
จดคลองยายเพียร ฝั่งตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนราชพฤกษ์
จดคลองบางสะแก ฝัง่ ตะวันตก และถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
จดถนนจอมทอง ฟากเหนือ
จดคลองด่าน ฝั่งตะวันออก คลองบางหว้า ฝั่งเหนือ และ

ด้านเหนือ
จดคลองพระโขนง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท

ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเขตคลองเตยกับเขตพระโขนง
ด้านตะวันตก จดการท่าเรือแห่งประเทศไทย คลังน้ํามันบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
และคลังน้ํามันบริษัท บางจาก จํากัด (มหาชน)
ย.๗-๒๑ ด้านเหนือ
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเขตพระโขนงกับเขตคลองเตย
ซอยสุขุมวิท ๕๒ (ซอยศิริพร) ฟากใต้ และซอยสุขุมวิท ๘๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองบางนางจีน ฝั่งตะวันตก คลองบางอ้อ ฝั่งใต้ และ
ซอยวชิรธรรมสาธิต ๕ ฟากตะวันออก
ด้านใต้
จดซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑ (ซอยวชิรธรรมสาธิต) ฟากเหนือ และ
คลองบางอ้อ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร (สายท่าเรือ - บางนา) ฟากตะวันออก

๔๐
ย.๗-๒๒

ด้านเหนือ
จดคลองตาสาด (คลองคู้) ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองหนองบอน ฝั่งตะวันตก และถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

ฟากตะวันตก

ย.๗-๒๓

ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนอุดมสุข (ซอยสุขุมวิท ๑๐๓) ฟากเหนือ
จดคลองเคล็ด ฝั่งตะวันออก

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนจอมทอง ฟากใต้
จดคลองดาวคะนอง ฝัง่ ตะวันตก และคลองวัดนาคนิมิตร ฝั่งตะวันตก
จดถนนพระรามที่ ๒ ฟากเหนือ
จดคลองบางขุนเทียน ฝั่งตะวันออก

ย.๗-๒๔

ด้านเหนือ
จดคลองดาวคะนอง ฝัง่ ใต้
ด้านตะวันออก จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร ฟากเหนือ (สายดาวคะนอง - ท่าเรือ)
ด้านตะวันตก จดถนนสุขสวัสดิ์ ฟากตะวันออก คลองราษฎร์บูรณะ ฝั่งตะวันออก
เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุขสวัสดิ์ ฟากตะวันออก คลองบางปะกอก ฝั่งตะวันตก
คลองบางปะแก้ว ฝั่งตะวันออก เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุขสวัสดิ์ ฟากตะวันออก
ซอยสุขสวัสดิ์ ๑ ฟากเหนือ และคลองดาวคะนอง ฝัง่ ตะวันออก
ย.๗-๒๕ ด้านเหนือ
จดซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑ (ซอยวชิรธรรมสาธิต) ฟากใต้
ซอยอุดมสุข ๒๗ ฟากตะวันตก และถนนอุดมสุข (ซอยสุขุมวิท ๑๐๓) ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองเคล็ด ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนบางนา – ตราด
ฟากเหนือ ซอยเชลียง ๑ ฟากตะวันตก และถนนบางนา – ตราด ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท
ฟากตะวันออก
ด้านเหนือ
จดถนนพระรามที่ ๒ ฟากใต้ และถนนสุขสวัสดิ์ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก จดคลองบางปะแก้ว ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร (สายดาวคะนอง - ท่าเรือ) ฟากเหนือ และ
เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพระรามที่ ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันตก จดคลองบางขุนเทียน ฝั่งตะวันออก
ย.๗-๒๖

ย.๗-๒๗ ด้านเหนือ
จดถนนสุขสวัสดิ์ ฟากตะวันตก คลองบางปะกอก ฝั่งตะวันตก
เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุขสวัสดิ์ ฟากตะวันตก และคลองราษฏร์บูรณะ ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร (สายดาวคะนอง - ท่าเรือ) ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองบางปะแก้ว ฝั่งตะวันออก
ย.๗-๒๘ ด้านเหนือ
จดคลองบางอ้อ ฝั่งใต้ เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทาง
ถนนสุขุมวิท ฟากตะวันตก คลองบางนา ฝั่งใต้ ถนนสุขุมวิท ฟากตะวันตก กรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันทหาร
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท
ฟากตะวันออก

๔๑
ด้านใต้
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท
ฟากตะวันตก
ย.๗-๒๙ ด้านเหนือ
ฟากตะวันตก และคลองหนองบอน ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ฝั่งตะวันออก
ด้านตะวันตก

จดถนนอุดมสุข (ซอยสุขุมวิท ๑๐๓) ฟากใต้ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
จดคลองปลัดเปรียง ฝั่งตะวันตก
จดคลองวัด ฝั่งเหนือและฝัง่ ตะวันตก และคลองเคล็ด ฝั่งเหนือและ
จดคลองเคล็ด ฝั่งตะวันออก

ย.๗-๓๐ ด้านเหนือ
จดถนนบางนา - ตราด ฟากใต้ ซอยศรีพงษ์ ฟากตะวันตก และ
เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนบางนา - ตราด ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองบางนา ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบางนา ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท
ฟากตะวันออก
๓. ที่ดินประเภท ย.๘ ถึง ย.๑๐ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาล ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
มีรายการดังต่อไปนี้
ย.๘-๑
ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนวงศ์สว่าง
ฟากเหนือ และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก จดทางพิเศษศรีรัช (สายแจ้งวัฒนะ - บางโคล่) ฟากตะวันตก และ
ถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง
จํากัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ย.๘-๒

ด้านเหนือ
จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดซอยประชาชื่น ๘ ฟากเหนือ เส้นตั้งฉากกับถนนกรุงเทพ – นนทบุรี
ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งซอยประชาชื่น ๘ บรรจบกับถนนกรุงเทพ - นนทบุรี เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับ
ริมเขตทางถนนกรุงเทพ - นนทบุรี ฟากตะวันตก และคลองบางโพ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาย จ ๓ ฟากตะวันออก
ย.๘-๓

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
และถนนศูนย์การค้า ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก

จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากใต้
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก
จดซอยถนนรถไฟ ๑ ฟากเหนือ คลองเปรมประชากร ฝั่งตะวันออก
จดคลองประปา ฝั่งตะวันออก

๔๒
ย.๘-๔

ด้านเหนือ

จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากใต้ และถนนสาย จ ๓ ฟากตะวันตกและ

ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย จ ๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบางซือ่ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก
ย.๘-๕

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากใต้
จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก
จดคลองบางพลัด ฝั่งเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ์

ฟากตะวันตก
ย.๘-๖
ด้านเหนือ
จดสถาบันทหาร คลองบางกระบือ ฝั่งใต้ ฝั่งตะวันออกและฝัง่ ตะวันตก
กองพลาธิการและสรรพาวุธ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๑ กองบังคับการ ๕
กองกํากับการ ๓ กองสรรพวุธ
ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก
จดถนนราชวิถี ฟากเหนือ ถนนพระรามที่ ๕ ฟากตะวันตก ถนนสุโขทัย
ด้านใต้
ฟากเหนือ ถนนสามเสน ฟากตะวันออก คลองสามเสน ฝั่งเหนือ วังศุโขทัย และคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ด้านตะวันตก จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝัง่ ตะวันออก กรมชลประทาน การไฟฟ้านครหลวง
สามเสน และโรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดินบริเวณ ส.-๓๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน และบริเวณ พ.๓-๘ และบริเวณ
พ.๓-๑๐ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง
ย.๘-๗

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดสถาบันทหาร
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก
จดสถาบันทหาร
จดถนนพระรามที่ ๕ ฟากตะวันออก

ย.๘-๘

ด้านเหนือ
จดคลองบางพลัด ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบางยีข่ ัน ฝั่งเหนือ วัดดาวดึงษาราม ซอยวัดดาวดึงษาราม
ฟากใต้และฟากตะวันตก ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฟากเหนือ ถนนอรุณอมรินทร์ ฟากตะวันออก และ
คลองบางยี่ขัน ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ์
ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนราชวิถี ฟากใต้ เส้นตั้งฉากกับถนนราชวิถี ฟากใต้
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนจรัญสนิทวงศ์ตัดกับถนนราชวิถีไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนราชวิถี เป็นระยะ ๖๐๐ เมตร
และซอยเจ้าพระยาสยาม ฟากตะวันออกและฟากเหนือ
ย.๘-๙
ด้านเหนือ
จดคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สถาบันทหาร และถนนสุโขทัย ฟากใต้

๔๓
ด้านตะวันออก จดถนนนครราชสีมา ฟากตะวันตก ถนนราชวิถี ฟากเหนือ และ
ถนนสามเสน ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองท่าวาสุกรี ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝัง่ ตะวันออก
ย.๘-๑๐ ด้านเหนือ
จดท่าวาสุกรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สํานักงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงเรียนราชวินิต สํานักหอสมุดแห่งชาติ
และถนนศรีอยุธยา ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนนครราชสีมา ฟากตะวันตก สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
ศึกษาธิการ คุรุสภา สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน องค์การสหประชาชาติ และราชตฤณมัยสมาคม
แห่งประเทศไทย
ด้านใต้
จดคลองผดุงกรุงเกษม ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก
ย.๘-๑๑

ด้านเหนือ
จดถนนกรุงเกษม ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ คุรุสภา สํานักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน องค์การสหประชาชาติ และราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย และ
สถาบันทหาร
ด้านใต้
จดซอยวัดมกุฏกษัตริยาราม ฟากเหนือ ถนนประชาธิปไตย
ฟากตะวันตก ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ฟากเหนือ ถนนสามเสน ฟากตะวันออก และธนาคารแห่งประเทศไทย
ด้านตะวันตก จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก
ย.๘-๑๒ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนบรมราชชนนี
ฟากใต้ ถนนอรุณอมรินทร์ ฟากตะวันออก และถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดซอยวัดดุสิตาราม ฟากเหนือและฟากตะวันตก คลองขนมจีน
ฝั่งเหนือและฝั่งตะวันตก ถนนอรุณอมรินทร์ ฟากตะวันตก และคลองบ้านขมิ้น ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองมอญ ฝั่งเหนือ และสถาบันทหาร
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ์
ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพรานนก ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๔๕๐ เมตร กับ
ริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ์ ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพรานนก ฟากเหนือ
ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดินบริเวณ ส.-๔๐ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน
ย.๘-๑๓

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนกรุงเกษม ฟากใต้
จดถนนนครสวรรค์ ฟากตะวันตก
จดถนนวิสุทธิกษัตริย์ ฟากเหนือ
จดถนนราชดําเนินนอก ฟากตะวันออก

ย.๘-๑๔

ด้านเหนือ

จดถนนพิษณุโลก ฟากใต้

๔๔
ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก และถนนหลานหลวง
ฟากตะวันตก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
ย.๘-๑๕

จดคลองผดุงกรุงเกษม ฝั่งเหนือ
จดถนนพระรามที่ ๕ ฟากตะวันออก

ด้านเหนือ
จดคลองมอญ ฝั่งใต้ และถนนอรุณอัมรินทร์ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก จดคลองบางกอกใหญ่ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม

ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ์

ฟากตะวันตก
ย.๘-๑๖ ด้านเหนือ
จดซอยวัดกัลยาณ์ ฟากใต้ ถนนเทศบาลสาย ๑ ฟากใต้ และเส้นตรง
ซึ่งลากต่อจากถนนเทศบาลสาย ๑ ฟากเหนือ ไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบถนนประชาธิปก ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง
จากจุดตัดถนนอิสรภาพกับถนนประชาธิปกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนประชาธิปก เป็นระยะ
๗๕๐ เมตร
ด้านตะวันออก จดถนนประชาธิปก ฟากตะวันตก ถนนอิสรภาพ ฟากเหนือ และ
เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนประชาธิปก ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนอินทรพิทักษ์
ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองบางกอกใหญ่ ฝั่งตะวันออก
ย.๘-๑๗

ด้านเหนือ
จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดโรงพยาบาลตากสิน สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สํานักงาน
เขตคลองสาน กรมเจ้าท่า สถานีตํารวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๘ กรุงธนบุรี
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ถนนลาดหญ้า ฟากเหนือ และถนนอิสรภาพ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนประชาธิปก ฟากตะวันออก ซอยอุทัย ฟากใต้ และ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา ๑ ฟากตะวันออก
ย.๘-๑๘

ด้านเหนือ
จดถนนลาดหญ้า ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนกรุงธนบุรี ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๕๕๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย ฟากใต้ และเส้นขนาน
ระยะ ๗๕๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเจริญนคร ฟากตะวันตก
ย.๘-๑๙

ด้านเหนือ
จดถนนกรุงธนบุรี ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันตก จดคลองบางไส้ไก่ ฝั่งตะวันออก คลองบางลําภูล่าง ฝั่งใต้ และ
เส้นขนานระยะ ๕๕๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฟากตะวันออก

๔๕
ย.๘-๒๐ ด้านเหนือ
จดเขตทางรถไฟสายปากน้ํา ฟากตะวันตก และทางพิเศษ
เฉลิมมหานคร (สายดินแดง - ท่าเรือ) ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดการท่าเรือแห่งประเทศไทย คลังน้ํามัน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
คลังน้ํามันบริษทั บางจาก จํากัด (มหาชน) และเขตทางรถไฟสายปากน้ํา ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายปากน้ํา ฟากตะวันตก เส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างเขตคลองเตยกับเขตยานนาวา และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเขตคลองเตยกับเขตสาทร
ย.๘-๒๑

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองวัดยานนาวา ฝั่งใต้
จดถนนเจริญกรุง ฟากตะวันตก
จดคลองกรวย ฝั่งเหนือ
จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก

ย.๘-๒๒ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนตากสิน – เพชรเกษม
ฟากใต้ และเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสมเด็จ
พระเจ้าตากสินตัดกับถนนตากสิน – เพชรเกษมไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เป็นระยะ ๒๕๐ เมตร
ที่จุดซึ่งคลองบางลําภูล่าง ฝั่งเหนือ บรรจบกับคลองบางไส้ไก่
ด้านตะวันออก จดคลองบางไส้ไก่ ฝั่งตะวันตก และแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนมไหสวรรย์ ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับ
ริมเขตทางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฟากตะวันออก คลองสําเหร่ ฝัง่ เหนือ เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับ
ริมเขตทางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฟากตะวันตก และสถาบันทหาร
ด้านตะวันตก จดถนนรัชดาภิเษก ฟากตะวันออก
ย.๘-๒๓ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนราชพฤกษ์ ฟากใต้
ถนนรัชดาภิเษก ฟากตะวันตก และถนนมไหสวรรย์ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฟากตะวันตก
จดคลองบางสะแก ฝัง่ เหนือ
ด้านใต้
ด้านตะวันตก จดคลองบางสะแก ฝัง่ ตะวันออก
ย.๘-๒๔

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองกรวย ฝั่งใต้
จดถนนเจริญกรุง ฟากตะวันตก
จดถนนพระรามที่ ๓ ฟากเหนือ
จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก

ย.๘-๒๕

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนพระรามที่ ๓ ฟากใต้
จดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งเหนือ
จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก

ย.๘-๒๖

ด้านเหนือ
จดถนนพระรามที่ ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ฟากตะวันตก และสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
ด้านใต้
จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งเหนือ

๔๖
ด้านตะวันตก

จดคลองบางมะนาว ฝั่งตะวันออก

ย.๙-๑
ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนลาดพร้าว ฟากเหนือ
ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ ศาลแพ่ง สํานักงานอัยการสูงสุด และกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก
ฟากตะวันออก
ด้านใต้
จดถนนลาดพร้าว ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน
ฟากตะวันออก
ย.๙-๒

ด้านเหนือ
จดถนนลาดพร้าว ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก

ฟากตะวันออก
ด้านใต้

จดคลองน้ําแก้ว ฝั่งเหนือ คลองพระยาเวิก ฝั่งตะวันตก และ

คลองบางซื่อ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) สวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ กรมการขนส่งทางบก สถาบันการบินพลเรือน ซอยพหลโยธิน ๑๘/๑ (ซอยร่วมศิรินิมิตร) แยก ๑๘ ฟากใต้
ซอยยาสูบ ๑ ฟากใต้ ซอยยาสูบ ๒ ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนวิภาวดีรังสิต
ฟากตะวันออก และลํารางสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งใต้
ย.๙-๓
ด้านเหนือ
จดคลองบางโพ ฝั่งใต้ เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทาง
ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี ฟากตะวันตก เส้นตรงทีล่ ากต่อจากเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนกรุงเทพ –
นนทบุรี ฟากตะวันตกไปทางทิศใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ง ๗ เป็นระยะ ๑๐๐ เมตร เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับริมเขตทางถนนสาย ง ๗ ฟากใต้ ถนนเตชะวนิช ฟากตะวันตก และถนนสาย ง ๑๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบางซือ่ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาย จ ๓ ฟากตะวันออก
ย.๙-๔

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดซอยถนนรถไฟ ๑ ฟากใต้
จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก
จดถนนสาย ง ๑๒ ฟากเหนือ
จดถนนสาย ง ๖ ฟากตะวันออก

ย.๙-๕

ด้านเหนือ
จดคลองน้ําแก้ว ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก
ฟากตะวันออก ถนนวัฒนธรรม ฟากเหนือและฟากตะวันตก และถนนพระรามเก้าซอย ๖ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองสามเสน ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนรัชดาภิเษก ฟากตะวันออก
ย.๙-๖
คลองน้ําแก้ว ฝั่งใต้

ด้านเหนือ

จดคลองบางซือ่ ฝั่งเหนือ คลองพระยาเวิก ฝั่งตะวันออก และ

ด้านตะวันออก จดถนนรัชดาภิเษก ฟากตะวันตก
จดถนนสุทธิสารวินิจฉัย ฟากเหนือ
ด้านใต้

๔๗
ด้านตะวันตก

จดถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันออก

ย.๙-๗

ด้านเหนือ
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองบางซือ่ ฝั่งเหนือ
จดคลองบางซือ่ ฝั่งเหนือ
จดถนนพระรามที่ ๕ ฟากตะวันออก

ย.๙-๘

ด้านเหนือ
จดถนนสาย ง ๑๐ ฟากใต้ และถนนกําแพงเพชร ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนพหลโยธิน ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบางซือ่ ฝั่งเหนือ

ย.๙-๙

ด้านเหนือ
จดคลองบางซือ่ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน

ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนประดิพัทธ์
ฟากเหนือ ซอยประดิพัทธ์ ๑๓ (ซอยประชาอุทิศ) ฟากตะวันตก และถนนประดิพัทธ์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก
ย.๙-๑๐

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองบางซือ่ ฝั่งใต้
จดถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันตก
จดสถาบันทหาร
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน

ฟากตะวันออก
ย.๙-๑๑

ด้านเหนือ
จดคลองบางพลัด ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ์
ฟากตะวันออก ซอยเจ้าพระยาสยาม ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสิรินธร ฟากเหนือ
เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ์ ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับ
ริมเขตทางถนนสิรินธร ฟากใต้ และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับถนนราชวิถี ฟากใต้
ด้านใต้
จดคลองบางยีข่ ัน ฝั่งตะวันออก
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ์
ฟากตะวันตก
จดถนนประดิพัทธ์ ฟากใต้ ซอยประดิพัทธ์ ๑๐ (ซอยประชานิมิต)
ย.๙-๑๒ ด้านเหนือ
ฟากตะวันตก และซอยพหลโยธิน ๑๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน
ฟากตะวันออก
ด้านใต้
จดคลองสามเสน ฝั่งเหนือ โรงกรองน้ําสามเสน โรงงานผลิตน้ํา
สามเสน ๒ การประปานครหลวง กรมโยธาธิการและผังเมือง สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กบ้านราชวิถี สภาสังคม
สงเคราะห์ สถาบันประสาท สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงการต่างประเทศ โรงพยาบาลสงฆ์ องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
อุตสาหกรรม กองบัญชาการตํารวจนครบาล กองบังคับการตํารวจทางหลวง กรมทางหลวง สํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน สถาบันสุขภาพจิตเด็ก

๔๘
และวัยรุ่นราชนครินทร์ สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และสํานักงานเครื่องกลและสื่อสาร และ
ถนนพระรามที่ ๖ ฟากตะวันออก
ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดินบริเวณ ส.-๒๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน
ย.๙-๑๓

ด้านเหนือ
จดถนนสุทธิสารวินิจฉัย ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนรัชดาภิเษก ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนประชาราษฎร์บําเพ็ญ ฟากเหนือ ถนนประชาสงเคราะห์
ฟากตะวันออกและฟากใต้ ถนนสาย ง ๑๓ ฟากเหนือ ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน ๒ สํานักการโยธา โรงบําบัด
น้ําเสียกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ และสถานีตํารวจนครบาลดินแดง
ด้านตะวันตก จดถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันออก
ย.๙-๑๔
ด้านเหนือ
จดถนนสาย ง ๑๓ ฟากใต้ ถนนประชาสงเคราะห์ ฟากตะวันออก และ
ถนนประชาราษฎร์บําเพ็ญ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนรัชดาภิเษก ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนอโศก-ดินแดง ฟากเหนือ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ สถาบันประชานุกูล และถนนดินแดง ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนวิภาวดีรังสิต ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน ๒ สํานักการโยธา
โรงบําบัดน้ําเสียกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ และสถานีตํารวจนครบาลดินแดง
ย.๙-๑๕

ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนบรมราชชนนี ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ์

ฟากตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองมอญ ฝั่งเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ์

ย.๙-๑๖

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดสถาบันทหาร และถนนพหลโยธิน ๒ ฟากใต้
จดถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันตก
จดถนนดินแดง ฟากเหนือ และคลองสามเสน ฝั่งเหนือ
จดถนนพหลโยธิน ฟากตะวันออก และสถาบันทหาร

ย.๙-๑๗

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนดินแดง ฟากใต้
จดถนนอโศก - ดินแดง ฟากตะวันตก
จดคลองสามเสน ฝั่งเหนือ
จดถนนดินแดง ฟากใต้

ฟากตะวันตก

ย.๙-๑๘

ด้านเหนือ
จดคลองสามเสน ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดถนนพระราม ๙ ซอย ๖ ฟากตะวันตก เขตแนวทางรถไฟ
สายตะวันออก ฟากใต้ เส้นตั้งฉากกับถนนเพชรบุรี ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนประดิษฐ์มนูธรรมบรรจบกับ
ถนนเพชรบุรีไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนเพชรบุรี เป็นระยะ ๒๐๐ เมตร และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับริมเขตทางซอยสุขุมวิท ๖๓ (ซอยเอกมัย) ฟากตะวันออก
ด้านใต้
จดคลองแสนแสบ ฝั่งเหนือ

๔๙
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนอโศกมนตรี
ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนอโศก - ดินแดง ฟากตะวันออก
ย.๙-๑๙

ด้านเหนือ
จดคลองแสนแสบ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางซอยสุขุมวิท ๖๓
(ซอยเอกมัย) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ข ๔๙ ฟากเหนือ ซอยทองหล่อ ๑๐ ฟากเหนือ
ซอยสุขุมวิท ๕๕ (ซอยทองหล่อ) ฟากตะวันออก และถนนสาย ข ๔๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาย ข ๔๑ ฟากตะวันออก และซอยสุขุมวิท ๔๙ ฟากตะวันออก
ย.๙-๒๐

ด้านเหนือ
จดคลองมอญ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ์
ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตรกับริมเขตทางถนนเพชรเกษม ฟากเหนือ
ด้านใต้
จดคลองบางกอกใหญ่ ฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม
ฟากเหนือ และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ์ ฟากตะวันตก
ย.๙-๒๑

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม ฟากเหนือ
จดคลองบางกอกใหญ่ ฝั่งตะวันตก และคลองด่าน ฝั่งตะวันตก
จดคลองวัดนางชี ฝั่งเหนือ และคลองตาม่วง ฝั่งตะวันตกและฝัง่ เหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนราชพฤกษ์ ฟากตะวันตก

ย.๙-๒๒ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสาย ข ๖๑ ฟากใต้
เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเทอดไท ฟากใต้ คลองสําเหร่ ฝั่งตะวันออก คลองบางกอกใหญ่ ฝั่งใต้
และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนอินทรพิทักษ์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนประชาธิปก เส้นขนาน
ระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฟากตะวันตก และเส้นตัง้ ฉากกับถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
ฟากตะวันตกที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนตากสิน – เพชรเกษมตัดกับถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปทางทิศใต้ ตามแนว
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เป็นระยะ ๒๕๐ เมตร
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนตากสิน – เพชรเกษม
ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนราชพฤกษ์ ฟากใต้ คลองบางสะแก ฝั่งตะวันตก และคลอง
วัดใหม่ยายนุ้ย ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองด่าน ฝั่งตะวันออก
ย.๙-๒๓ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท ฟากใต้
ถนนสาย ข ๖๐ ฟากตะวันตก และสถานีขนส่งสายตะวันออก
ด้านตะวันออก จดซอยสุขุมวิท ๔๒ (ซอยกล้วยน้ําไท) ฟากตะวันตก และ
ซอยอาจณรงค์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองหัวลําโพง (คลองเตย) ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเกษมราษฎร์
ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสาย ข ๕๔ ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร
กับริมเขตทางถนนพระรามที่ ๔ ฟากเหนือ และซอยสุขุมวิท ๒๔ (ซอยเกษม) ฟากตะวันออก

๕๐
ย.๙-๒๔

ด้านเหนือ
จดซอยศรีบําเพ็ญ ฟากใต้และฟากตะวันตก และซอยศรีรงุ้ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนเชื้อเพลิง ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนพระรามที่ ๓ ฟากเหนือ และทางพิเศษเฉลิมมหานคร
(สายดาวคะนอง – ท่าเรือ) ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ฟากตะวันออก ถนนจันทน์เก่า ฟากใต้
ถนนนางลิ้นจี่ ฟากตะวันออก ถนนจันทน์เก่า ฟากตะวันออก และถนนนางลิ้นจี่ ฟากเหนือ
ย.๙-๒๕

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองวัดนางชี ฝั่งใต้
จดคลองด่าน ฝั่งตะวันออก
จดเส้นขนาน ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนราชพฤกษ์ ฟากใต้
จดถนนราชพฤกษ์ ฟากตะวันออก และคลองตาม่วง ฝั่งตะวันออก

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
ซอยอาจณรงค์ ฟากตะวันออก

จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท ฟากใต้
จดคลองพระโขนง ฝั่งตะวันตก
จดคลองหัวลําโพง (คลองเตย) ฝั่งเหนือ
จดซอยสุขุมวิท ๔๒ (ซอยกล้วยน้ําไท) ฟากตะวันออก และ

ย.๙-๒๖

ย.๙-๒๗ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนจันทน์ ฟากใต้
ซอยจันทน์ ๔๙ ฟากตะวันออก และซอยเจริญราษฎร์ ๕ (ซอยอยู่ดี) ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนเจริญราษฎร์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนพระรามที่ ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนเจริญกรุง ฟากตะวันออก
ย.๙-๒๘

ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนจันทน์ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาธุประดิษฐ์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดซอยสาธุประดิษฐ์ ๑๒ ฟากเหนือ ซอยจันทน์ ๔๓ (ซอยวัดไผ่เงิน)
ฟากเหนือ ซอยอยู่ดี ๒๐/๑ ฟากตะวันตก ซอยเจริญราษฎร์ ๘ (ซอยอยู่ดี) ฟากเหนือ และซอยเจริญราษฎร์ ๕
(ซอยอยู่ดี) ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดซอยจันทน์ ๔๙ ฟากตะวันออก
ย.๙-๒๙ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนจันทน์ ฟากใต้ และ
ซอยยัคฆาภรณ์ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ฟากตะวันตก ถนนรัชดาภิเษก
ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพระรามที่ ๓ ฟากตะวันตก และถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนพระรามที่ ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเขตยานนาวากับเขตบางคอแหลม
และถนนสาธุประดิษฐ์ ฟากตะวันตก
ย.๙-๓๐ ด้านเหนือ
จดซอยเจริญราษฎร์ ๕ (ซอยอยู่ดี) ฟากใต้ ซอยเจริญราษฎร์ ๘ (ซอยอยู่ดี)
ฟากใต้ ซอยอยู่ดี ๒๐/๑ ฟากตะวันออก ซอยจันทน์ ๔๓ (ซอยวัดไผ่เงิน) ฟากใต้ และซอยสาธุประดิษฐ์ ๑๒ ฟากใต้

๕๑
ด้านตะวันออก จดถนนสาธุประดิษฐ์ ฟากตะวันตก และเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างเขตบางคอแหลมกับเขตยานนาวา
ด้านใต้
จดถนนพระรามที่ ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนเจริญราษฎร์ ฟากตะวันออก
ย.๑๐-๑

ด้านเหนือ
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนสาย ง ๑๐ ฟากใต้ และซอยพหลโยธิน ๑๘ ฟากใต้
จดคลองบางซือ่ ฝั่งเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน

ฟากตะวันออก
ย.๑๐-๒

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ฟากตะวันออก และสถาบันทหาร
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
ฟากตะวันตก
ย.๑๐-๓

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองบางซือ่ ฝั่งใต้
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน
จดคลองสามเสน ฝั่งเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน
จดคลองสามเสน ฝั่งใต้
จดถนนพหลโยธิน ฟากตะวันตก
จดถนนราชวิถี ฟากเหนือ
จดซอยราชวิถี ๑๘ (ซอยวัดมะกอก) ฟากตะวันออก

ย.๑๐-๔

ด้านเหนือ
จดคลองแสนแสบ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดซอยสุขุมวิท ๔๙ ฟากตะวันตก ถนนสาย ข ๔๑ ฟากตะวันตกและ
ฟากใต้ และซอยสุขุมวิท ๕๕ (ซอยทองหล่อ) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสุขุมวิท ฟากหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนอโศกมนตรี
ฟากตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
ย.๑๐-๕

ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเพลินจิต ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนเลียบทางด่วน ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพระรามที่ ๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับริมเขตทางถนนวิทยุ ฟากตะวันออก
เส้นตรงทีล่ ากจากซอยร่วมฤดี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมเขตทาง
ถนนวิทยุ ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนวิทยุ ฟากตะวันออก
ย.๑๐-๖

ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก

ฟากตะวันตก

ย.๑๐-๗

ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองบางนางหงส์ ฝั่งเหนือ
จดถนนเลียบทางด่วน ฟากตะวันออก

ด้านเหนือ

จดถนนสุขุมวิท ฟากใต้ และอุทยานเบญจศิริ

๕๒
ด้านตะวันออก จดซอยสุขุมวิท ๒๔ (ซอยเกษม) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท ฟากใต้
ซอยสุขุมวิท ๒๔ (ซอยเกษม) ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพระรามที่ ๔
ฟากเหนือและฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก
ฟากตะวันออก
ด้านเหนือ
จดซอยทองหล่อ ๑๐ ฟากใต้ และถนนสาย ข ๔๙ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนปรีดีพนมยงค์ ฟากตะวันตก ซอยพึ่งสุข ฟากเหนือ และ
เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนปรีดีพนมยงค์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสุขุมวิท ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดซอยสุขุมวิท ๕๕ (ซอยทองหล่อ) ฟากตะวันออก
ย.๑๐-๘

ย.๑๐-๙ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสาทรใต้ ฟากใต้
และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพระรามที่ ๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายปากน้ํา ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดซอยศรีรุ้ง ฟากเหนือ ซอยศรีบําเพ็ญ ฟากตะวันออก ถนนเย็นอากาศ
ฟากเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต
บพิตรภิมุขมหาเมฆ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ สถานีตํารวจนครบาลบางโพงพาง สถานีตํารวจนครบาล
ทุ่งมหาเมฆ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ไปรษณีย์สวนพลู ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาทุ่งมหาเมฆ การประปา
นครหลวง สาขาทุ่งมหาเมฆ และกรมการบินพาณิชย์
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนนราธิวาส
ราชนครินทร์ ฟากตะวันตก
ย.๑๐-๑๐

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนสุขุมวิท ฟากใต้
จดถนนพระรามที่ ๔ ฟากตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท ฟากใต้
จดสถานีขนส่งสายตะวันออก

ย.๑๐-๑๑ ด้านเหนือ
จดคลองวัดยานนาวา ฝั่งใต้ และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับ
ริมเขตทางถนนสาทรใต้ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนนราธิวาส
ราชนครินทร์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนจันทน์ ฟากเหนือ
ซอยจันทน์ ๑๖ (ซอยทนุรัตน์) ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนจันทน์ ฟากเหนือ
ซอยจันทน์ ๑๘/๗ (ซอยเซนต์หลุยส์ ๓) ฟากตะวันตก ซอยจันทน์ ๒๗ (ซอยพระแม่มารี) ฟากตะวันตก เส้นขนาน
ระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนจันทน์ ฟากใต้ ซอยจันทน์ ๔๙ ฟากตะวันออก เส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างเขตสาทรกับเขตบางคอแหลม และคลองกรวย ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนเจริญกรุง ฟากตะวันออก และศาลแพ่งกรุงเทพใต้ วัดดอน
และสุสานมูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง

๕๓
ย.๑๐-๑๒ ด้านเหนือ
จดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรภิมุขมหาเมฆ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ สถานีตํารวจ
นครบาลบางโพงพาง สถานีตํารวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ไปรษณีย์สวนพลู ศูนย์บริการ
ลูกค้าทีโอที สาขาทุ่งมหาเมฆ การประปานครหลวง สาขาทุ่งมหาเมฆ กรมการบินพาณิชย์ และกองพันทหาร
สื่อสารที่ ๑ รักษาพระองค์
ด้านตะวันออก จดถนนนางลิ้นจี่ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนจันทน์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนนราธิวาส
ราชนครินทร์ ฟากตะวันออก
ย.๑๐-๑๓

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
และซอยจันทน์ ๔๙ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองกรวย ฝั่งใต้
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเขตบางคอแหลมกับเขตสาทร
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนจันทน์ ฟากใต้
จดถนนเจริญกรุง ฟากตะวันออก

๔. ที่ดินประเภท พ.๑ ถึง พ.๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม มีรายการ
ดังต่อไปนี้
พ.๑-๑
ด้านเหนือ
จดซอยทวีวัฒน์ ๑ ฟากใต้ และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับ
ริมเขตทางถนนสรงประภา ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก จดถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสรงประภา ฟากใต้
และซอยสุวรรณี ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนสรงประภา ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสรงประภา
ตัดกับคลองเปรมประชากร ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสรงประภา เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร
พ.๑-๒

ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสายไหม ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก จดคลองบึงพระยาสุเรนทร์ ฟากตะวันออก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุขาภิบาล ๕
(ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) ฟากตะวันออก และเส้นตัง้ ฉากกับถนนสุขาภิบาล ๕ (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช)
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสุขาภิบาล ๕ (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) บรรจบกับถนนสายไหมไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนสุขาภิบาล ๕ (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก จดเส้นตัง้ ฉากกับทางถนนสายไหม ที่จุดซึ่งอยูห่ ่างจากถนนสุขาภิบาล ๕
(ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) บรรจบกับถนนสายไหมไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสายไหม เป็นระยะ ๔๕๐ เมตร
พ.๑-๓

ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนแจ้งวัฒนะ ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก จดสถาบันทหาร บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โรงกรองน้าํ บางเขน การประปานครหลวง และ
ถนนสาย ข ๑๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนแจ้งวัฒนะ ฟากใต้
สถาบันทหาร และถนนแจ้งวัฒนะ ฟากเหนือ

๕๔
ด้านตะวันตก

จดคลองประปา ฝั่งตะวันตก

พ.๑-๔
ด้านเหนือ
จดสถาบันทหาร ซอยแจ้งวัฒนะ ๑๐ แยก ๓ ฟากตะวันตก
ซอยแจ้งวัฒนะ ๑๐ แยก ๓ ฟากใต้ และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนแจ้งวัฒนะ ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก จดถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนแจ้งวัฒนะ ฟากใต้
คลองเปรมประชากร ฝั่งตะวันออก และถนนแจ้งวัฒนะ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดสถานแรกรับบ้านเมตตา (เดิม)
พ.๑-๕

ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามอินทรา ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก จดซอยรามอินทรา ๒๓ ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร
กับริมเขตทางถนนลาดปลาเค้า ฟากตะวันออก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามอินทรา ฟากใต้
ด้านตะวันตก จดสถาบันทหาร และเส้นตัง้ ฉากกับถนนรามอินทรา ทีจ่ ุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ซอยรามอินทรา ๑๙ บรรจบกับถนนรามอินทราไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนรามอินทรา เป็นระยะ ๒๕๐ เมตร
พ.๑-๖

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนหทัยมิตร ฟากใต้
จดถนนนิมิตใหม่ ฟากตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนหทัยมิตร ฟากใต้
จดคลองสามวา ฝั่งตะวันออก

พ.๑-๗

ด้านเหนือ
จดคลองแสนแสบ ฝัง่ ใต้ คลองสิบสาม ฝัง่ ใต้ และถนนผดุงพันธ์ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ข ๑๘ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสังฆสันติสุข ฟากใต้
ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนสังฆสันติสุข ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสังฆสันติสุข
ตัดกับถนนเชื่อมสัมพันธ์ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสังฆสันติสุข เป็นระยะ ๑๐๐ เมตร และเส้นขนานระยะ
๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเชื่อมสัมพันธ์ ฟากตะวันตก
พ.๑-๘

ด้านเหนือ
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนงามวงศ์วาน ฟากเหนือ
จดคลองบางเขน ฝั่งเหนือ
จดคลองประปา ฝั่งตะวันตก

ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามอินทรา ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก จดซอยรามอินทรา ๘๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดซอยรามอินทรา ๕๒/๑ ฟากเหนือ ซอยนวมินทร์ ๙๖ ฟากเหนือ
และเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามอินทรา ฟากใต้
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนนวมินทร์
ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามอินทรา ฟากใต้ และเส้นตัง้ ฉากกับถนนรามอินทรา
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากซอยรามอินทรา ๗๑ (ซอยวัดคู้บอน) บรรจบกับถนนรามอินทราไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนรามอินทรา เป็นระยะ ๔๐๐ เมตร
พ.๑-๙

พ.๑-๑๐
ฟากตะวันออก

ด้านเหนือ
จดถนนงามวงศ์วาน ฟากใต้ และถนนประเสริฐมนูกิจ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน

๕๕
ด้านใต้
จดซอยพหลโยธิน ๓๒ (ซอยเสนานิคม ๒) ฟากเหนือ ซอยพหลโยธิน ๓๙
ฟากเหนือ และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน
ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนงามวงศ์วาน ฟากใต้ และซอยท่านผู้หญิงพหลฯ
ฟากตะวันออก
พ.๑-๑๑ ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับถนนประเสริฐมนูกิจ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนประเสริฐมนูกิจตัดกับถนนนวมินทร์ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนนวมินทร์ เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนนวมินทร์
ฟากตะวันออก
ด้านใต้
จดคลองบางเตย ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองบางขวด ฝั่งตะวันออก
พ.๑-๑๒

ด้านเหนือ
จดถนนโยธินพัฒนา ฟากใต้ และคลองจั่น ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนประดิษฐ์มนูธรรม

ฟากตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองทรงกระเทียม ฝั่งเหนือ
จดถนนประดิษฐ์มนูธรรม ฟากตะวันออก

พ.๑-๑๓

ด้านเหนือ
จดถนนโยธินพัฒนา ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนประดิษฐ์มนูธรรม ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๓๑๑๔ ด้านใต้ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่
๕๙๐๕๑ ด้านใต้ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๐๕๔ ด้านใต้ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๐๕๕ ด้านใต้ และทีด่ ินโฉนด
ที่ดินเลขที่ ๘๖๕๒ ด้านใต้ ในท้องทีแ่ ขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ด้านตะวันตก จดที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๕๒ ด้านตะวันตก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่
๕๙๐๕๕ ด้านตะวันตก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๐๘๔๔ ด้านตะวันตก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๙๘๐ ด้านใต้และ
ด้านตะวันตก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๙๗๙ ด้านตะวันตก คลองทรงกระเทียม ฝั่งเหนือ และเส้นขนานระยะ
๒๕๐ เมตร กับริมเขตทางถนนประดิษฐ์มนูธรรม ฟากตะวันตก
พ.๑-๑๔ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนลาดพร้าว ฟากเหนือ
เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนโชคชัย ๔ ฟากตะวันตก คลองทรงกระเทียม ฝั่งใต้ ถนนโชคชัย ๔
ฟากตะวันตก ถนนสังคมสงเคราะห์ ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนโชคชัย ๔ ฟากตะวันออก
และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนลาดพร้าว ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับถนนลาดพร้าว ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนโชคชัย ๔ บรรจบกับถนนลาดพร้าวไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนลาดพร้าว เป็นระยะ ๔๐๐ เมตร
ด้านใต้
จดซอยลาดพร้าว ๖๒ ฟากเหนือ และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับ
ริมเขตทางถนนลาดพร้าว ฟากใต้
ด้านตะวันตก จดคลองลาดพร้าว ฝั่งตะวันออก
พ.๑-๑๕
ฟากตะวันออก

ด้านเหนือ
จดคลองทรงกระเทียม ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนโชคชัย ๔

๕๖
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
พ.๑-๑๖

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ด้านตะวันตก

จดถนนสังคมสงเคราะห์ ฟากเหนือ
จดถนนโชคชัย ๔ ฟากตะวันออก
จดซอยฉลองกรุง ๔๑ ฟากใต้ และซอยฉลองกรุง ๓๘ ฟากใต้
จดคลองลําปลาทิว ฝั่งตะวันตก
จดคลองลําชวดเตย ฝั่งเหนือ ถนนฉลองกรุง ฟากตะวันออก และ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนฉลองกรุง ฟากตะวันตก

พ.๑-๑๗

ด้านเหนือ
จดคลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดซอยหลวงแพ่ง ๑ (ซอยประชาพัฒนา) ฟากตะวันตก และ
ซอยหมู่บ้านสภาวัลย์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนหลวงแพ่ง ฟากใต้
และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนลาดกระบัง ฟากใต้
ด้านตะวันตก จดคลองหนองปรือ ฝั่งตะวันออก
พ.๑-๑๘

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองพระโขนง ฝั่งใต้
จดซอยอ่อนนุช ๔๙ (ซอยโมราวรรณ) ฟากตะวันตก
จดถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท ๗๗) ฟากเหนือ
จดคลองขุนสกล ฝั่งตะวันออก

พ.๑-๑๙

ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก จดคลองมหาศร ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเพชรเกษม ฟากใต้
ด้านตะวันตก จดถนนมาเจริญ ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ ๓๘๐ เมตร กับ
ริมเขตทางถนนมาเจริญ ฟากตะวันตก ซอยเพชรเกษม ๘๑/๓ ฟากตะวันออก และซอยเพชรเกษม ๑๑๔ ฟากตะวันออก
พ.๑-๒๐

ด้านเหนือ
จดคลองบางพราน ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดซอยอุดมทรัพย์ ฟากตะวันตก ถนนเอกชัย ฟากใต้ และ
ซอยเอกชัย ๖๕ (ซอยศิริอยู่วิทยา) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบางบอน ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนบางขุนเทียน
ฟากตะวันตก และซอยเอกศิริ ฟากตะวันออก
พ.๑-๒๑

ด้านเหนือ
จดคลองสะพานควาย ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนประชาอุทิศ

ฟากตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
พ.๒-๑

จดซอยประชาอุทิศ ๗๕ ฟากเหนือ
จดถนนประชาอุทิศ ฟากตะวันออก

ด้านเหนือ
จดถนนปัญญา - รามอินทรา ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองเกร็ด ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย จ ๒ ฟากเหนือ ถนนรามอินทรา ฟากตะวันตก และ
เส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรัชดา - รามอินทรา ฟากใต้

๕๗
ด้านตะวันตก

จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก

พ.๒-๒

ด้านเหนือ
จดคลองแสนแสบ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนร่มเกล้า ฟากตะวันออก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามคําแหง ฟากใต้
ด้านตะวันตก จดซอยรามคําแหง ๑๘๘ ฟากตะวันออก และเส้นตรงทีล่ ากจาก
ซอยรามคําแหง ๑๘๘ ฟากตะวันออก จนบรรจบกับคลองแสนแสบ ฝั่งใต้
พ.๒-๓

ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก จดถนนราชพฤกษ์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับเขตทางรถไฟสายใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากเขตทางรถไฟ
สายใต้ตัดกับถนนราชพฤกษ์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้ เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
พ.๒-๔

ด้านเหนือ
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนร่มเกล้า ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนลาดกระบัง ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนลาดกระบัง ที่จุดซึ่งห่างจากถนนร่มเกล้าตัดกับ
ถนนลาดกระบังไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนลาดกระบัง เป็นระยะ ๘๐๐ เมตร และคลองสองต้นนุ่น ฝัง่ ตะวันออก
พ.๒-๕

ด้านเหนือ
จดคลองสี่บาท ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๖๕๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพระรามที่ ๒ ซอย ๕๔
ฟากตะวันออก และถนนท่าข้าม ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพระรามที่ ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเทียนทะเล
ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนบางขุนเทียน ฟากตะวันตก
พ.๓-๑

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ริมเขตทางถนนพหลโยธิน ฟากตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
พ.๓-๒

จดถนนพหลโยธิน ฟากตะวันตก และคลองลําผักชี ฝั่งใต้
จดคลองลําผักชี ฝั่งตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับ
จดซอยพหลโยธิน ๔๘ ฟากเหนือ และซอยพหลโยธิน ๖๗ ฟากเหนือ
จดคลองสอง (คลองถนน) ฝั่งตะวันออก

ด้านเหนือ
จดซอยพหลโยธิน ๕๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน

ฟากตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองลําผักชี ฝั่งเหนือ
จดถนนพหลโยธิน ฟากตะวันออก

พ.๓-๓
ด้านเหนือ
จดบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โรงกรองน้ําบางเขน และการประปานครหลวง
ด้านตะวันออก จดที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๙๖ ด้านตะวันออกและด้านใต้ ในท้องที่
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับริมเขตทางถนนนอร์ธปาร์ค ๒

๕๘
ฟากตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๒๑๗๖ ด้านเหนือ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๒๑๗๗ ด้านเหนือ ที่ดินโฉนด
ที่ดินเลขที่ ๑๓๒๑๗๘ ด้านเหนือและด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๗๔๓ ด้านตะวันออก ที่ดินโฉนด
ที่ดินเลขที่ ๑๓๒๑๘๑ ด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๒๑๘๒ ด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่
๕๙๑๓๐ ด้ า นตะวั น ออกและด้ านใต้ ที่ ดิน โฉนดที่ ดิ นเลขที่ ๑๑๔๖๙๒ ด้ านตะวั นออก ที่ ดิน โฉนดที่ดิ นเลขที่
๘๙๖๒๑ ด้านตะวันออกและด้านใต้ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๓๕๘๖ ด้านตะวันออกและด้านใต้ ในท้องที่แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับริมเขตทางถนนนอร์ธปาร์ค ๑ ฟากเหนือ
เส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับริมเขตทางถนนชิดชน ฟากเหนือ และเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับริมเขตทางถนนชิดชน ฟากใต้
เส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับริมเขตทางถนนนอร์ธปาร์ค ๑ ฟากใต้ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๕๘๖๙ ด้านใต้
ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๑ ด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๕๘๖๕ ด้านเหนือและด้านตะวันออก
ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๕๘๖๔ ด้านตะวันออกและด้านใต้ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๒ ด้านตะวันออกและ
ด้านใต้ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๘๓ ด้านใต้ ที่ดินโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๑๓๘๔ ด้านตะวันออก ด้านใต้และด้านตะวันตก
เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตรกับถนนนอร์ธปาร์ค ๑ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๓๓๑ ด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๖๙๓๓๒ ด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๓๓๓ ด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๓๓๔
ด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๓๓๕ ด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๓๓๖ ด้านตะวันออก ที่ดิน
โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๓๓๗ ด้านตะวันออก ด้านใต้และด้านตะวันตก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๓๑๓ ด้านใต้ ที่ดิน
โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๒๑๙ ด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๒๑๘ ด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดนิ เลขที่
๖๙๓๑๐ ด้านเหนือ ด้านตะวันออกและด้านใต้ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๔๗๕๗ ด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๒๔๗๕๖ ด้านตะวันออก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๘๐๔๖ ด้านเหนือ ด้านตะวันออกและด้านใต้ ที่ดินโฉนด
ที่ดินเลขที่ ๒๔๒๕ ด้านตะวันออก ด้านใต้และด้านตะวันตก ที่ดินโฉนดทีด่ ินเลขที่ ๑๒๕๓๖๙ ด้านตะวันออก ที่ดิน
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๙๐ ด้านตะวันออก ด้านใต้และด้านตะวันตก ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๒ ด้านตะวันตก ที่ดิน
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๗๘ ด้านตะวันตก และที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๗๗ ด้านใต้และด้านตะวันตก ทั้งนี้ให้
ครอบคลุมที่ดินตามที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๓๓๙ ในท้องที่แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๓๒๐ เมตร กับริมเขตทางซอยงามวงศ์วาน ๔๗
ฟากตะวันตก เขตที่ดินหมู่บ้านการเคหะท่าทราย และตามที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๔๙ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่
๖๔๐๓ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๐๔ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๐๕ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๐๖ ที่ดินโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๖๔๐๗ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๐๘ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๐๙ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๑๐ ที่ดินโฉนด
ที่ดินเลขที่ ๖๔๑๑ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๑๒ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๑๓ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๑๔
ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๑๕ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๑๖ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๑๗ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่
๖๔๑๘ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๑๙ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๒๐ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๒๑ ที่ดินโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๖๔๒๒ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๒๓ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๒๔ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๒๕ ที่ดินโฉนด
ที่ดินเลขที่ ๖๔๒๖ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๒๗ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๒๘ ในท้องที่แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๐ โรงกรองน้ําบางเขน และการประปานครหลวง
พ.๓-๔

ด้านเหนือ

จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนประเสริฐมนูกิจ

ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสาย ข ๑๙
ฟากตะวันออก และเส้นตัง้ ฉากกับถนนประเสริฐมนูกิจ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ข ๑๙ บรรจบกับ
ถนนประเสริฐมนูกิจไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจ เป็นระยะ ๒๐๐ เมตร

๕๙
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนประเสริฐมนูกิจ ฟากใต้
ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนประเสริฐมนูกิจ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนเสนานิเวศน์ ซอย ๒๐๐ บรรจบกับถนนประเสริฐมนูกิจไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจ
เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร
พ.๓-๕

ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับถนนสุวินทวงศ์ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนร่มเกล้าบรรจบกับถนนสุวินทวงศ์ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสุวินทวงศ์ เป็นระยะ ๒๐๐ เมตร และ
เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนร่มเกล้า ฟากตะวันออก
ด้านใต้
จดคลองแสนแสบ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดริมเขตทางซอยมีนบุรีสแควร์ ฟากตะวันออก ถนนสีหบุรานุกิจ
ฟากเหนือ และถนนรามอินทรา ฟากเหนือ
ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดินบริเวณ ส.-๒๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน
พ.๓-๖
ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสาย ง ๗ ฟากเหนือ
และซอยประชาชื่น ๘ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก ถนนศูนย์การค้า ฟากใต้
คลองเปรมประชากร ฝั่งตะวันตก และถนนพระรามที่ ๕ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสาย ง ๗ ฟากใต้
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตรกับริมเขตทางถนนกรุงเทพ – นนทบุรี
ฟากตะวันตก
พ.๓-๗
ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนประดิพัทธ์ ฟากเหนือ
เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน ฟากตะวันตก ซอยวัดไผ่ตัน ฟากใต้ ถนนพหลโยธิน
ฟากตะวันออก และเส้นตัง้ ฉากกับถนนพหลโยธิน ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนพหลโยธินตัดกับ
คลองบางซื่อ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนพหลโยธิน เป็นระยะ ๑๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน
ฟากตะวันตก ซอยทางเข้าธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่ และถนนพหลโยธิน ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดซอยพหลโยธิน ๑๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดซอยประดิพัทธ์ ๑๐ (ซอยประชานิมิต) ฟากตะวันออก ถนนประดิพัทธ์
ฟากเหนือ และซอยประดิพทั ธ์ ๑๓ (ซอยประชาอุทิศ) ฟากตะวันออก
พ.๓-๘
ด้านเหนือ
จดซอยสามเสน ๒๕ (ซอยวัดจันทร์สโมสร) ฟากใต้ ถนนสามเสน
ฟากตะวันออก และคลองบางกระบือ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสามเสน
ฟากตะวันออก ซอยสามเสน ๑๘ (ซอยสุขเกษม) ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๑๘๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสามเสน
ฟากตะวันออก และซอยนครไชยศรี ๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนนครไชยศรี ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสามเสน ฟากตะวันตก
กรมชลประทาน การไฟฟ้านครหลวง สามเสน และโรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

๖๐
พ.๓-๙
ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสิรินธร ฟากเหนือ
และซอยเจ้าพระยาสยาม ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก จดซอยเจ้าพระยาสยาม ฟากตะวันตก และเส้นตรงที่ลากจาก
ซอยเจ้าพระยาสยาม ฟากตะวันตก ไปตั้งฉากกับถนนราชวิถี ฟากใต้
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนราชวิถี ฟากใต้ และ
เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสิรินธร ฟากใต้
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ์
ฟากตะวันตก
พ.๓-๑๐

ด้านเหนือ
จดซอยสุดสงวน ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางซอยมิตรอนันต์
ฟากตะวันตก ถนนนครไชยศรี ฟากเหนือ และกรมสรรพสามิต
ด้านใต้
จดคลองสามเสน ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนพระรามที่ ๕ ฟากตะวันออก
พ.๓-๑๑

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองบางยีข่ ัน ฝั่งใต้
จดถนนอรุณอมรินทร์ ฟากตะวันตก
จดถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฟากเหนือ และถนนบรมราชชนนี ฟากเหนือ
จดคลองบางบําหรุ ฝั่งตะวันออก

พ.๓-๑๒

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนบรมราชชนนี ฟากใต้
จดถนนอรุณอมรินทร์ ฟากตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนบรมราชชนนี ฟากใต้
จดคลองบางบําหรุ ฝั่งตะวันออก

พ.๓-๑๓

ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนลาดพร้าว ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก จดถนนนวมินทร์ ฟากตะวันตก ซอยพุฒตาล ฟากตะวันตก ถนนเสรีไทย
ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพ่วงศิริ ฟากตะวันออก ถนนรามคําแหง ฟากเหนือ และ
ถนนสาย ข ๓๔ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดซอยหมู่บ้านมาลีสวนสน ๘ ฟากเหนือ ถนนศรีนครินทร์ ซอยโต๊ะลิ้ม
ฟากเหนือ ถนนศรีนครินทร์ ฟากตะวันตก และซอยสุดนารี ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดซอยรามคําแหง ๕๒ ฟากตะวันออก ถนนรามคําแหง ฟากเหนือ
ลํารางสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งตะวันออก คลองแสนแสบ ฝั่งเหนือ คลองยายเผื่อน ฝั่งตะวันออก ถนนลาดพร้าว
ฟากใต้ และถนนแฮปปี้แลนด์ สาย ๑ ฟากตะวันออก
พ.๓-๑๔ ด้านเหนือ
จดธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ฟากใต้
ซอยวัดมกุฎกษัตริยาราม ฟากใต้ และสถาบันทหาร
ด้านตะวันออก จดถนนราชดําเนินนอก ฟากตะวันตก สํานักงานการปฏิรปู ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ด้านใต้
จดคลองรอบกรุง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก
พ.๓-๑๕

ด้านเหนือ

จดคลองแสนแสบ ฝั่งใต้

๖๑
ด้านตะวันออก จดซอยรามคําแหง ๖๕ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนรามคําแหง ฟากเหนือ ซอยรามคําแหง ๒๔ ฟากตะวันตก และ
เส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรามคําแหง ฟากใต้
ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับถนนรามคําแหง ที่จุดซึ่งซอยรามคําแหง ๒๔ บรรจบ
กับถนนรามคําแหง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนรามคําแหง เป็นระยะ ๘๕๐ เมตร และซอยรามคําแหง ๙
ฟากตะวันออก
ด้านเหนือ
จดถนนศรีอยุธยา ฟากใต้ และสถาบันทหาร
ด้านตะวันออก จดถนนพญาไท ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดโรงกรองน้ําสามเสน โรงงานผลิตน้ําสามเสน ๒ การประปานครหลวง
กรมโยธาธิการและผังเมือง สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กบ้านราชวิถี สภาสังคมสงเคราะห์ สถาบันประสาท
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวง
การต่างประเทศ โรงพยาบาลสงฆ์ องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กองบัญชาการตํารวจ
นครบาล กองบังคับการตํารวจทางหลวง กรมทางหลวง สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ สํานักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และสํานักงานเครื่องกลและสื่อสาร
พ.๓-๑๖

พ.๓-๑๗

ด้านเหนือ

จดถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ ฟากใต้ ถนนนครสวรรค์ ฟากใต้ และถนนกรุงเกษม

ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนกรุงเกษม ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนเจริญกรุง ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองรอบกรุง ฝัง่ ตะวันออก และถนนราชดําเนินนอก ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดินบริเวณ ส.-๔๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน
พ.๓-๑๘

ด้านเหนือ
จดสถาบันทหาร และเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพญาไท ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองแสนแสบ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก ถนนเพชรบุรี ฟากใต้
โรงกรองน้ําสามเสน โรงงานผลิตน้ําสามเสน ๒ การประปานครหลวง กรมโยธาธิการและผังเมือง สถานรับเลี้ยง
และพัฒนาเด็กบ้านราชวิถี สภาสังคมสงเคราะห์ สถาบันประสาท สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงการต่างประเทศ โรงพยาบาลสงฆ์ องค์การ
เภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กองบัญชาการตํารวจนครบาล กองบังคับการตํารวจ
ทางหลวง กรมทางหลวง สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
กรมการศึกษานอกโรงเรียน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร และสํานักงานเครือ่ งกลและสื่อสาร
ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดินบริเวณ ส.-๔๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน
พ.๓-๑๙ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพรานนก –
พุทธมณฑลสาย ๔ ฟากเหนือ และเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพรานนก ฟากเหนือ

๖๒
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ์
ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพรานนก ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ ๔๕๐ เมตร
กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ์ ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพรานนก
ฟากใต้
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพรานนก ฟากใต้
และเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพรานนก - พุทธมณฑลสาย ๔ ฟากใต้
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนจรัญสนิทวงศ์
พ.๓-๒๐
บ้านมนังคศิลา

ด้านเหนือ

จดถนนหลานหลวง ฟากใต้ สมาคมสตรีแห่งประเทศไทย และ

ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองแสนแสบ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองผดุงกรุงเกษม ฝั่งตะวันออก
พ.๓-๒๑

ด้านเหนือ
จดคลองแสนแสบ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพญาไท ฟากตะวันตก
ถนนพระรามที่ ๑ ฟากเหนือ ซอยจุฬาลงกรณ์ ๕ ฟากตะวันตก ซอยจุฬาลงกรณ์ ๑๒ ฟากใต้ และซอยจุฬาลงกรณ์ ๙
ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนพระรามที่ ๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดกระทรวงพลังงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย และสถานีรถไฟกรุงเทพ
พ.๓-๒๒

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนเจริญกรุง ฟากใต้
จดคลองผดุงกรุงเกษม ฝั่งตะวันตก
จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งเหนือ
จดคลองรอบกรุง ฝั่งตะวันออก

พ.๓-๒๓

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต้
จดทางพิเศษฉลองรัช (สายรามอินทรา - อาจณรงค์) ฟากตะวันตก
จดคลองตัน ฝั่งเหนือ
จดคลองตัน ฝั่งตะวันออก และคลองแสนแสบ ฝั่งตะวันออก

พ.๓-๒๔

ด้านเหนือ
จดถนนพระราม ๙ ฟากใต้ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนศรีนครินทร์

ฟากตะวันออก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพัฒนาการ ฟากใต้
คลองหัวหมาก ฝั่งเหนือ และเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพัฒนาการ ฟากใต้
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนศรีนครินทร์
ฟากตะวันตก
พ.๓-๒๕

ด้านเหนือ
จดถนนพระรามที่ ๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดซอยสองพระ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสี่พระยา ฟากเหนือ

๖๓
ด้านตะวันตก

จดซอยเจริญกรุง ๓๐ ฟากตะวันออก และคลองผดุงกรุงเกษม

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพระรามที่ ๔ ฟากเหนือ
จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร (สายดินแดง - ท่าเรือ) ฟากตะวันตก
จดถนนพระรามที่ ๔ ฟากเหนือ
จดซอยปลูกจิต ฟากตะวันออก

ฝั่งตะวันออก
พ.๓-๒๖

จดสวนเบญจกิติ โรงงานยาสูบ ถนนรัชดาภิเษก ฟากตะวันตก และ
พ.๓-๒๗ ด้านเหนือ
เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพระรามที่ ๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสาย ข ๕๕
ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเกษมราษฎร์ ฟากตะวันออก คลองหัวลําโพง
(คลองเตย) ฝัง่ ใต้ และถนนเกษมราษฎร์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร (สายดินแดง - ท่าเรือ) ฟากเหนือ และ
เขตทางรถไฟสายปากน้ํา ฟากเหนือ
พ.๓-๒๘

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนพระรามที่ ๔ ฟากใต้
จดเขตทางรถไฟสายปากน้ํา ฟากตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพระรามที่ ๔ ฟากใต้
จดซอยงามดูพลี ฟากตะวันออก

พ.๓-๒๙

ด้านเหนือ
จดคลองบางกอกใหญ่ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองสําเหร่ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนเทอดไท ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร กับริมเขตทาง

ถนนสาย ข ๖๔ ฟากใต้
ด้านตะวันตก
พ.๓-๓๐

จดคลองด่าน ฝั่งตะวันออก

ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสาทรใต้ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนนราธิวาส
ราชนครินทร์ ฟากตะวันออก ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ ๑๗ ฟากเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรภิมุขมหาเมฆ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอี่ยมละออ สถานีตํารวจนครบาลบางโพงพาง สถานีตํารวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ไปรษณีย์สวนพลู ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาทุ่งมหาเมฆ การประปานครหลวง สาขาทุ่งมหาเมฆ กรมการบิน
พาณิชย์ และกองพันทหารสื่อสารที่ ๑ รักษาพระองค์
ด้านใต้
จดถนนจันทน์เก่า ฟากเหนือ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ฟากตะวันออก
ถนนจันทน์ ฟากเหนือ ถนนสาธุประดิษฐ์ ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนจันทน์
ฟากใต้
ด้านตะวันตก จดซอยจันทน์ ๒๗ (ซอยพระแม่มารี) ฟากตะวันออก ซอยจันทน์ ๑๘/๗
(ซอยเซนต์หลุยส์ ๓) ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนจันทน์ ฟากเหนือ ซอยจันทร์ ๑๖
(ซอยทนุรัตน์) ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนจันทน์ ฟากเหนือ และเส้นขนาน
ระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ฟากตะวันตก

๖๔
พ.๓-๓๑ ด้านเหนือ
จดซอยพึ่งสุข ฟากใต้ ถนนปรีดีพนมยงค์ ฟากตะวันออก และ
ซอยมีสุวรรณ ๓ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนปรีดพี นมยงค์
ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท ฟากเหนือ คลองพระโขนง ฝัง่ ตะวันตก
และคลองบางนางจีน ฝั่งใต้และฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดซอยสุขุมวิท ๘๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสุขุมวิท ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับ
ริมเขตทางถนนปรีดีพนมยงค์ ฟากตะวันตก
พ.๓-๓๒

ด้านเหนือ
จดคลองพระโขนง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดซอยอ่อนนุช ๗ (ซอยวัดมหาบุศย์) ฟากตะวันตก ถนนอ่อนนุช
(ซอยสุขุมวิท ๗๗) ฟากเหนือ และเส้นตัง้ ฉากกับถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท ๗๗) ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนอ่อนนุช
(ซอยสุขุมวิท ๗๗) ตัดกับคลองบางนางจีนไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท ๗๗) เป็นระยะ
๔๕๐ เมตร
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางซอยถนนอ่อนนุช
(ซอยสุขุมวิท ๗๗) ฟากใต้
ด้านตะวันตก จดคลองบางนางจีน ฝั่งตะวันออก
พ.๓-๓๓

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนพระรามที่ ๔ ฟากใต้
จดถนนสุขุมวิท ฟากตะวันตก
จดซอยสุขุมวิท ๕๒ (ซอยศิริพร) ฟากเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท ฟากตะวันตก

พ.๓-๓๔

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองบางจาก ฝั่งใต้
จดคลองราชมนตรี ฝั่งตะวันตก
จดคลองราษฎร์สามัคคี ฝั่งเหนือ
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก

พ.๓-๓๕

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองบางจาก ฝั่งใต้
จดคลองยายเพียร ฝั่งตะวันตก
จดคลองภาษีเจริญ ฝั่งเหนือ
จดคลองราชมนตรี ฝั่งตะวันออก

พ.๓-๓๖

ด้านเหนือ
จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร (สายดาวคะนอง - ท่าเรือ) ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายปากน้ํา ฟากตะวันตก เส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างเขตยานนาวากับเขตคลองเตย และแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก
จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งเหนือ
ด้านใต้
ด้านตะวันตก จดถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับริมเขตทางถนนพระรามที่ ๓ ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตถนนนราธิวาส
ราชนครินทร์ ฟากตะวันตก
พ.๓-๓๗

ด้านเหนือ

จดคลองสําเหร่ ฝั่งใต้

๖๕
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
ฟากตะวันออก
ด้านใต้
จดถนนมไหสวรรย์ ฟากเหนือ และถนนรัชดาภิเษก ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นตรงที่ลากจากจุดบรรจบระหว่างถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินกับ
ถนนรัชดาภิเษก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนรัชดาภิเษก เป็นระยะ ๓๔๐ เมตร ไปยังซอยสมเด็จ
พระเจ้าตากสิน ๓๐ ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฟากตะวันตก
และสถาบันทหาร
พ.๓-๓๘

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนจันทน์ ฟากใต้
จดถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ฟากตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนจันทน์ ฟากใต้
จดถนนสาธุประดิษฐ์ ฟากตะวันออก

พ.๓-๓๙

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองดาวคะนอง ฝัง่ ใต้
จดถนนสุขสวัสดิ์ ฟากตะวันตก
จดถนนพระรามที่ ๒ ฟากเหนือ
จดคลองวัดนาคนิมิตร ฝั่งตะวันออก

พ.๓-๔๐

ด้านเหนือ
จดซอยสุขสวัสดิ์ ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุขสวัสดิ์

ฟากตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองบางปะแก้ว ฝั่งตะวันตก
จดถนนสุขสวัสดิ์ ฟากตะวันออก

พ.๓-๔๑ ด้านเหนือ
(ซอยวชิรธรรมสาธิต) ฟากใต้
ด้านตะวันออก
กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท ฟากตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองบางอ้อ ฝั่งใต้และฝั่งตะวันออก ซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑

พ.๓-๔๒
ฟากตะวันออก

จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุขสวัสดิ์

ด้านเหนือ

จดซอยอุดมสุข ๑๙ ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร
จดคลองบางนา ฟากเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท ฟากตะวันตก

ด้านตะวันออก จดคลองราษฎร์บูรณะ ฝัง่ ตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุขสวัสดิ์
ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก

จดคลองบางปะกอก ฝั่งตะวันออก

พ.๓-๔๓ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนบางนา – ตราด
ฟากเหนือ และคลองเคล็ด ฝัง่ ใต้
ด้านตะวันออก จดคลองบางนา ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนบางนา – ตราด
ฟากใต้

๖๖
ด้านตะวันตก
ซอยเชลียง ๑ ฟากตะวันออก

จดซอยศรีพงษ์ ฟากตะวันออก ถนนบางนา – ตราด ฟากเหนือ และ

พ.๔-๑
ด้านเหนือ
จดคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งใต้ ถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันตก
ถนนหอวัง ฟากใต้ ถนนพหลโยธิน ฟากตะวันออก และกองทะเบียน กองปราบปราม กองบัญชาการตํารวจ
สอบสวนกลาง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพหลโยธิน
ฟากตะวันออก ลํารางสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งเหนือ และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนวิภาวดีรังสิต
ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดซอยยาสูบ ๒ ฟากเหนือ ซอยยาสูบ ๑ ฟากเหนือ ซอยพหลโยธิน ๑๘/๑
(ซอยร่วมศิริมิตร) แยก ๑๘ ฟากเหนือ ถนนพหลโยธิน ฟากตะวันตก และถนนกําแพงเพชร ๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดินบริเวณ ส. –๒๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน
พ.๔-๒

ด้านเหนือ
จดคลองสามเสน ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดถนนอโศก - ดินแดง ฟากตะวันตก และถนนอโศกมนตรี ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองแสนแสบ ฝั่งเหนือ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (สายดินแดง ท่าเรือ) ฟากตะวันออก และเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนพญาไท ฟากตะวันออก
ด้านเหนือ
จดคลองสามเสน ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนอโศก – ดินแดง
ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนอโศกมนตรี ฟากตะวันออก
ด้านใต้
จดคลองแสนแสบ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนอโศก - ดินแดง ฟากตะวันออก และถนนอโศกมนตรี
ฟากตะวันออก
พ.๔-๓

พ.๔-๔

ด้านเหนือ
จดถนนอิสรภาพ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฟากตะวันตก คลองบางไส้ไก่ ฝั่งตะวันตก
และเส้นตรงทีเ่ ชื่อมระหว่างทีจ่ ุดซึ่งคลองบางลําภูล่าง บรรจบกับคลองบางไส้ไก่กับจุดบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินตัดกับถนนตากสิน - เพชรเกษม ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสมเด็จ
พระเจ้าตากสิน เป็นระยะ ๒๕๐ เมตร
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินตัดกับถนนกรุงธนบุรี ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เป็นระยะ
๒๕๐ เมตร
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนประชาธิปก ฟากตะวันตก
พ.๔-๕

ด้านเหนือ
จดถนนอิสรภาพ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๗๕๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเจริญนคร
ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเจริญรัถ ฟากใต้ และเส้นขนานระยะ ๕๕๐ เมตร
กับริมเขตทางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฟากตะวันออก

๖๗
ด้านใต้
จดคลองบางลําภูล่าง ฝัง่ เหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองบางไส้ไก่ ฝั่งตะวันออก ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
ฟากตะวันออก และถนนประชาธิปก ฟากตะวันออก
พ.๕-๑

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต้
จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร (สายดินแดง - ท่าเรือ) ฟากตะวันตก
จดคลองแสนแสบ ฝั่งเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพญาไท ฟากตะวันตก

พ.๕-๒

ด้านเหนือ
จดคลองแสนแสบ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร (สายดินแดง - ท่าเรือ) ฟากตะวันตก
เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเพลินจิต ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมเขตทาง
ถนนวิทยุ ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับริมเขตทางถนนวิทยุ ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพระรามที่ ๔ และซอยปลูกจิต ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนพระรามที่ ๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนวิทยุ ฟากตะวันออก ถนนสารสิน ฟากเหนือ ถนนราชดําริ
ฟากตะวันออก ถนนพระราม ๑ ฟากเหนือ ถนนอังรีดูนังต์ ฟากตะวันตก ซอยจุฬาลงกรณ์ ๖๔ (ซอย ๑๑)
ฟากเหนือ ถนนพญาไท ฟากตะวันออก ซอยจุฬาลงกรณ์ ๑๒ ฟากเหนือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภากาชาดไทย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การประปานครหลวงปทุมวัน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สนามม้าราชกรีฑาสโมสร
สวนลุมพินี สนามกีฬาแห่งชาติ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่โล่งด้านหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพญาไท ฟากตะวันตก
พ.๕-๓

ด้านเหนือ
จดคลองแสนแสบ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนอโศกมนตรี
ฟากตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
ด้านใต้
จดถนนสุขุมวิท ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร (สายดินแดง - ท่าเรือ) ฟากตะวันออก
พ.๕-๔

ด้านเหนือ
จดถนนสุขุมวิท ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก

ฟากตะวันออก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพระรามที่ ๔
ฟากเหนือ ถนนรัชดาภิเษก ฟากตะวันออก คลองบางนางหงษ์ ฝั่งเหนือ เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับ
ริมเขตทางถนนรัชดาภิเษก ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุขุมวิท ฟากใต้
ด้านตะวันตก จดทางพิเศษเฉลิมมหานคร (สายดินแดง - ท่าเรือ) ฟากตะวันออก
พ.๕-๕

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดซอยจุฬาลงกรณ์ ๔๒ ฟากใต้
จดถนนพญาไท ฟากตะวันตก
จดถนนพระรามที่ ๔ ฟากเหนือ
จดซอยจุฬาลงกรณ์ ๙ ฟากตะวันออก

๖๘
พ.๕-๖
ด้านเหนือ
จดคลองผดุงกรุงเกษม ฝั่งใต้ ซอยเจริญกรุง ๓๐ ฟากใต้ ถนนสี่พระยา
ฟากใต้ ซอยสองพระ ฟากตะวันออก และถนนพระรามที่ ๔ ฟากใต้
ด้านใต้
จดถนนสาทรเหนือ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก
พ.๕-๗

ด้านเหนือ
จดถนนสาทรใต้ ฟากใต้ และถนนพระรามที่ ๔ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดซอยงามดูพลี ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพระรามที่ ๔
ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสาทรใต้ ฟากใต้ และคลองวัดยานนาวา ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก
๕. ที่ดินประเภท อ.๑ ถึง อ.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม มีรายการ
ดังต่อไปนี้
อ.๑-๑

เขตประกอบการอุตสาหกรรมบึงโคล่อินเตอร์ซิตี้ร่วมทุน

อ.๑-๒

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

อ.๑-๓

ด้านเหนือ
จดคลองบางพราน ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดซอยเอกศิริ ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับ
ริมเขตทางถนนเทียนทะเล ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเทียนทะเล
ฟากตะวันตก คลองบางบอน ฝั่งเหนือ และคลองขวาง ฝัง่ ตะวันออก
อ.๑-๔

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพระรามที่ ๒ ฟากใต้
จดคลองราชมนตรี ฝั่งตะวันตก
จดถนนกาญจนภิเษก ฟากเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเทียนทะเล

ฟากตะวันตก
อ.๑-๕

เขตประกอบการอุตสาหกรรมบางบอนมินิแฟคตอรี่

อ.๑-๖

ด้านเหนือ
จดคลองสนามชัย ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองพระไชยยศสมบัติ ฝั่งตะวันตก เส้นตรงที่ลากจากที่จุดซึ่ง
ซอยเทียนทะเล ๒๔ ตัดกับคลองพระไชยยศสมบัติไปทางทิศเหนือตามแนวคลองพระไชยยศสมบัติ เป็นระยะ
๑๒๐ เมตร กับจุดที่อยู่ห่างจากซอยเทียนทะเล ๒๔ บรรจบกับถนนเทียนทะเลไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวซอยเทียนทะเล ๒๔ เป็นระยะ ๖๒๐ เมตร และเขตประกอบการอุตสาหกรรมวงแหวน
ชัชวาลแฟคทอรี่และวงแหวนแสงประทีป
ด้านใต้
จดเขตประกอบการอุตสาหกรรมวงแหวนชัชวาลแฟคทอรี่ และ
วงแหวนแสงประทีป
ด้านตะวันตก จดเขตประกอบอุตสาหกรรมวงแหวนชัชวาลแฟคทอรี่ และวงแหวน
แสงประทีป
อ.๒-๑

บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จํากัด

๖๙
อ.๒-๒

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

อ.๒-๓

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

อ.๒-๔

บริษัท ประชาผล จํากัด

อ.๒-๕
ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๔๐ เมตร กับริมเขตทางซอยแสนสุข ฟากเหนือ
เส้นขนานระยะ ๔๐ เมตร กับริมเขตทางซอยแสนสุข ๑ ฟากเหนือ และเส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นขนานระยะ ๔๐ เมตร
กับริมเขตทางซอยแสนสุข ๑ จนบรรจบกับคลองตาพุก ที่จุดซึ่งคลองตาพุกบรรจบกับคลองประเวศบุรีรมย์ ไปทาง
ทิศใต้ตามแนวคลองตาพุก เป็นระยะ ๑,๗๕๐ เมตร
ด้านตะวันออก จดคลองตาพุก ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดซอยชุมชนอ่อนนุช ๔๐ ไร่ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑๓๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุขาภิบาล ๒
ฟากตะวันออก ซอยทางเข้าบริษัทแคปซูลโปรดักซ์ จํากัด ฟากเหนือและฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ ๕๐ เมตร
กับริมเขตทางซอยแสนสุข ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ ๑๗๐ เมตร กับริมเขตทางซอยทางเข้าบริษัท แคปซูล
โปรดักซ์ จํากัด ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ ๘๐ เมตร กับริมเขตทางซอยแสนสุข ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ
๕๐ เมตร กับริมเขตทางซอยแสนสุข ฟากใต้ และถนนสุขาภิบาล ๒ ฟากตะวันออก
อ.๒-๖

ศูนย์บริการกําจัดกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

๖. ที่ดินประเภท อ.๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีเม็ดมะปราง ให้เป็นที่ดินประเภทคลังสินค้า มีรายการดังต่อไปนี้
อ.๓

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
ซอยเจ้าคุณทหาร ฟากตะวันออก

จดถนนเจ้าคุณทหาร ฟากใต้
จดคลองสี่ ฝัง่ ตะวันตก
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากเหนือ
จดคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งตะวันออก ฝั่งเหนือและฝั่งใต้ และ

๗. ที่ดินประเภท ก.๑ ถึง ก.๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
ก.๑-๑
ด้านเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี
ด้านตะวันออก จดคลองสิบ ฝัง่ ตะวันตกและฝั่งเหนือ
ด้านใต้
จดคลองสนาม ฝั่งเหนือและฝัง่ ตะวันตก และคลองลําบ่อยาว ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองเก้า ฝั่งตะวันออก
ก.๑-๒
ด้านเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี
ด้านตะวันออก จดคลองเก้า ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองสี่ตะวันออก ฝั่งเหนือ และคลองสีต่ ะวันตก ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนหทัยราษฎร์ ฟากตะวันออก
ก.๑-๓

ด้านเหนือ
จดคลองสี่ตะวันออก ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองเก้า ฝั่งตะวันตก และคลองแบนชะโด ฝั่งตะวันตก

๗๐

ก.๑-๔

ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองแบนชะโด ฝั่งเหนือ
จดคลองลาดงูเห่า ฝั่งตะวันออก และคลองลําตาโดน ฝั่งตะวันออก

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองสี่ตะวันตก ฝั่งใต้ และคลองสี่ตะวันออก ฝั่งใต้
จดคลองลําตาโดน ฝั่งตะวันตก และคลองลาดงูเห่า ฝั่งตะวันตก
จดคลองสามตะวันออก ฝั่งเหนือ และคลองสามตะวันตก ฝั่งเหนือ
จดถนนหทัยราษฎร์ ฟากตะวันออก

ก.๑-๕

ด้านเหนือ
จดคลองลําบ่อยาว ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองลําหิน ฝั่งตะวันตก และคลองแสบแสบ ฝั่งใต้
ด้านใต้
จดคลองบ้านเกาะ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งตะวันออก คลองแสนแสบ ฝั่งใต้
คลองลัดตาเตี้ย ฝั่งตะวันออก และคลองแบนชะโด ฝั่งตะวันออก
ก.๑-๖

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองสามตะวันตก ฝั่งใต้ และคลองสามตะวันออก ฝั่งใต้
จดคลองลาดงูเห่า ฝั่งตะวันตก
จดคลองสองตะวันออก ฝั่งเหนือ และคลองสองตะวันตก ฝั่งเหนือ
จดถนนหทัยราษฎร์ ฟากตะวันออก

ก.๑-๗

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองแบนชะโด ฝั่งใต้
จดคลองลัดตาเตี้ย ฝั่งตะวันตก
จดคลองแสนแสบ ฝั่งเหนือ
จดคลองตาหนวด ฝั่งตะวันออกและฝัง่ ใต้ และคลองลาดงูเห่า

ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดินบริเวณ ส.-๗ และบริเวณ ส.-๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน
ก.๑-๘

ด้านเหนือ
จดคลองสองตะวันออก ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองลาดงูเห่า ฝั่งตะวันตก และคลองตาหนวด ฝั่งเหนือและ

ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
คลองพระราชดําริ ๑ ฝั่งตะวันออก
ก.๑-๙

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
คลองต้นไทร ฝั่งเหนือและฝัง่ ตะวันตก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
ฟากตะวันออก

จดคลองแสนแสบ ฝั่งเหนือ
จดคลองบึงไผ่ ฝั่งตะวันออก คลองหนึง่ ตะวันออก ฝั่งใต้ และ
จดคลองแสนแสบ ฝั่งใต้
จดคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งใต้ คลองลําหิน ฝั่งตะวันตก และ
จดถนนสุวินทวงศ์ ฟากเหนือ
จดถนนราษฎร์อุทิศ ฟากตะวันออก และซอยราษฎร์อุทิศ ๑

ก.๑-๑๐ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๗๕๐ เมตร กับริมฝั่งคลองแสนแสบ ฟากใต้ และ
ถนนสุวินทวงศ์ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองสี่ ฝัง่ ตะวันตก
ด้านใต้
จดลํารางศาลเจ้า ฝั่งเหนือ

๗๑
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนร่มเกล้า ฟากตะวันออก

ก.๑-๑๑

ด้านเหนือ
จดถนนสุวินทวงศ์ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองลําต้นไทร ฝั่งตะวันตกและฝัง่ ใต้ คลองลํานกแขวก ฝั่งตะวันตก
คลองบึงใหญ่ ฝั่งเหนือ ลํารางตาทรัพย์ ฝั่งเหนือ และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเขตมีนบุรีกับเขตลาดกระบัง
ด้านใต้
จดคลองลําพังพวย ฝั่งเหนือ และลํารางศาลเจ้า ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองสี่ ฝัง่ ตะวันออก
ก.๑-๑๒

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
เขตมีนบุรีกับเขตลาดกระบัง

จดลํารางตาทรัพย์ ฝั่งใต้ และคลองบึงใหญ่ ฝั่งใต้
จดคลองกอไผ่ ฝั่งตะวันตก
จดคลองลํารางตาเสือ ฝั่งเหนือ
จดคลองบึงบัว ฝั่งตะวันออก และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง

จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเขตมีนบุรีกับเขตลาดกระบัง
ก.๑-๑๓ ด้านเหนือ
ลํารางศาลเจ้า ฝั่งใต้ และคลองพังพวย ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองบึงบัว ฝั่งตะวันตก คลองลําชวดเตย ฝั่งใต้ นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ฟากตะวันตก และคลองลําปลาทิว ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนเจ้าคุณทหาร ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนร่มเกล้า ฟากตะวันออก
ก.๑-๑๔

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ฝั่งเหนือ ฝั่งตะวันตก และฝัง่ ใต้
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
ก.๑-๑๕

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนเจ้าคุณทหาร ฟากใต้
จดซอยเจ้าคุณทหาร ฟากตะวันตก และคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากเหนือ
จดถนนร่มเกล้า ฟากตะวันออก
จดถนนเจ้าคุณทหาร ฟากใต้
จดคลองลําปลาทิว ฝั่งตะวันตก
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากเหนือ
จดคลองสี่ ฝัง่ ตะวันออก

ก.๑-๑๖

ด้านเหนือ
จดทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ซอยยายเจิมทองหล่อ ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับริมเขตทางซอยลาดกระบัง ๔
ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นเขตแบ่งการปกครองระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ
ด้านตะวันตก จดถนนกิ่งแก้ว ฟากตะวันออก ถนนลาดกระบัง ฟากใต้ และถนนร่มเกล้า
ฟากตะวันออก
ก.๒-๑

ด้านเหนือ
จดคลองมหาสวัสดิ์ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนบรมราชชนนี ฟากเหนือ

๗๒
ด้านตะวันตก
ก.๒-๒

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
เขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองควาย ฝั่งตะวันออก
จดคลองมหาสวัสดิ์ ฝั่งใต้
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างแขวงตลิ่งชันกับแขวงฉิมพลี และ
จดถนนบรมราชชนนี ฟากเหนือ
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก

ก.๒-๓

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนบรมราชชนนี ฟากใต้
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก
จดคลองบางระมาด ฝั่งเหนือ
จดคลองควาย ฝั่งตะวันออก

ก.๒-๔

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนบรมราชชนนี ฟากใต้
จดถนนราชพฤกษ์ ฟากตะวันตก
จดถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย ๔ ฟากเหนือ
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก

ก.๒-๕

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนบรมราชชนนี ฟากใต้ และเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองชักพระ ฝัง่ ตะวันตก
จดถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย ๔ ฟากเหนือ
จดถนนราชพฤกษ์ ฟากตะวันออก

ก.๒-๖

ด้านเหนือ
จดคลองบางระมาด ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบางเชือกหนัง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดเขตที่กําหนดตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณ
ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องทีแ่ ขวงฉิมพลี แขวงบางระมาด
แขวงบางเชือกหนัง และแขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๕
ก.๒-๗

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย ๔ ฟากใต้
จดถนนราชพฤกษ์ ฟากตะวันตก
จดคลองบางเชือกหนัง ฝั่งเหนือ
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก

ก.๒-๘

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย ๔ ฟากใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองชักพระ ฝัง่ ตะวันตก
จดคลองบางเชือกหนัง ฝั่งเหนือ
จดถนนราชพฤกษ์ ฟากตะวันออก

ก.๒-๙

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองบางเชือกหนัง ฝั่งใต้
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก
จดคลองบางไผ่ ฝั่งเหนือ
จดคลองทวีวฒ
ั นา ฝั่งตะวันออก

๗๓
ก.๒-๑๐

ด้านเหนือ
จดคลองบางเชือกหนัง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองตากลัน่ ฝั่งตะวันตก คลองบางไผ่ ฝั่งใต้ คลองสาธารณะ
ไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งตะวันตก คลองครูบุญส่ง ฝั่งใต้ คลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งตะวันตก คลองบางแวก ฝั่งใต้
และคลองราชมนตรี ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบางจาก ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก และสถานีสูบจ่ายน้ําเพชรเกษม
ก.๒-๑๑

ด้านเหนือ
จดคลองบางเชือกหนัง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองลัดวัดฉิม ฝั่งตะวันตก คลองบางแวก ฝั่งใต้ และลํารางสาธารณะ

ไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้

จดคลองบางเพลี้ย ฝั่งเหนือ คลองราชมนตรี ฝั่งตะวันออก และ

คลองบางแวก ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองตากลัน่ ฝั่งตะวันออก คลองบางไผ่ ฝั่งเหนือ คลองสาธารณะ
ไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งตะวันออก คลองครูบุญส่ง ฝั่งเหนือ คลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งตะวันออก คลองบางแวก
ฝั่งเหนือ และคลองราชมนตรี ฝั่งตะวันออก
ก.๒-๑๒

ด้านเหนือ
จดคลองบางไผ่ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบางแวก ฝัง่ เหนือ และเขตการเดินรถที่ ๓ องค์การขนส่ง

มวลชนกรุงเทพ
ด้านตะวันตก จดคลองทวีวฒ
ั นา ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดินบริเวณ ส.-๕๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน
ก.๒-๑๓

ด้านเหนือ
จดคลองบางแวก ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบางจาก ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดเขตที่กําหนดตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณ
ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องทีแ่ ขวงบางไผ่ แขวงบางแคเหนือ
และแขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๕
ก.๓-๑

ด้านเหนือ
จดคลองเชิงตาแพ ฝั่งใต้ และคลองลูกวัวเก่า ฝั่งใต้และฝั่งตะวันออก
ด้านตะวันออก จดคลองขุนราชพินิจใจ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนคลองพิทยาลงกรณ์ ฝั่งเหนือ เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับ
ริมเขตทางถนนเทียนทะเล ฟากตะวันออก คลองหนึ่ง ฝัง่ เหนือ และคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันตก จดคลองศาลเจ้าพ่อ ฝั่งตะวันออก และแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร
ก.๓-๒

ด้านเหนือ
จดคลองพิทยาลงกรณ์ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองขุนราชพินิจใจ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดโครงการสวนสาธารณะชายทะเลบางขุนเทียน
ด้านตะวันตก จดคลองบางเสาธง ฝัง่ ตะวันออก และแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร

๗๔
๘. ที่ดินประเภท ก.๔ ถึง ก.๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
มีรายการดังต่อไปนี้
ก.๔-๑
ด้านเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี
ด้านตะวันออก จดคลองสิบสี่ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบุน้ํารักษ์ ฝั่งเหนือและฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันตก จดคลองสิบสาม ฝั่งตะวันออก
ก.๔-๒
ด้านเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี
ด้านตะวันออก จดคลองสิบสาม ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองจักร ฝั่งเหนือและฝัง่ ตะวันออก เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับริมเขตทางถนนประชาสําราญ ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๘๕๐ เมตรกับริมฝั่งคลองจักร ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองสิบสอง ฝั่งตะวันออก
ก.๔-๓
ด้านเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี
ด้านตะวันออก จดคลองสิบสอง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองลําบุหรี่พวง ฝั่งเหนือและฝัง่ ตะวันออก
ด้านตะวันตก จดคลองสิบเอ็ด ฝั่งตะวันออก
ก.๔-๔
ด้านเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี
ด้านตะวันออก จดคลองสิบเอ็ด ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองสนามกลางลํา ฝั่งเหนือ และคลองสนาม ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนคู้คลองสิบ ฟากตะวันออก และคลองสิบ ฝัง่ ใต้และฝัง่ ตะวันออก
ก.๔-๕
ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองจักร ฝัง่ ใต้ เส้นขนาน
ระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนประชาสําราญ ฟากตะวันออก และคลองจักร ฝัง่ ใต้และฝัง่ ตะวันตก
ด้านตะวันออก จดคลองสิบสาม ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองสนามสองตอน ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองสิบสอง ฝั่งตะวันออก
ก.๔-๖

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
กับริมเขตทางถนนมิตรไมตรี ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
ก.๔-๗

จดคลองลําบุหรี่พวง ฝั่งใต้และฝัง่ ตะวันตก
จดคลองสิบสอง ฝั่งตะวันตก
จดคลองหนองปลาหมอ ฝั่งเหนือ และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
จดคลองบึงเขมร ฝั่งตะวันออก และคลองลําเจดีย์ ฝั่งใต้และฝั่งตะวันออก

ด้านเหนือ
จดคลองบุน้ํารักษ์ ฝั่งใต้และฝั่งตะวันออก
ด้านตะวันออก จดคลองสิบสี่ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองแสนแสบ ฝั่งเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตรกับ
ริมเขตทางซอยต้นสน ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนผดุงพันธ์ ฟากเหนือ

๗๕
ก.๔-๘

ด้านตะวันตก

จดคลองบึงฝรัง่ ฝั่งตะวันออก และคลองสิบสาม ฝั่งตะวันออก

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองสนาม ฝั่งใต้
จดคลองลําเจดีย์ ฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือ และคลองบึงเขมร ฝั่งตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนมิตรไมตรี ฟากเหนือ
จดคลองลําหิน ฝั่งตะวันออก

ด้านเหนือ
จดคลองแสนแสบ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองบึงทองหลาง ฝัง่ ตะวันตก คลองนครเนื่องเขต ฝั่งใต้ และ
คลองหลวงแพ่ง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองหนึง่ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นตรงที่ลากจากคลองหนึ่ง ฝั่งเหนือ ทีจ่ ุดซึ่งอยู่ห่างจากคลองหนึง่
ตัดกับถนนอยู่วทิ ยาไปทางทิศตะวันออก ตามแนวคลองหนึ่ง เป็นระยะ ๙๐๐ เมตร และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับริมเขตทางถนนสาย ง ๒ ฟากตะวันออก
ก.๔-๙

ก.๔-๑๐

ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเลียบวารี ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสาย ง ๒
ฟากตะวันตก คลองลําไทร ฝัง่ ใต้ ซอยสาธารณะไม่ปรากฏชือ่ ฟากตะวันตก ศูนย์ฝกึ อบรมข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และถนนเชื่อมสัมพันธ์ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสุวินทวงศ์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองแยกอูต่ ะเภา ฝัง่ ตะวันออก และคลองลําเจียรดับ ฝั่งตะวันออก
ก.๔-๑๑

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเลียบวารี ฟากใต้
จดคลองลําเจียรดับ ฝั่งตะวันตก
จดคลองนาตับ ฝั่งเหนือ
จดคลองต้นไทร ฝั่งตะวันออก และคลองลําหิน ฝั่งตะวันออก

จดเส้นตรงที่ลากจากถนนเชื่อมสัมพันธ์ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง
ก.๔-๑๒ ด้านเหนือ
จากถนนเชื่อมสัมพันธ์ตัดกับคลองลําไทรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเชื่อมสัมพันธ์ เป็นระยะ ๖๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับคลองบึงขวาง และคลองหนึ่ง ฝัง่ ใต้
ด้านตะวันออก จดถนนอยู่วิทยา ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสุวินทวงศ์ ฟากเหนือ เส้นตั้งฉากกับถนนสุวินทวงศ์ ฟากเหนือ
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสุวินทวงศ์ตัดกับคลองบึงขวาง ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสุวินทวงศ์ เป็นระยะ
๑,๐๐๐ เมตร เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ์ ฟากเหนือ และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับริมฝั่งคลองบึงขวาง ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันตก จดถนนเชื่อมสัมพันธ์ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดินบริเวณ อ.๑-๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง
ก.๔-๑๓

ด้านเหนือ
จดคลองหนึง่ ฝั่งใต้
ด้านใต้
จดถนนสุวินทวงศ์ ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตรกับ
ริมฝั่งคลองสอง ฝั่งเหนือ ซอยธรรมรัตน์ ฝั่งเหนือ เส้นขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ์
ฟากเหนือ และคลองบึงโคล่ ฝั่งใต้และฝัง่ ตะวันตก
ด้านตะวันตก จดถนนอยู่วิทยา ฟากตะวันออก

๗๖
ก.๔-๑๔ ด้านเหนือ
จดสถานีไฟฟ้าย่อยหนองจอก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เส้นขนานระยะ ๒๖๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ์ ฟากเหนือ และคลองลํานกแขวก ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองแยกอูต่ ะเภา ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสุวินทวงศ์ ฟากเหนือ
ก.๔-๑๕

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนสุวินทวงศ์ ฟากใต้
จดถนนฉลองกรุง ฟากตะวันตก
จดคลองลํามะขาม ฝั่งเหนือ
จดคลองกอไผ่ ฝั่งตะวันออก คลองลํานกแขวก ฝั่งตะวันออก และ

คลองลําต้นไทร ฝั่งเหนือ
ก.๔-๑๖ ด้านเหนือ
จดถนนสุวินทวงศ์ ฟากใต้ คลองบึงโคล่ ฝั่งตะวันตกและฝัง่ ใต้
เส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับริมฝั่งคลองสอง ฝั่งเหนือ คลองบึงโคล่ ฝัง่ ตะวันออก และคลองหนึง่ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองแพ่ง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองลําต้อยติ่ง ฝั่งเหนือ และคลองตาอิน ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนร่วมพัฒนา ฟากตะวันออก
ก.๔-๑๗ ด้านเหนือ
จดถนนสุวินทวงศ์ ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝั่ง
คลองบึงขวาง ฝั่งใต้ เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองลําแขก ฝั่งใต้ และซอยยงนิมา ฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก จดถนนร่วมพัฒนา ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองตาอิน ฝั่งตะวันออก คลองกระทุ่มล้ม ฝั่งเหนือ ลําราง
สาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งตะวันออก คลองลําเกาะเลา ฝั่งตะวันออก ถนนสงฆ์ประชา ฟากเหนือ ซอยสาธารณะ
ไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก คลองงูลัดทับยาว ฝั่งเหนือ คลองลําปลาทิว ฝั่งตะวันออก และลําอู่ตะเภา ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนฉลองกรุง ฟากตะวันออก
ก.๔-๑๘

ด้านเหนือ
จดคลองมหาสวัสดิ์ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองควาย ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนบรมราชชนนี ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม และคลองทวีวัฒนา ฝั่งตะวันออก
ก.๔-๑๙

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนบรมราชชนนี ฟากใต้
จดถนนพุทธมณฑลสาย ๓ ฟากตะวันตก
จดคลองบางเชือกหนัง ฝั่งเหนือ
จดคลองทวีวฒ
ั นา ฝั่งตะวันออก คลองสวัสดิ์ ฝั่งใต้ และ

พระตําหนักทวีวัฒนา
ก.๔-๒๐

ด้านเหนือ
จดถนนบรมราชชนนี ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนทวีวัฒนา ฟากตะวันตก เส้นตั้งฉากกับถนนทวีวัฒนา
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากคลองวัดนครชื่นชุม ตัดกับถนนทวีวัฒนาไปทางทิศใต้ ตามแนวถนนทวีวัฒนา
เป็นระยะ ๖๐๐ เมตร และเส้นตั้งฉากกับคลองบางไผ่ ฝัง่ เหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนทวีวัฒนา ตัดกับ
คลองบางไผ่ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวคลองบางไผ่เป็นระยะ ๑,๑๐๐ เมตร
ด้านใต้
จดคลองบางไผ่ ฝั่งเหนือ

๗๗
ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม และคลองเนินทราย ฝั่งตะวันออก
ก.๔-๒๑

ด้านเหนือ
จดถนนบรมราชชนนี ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองควาย ฝั่งตะวันตก และเขตที่กําหนดตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ
บางประเภทในท้องทีแ่ ขวงฉิมพลี แขวงบางระมาด แขวงบางเชือกหนัง และแขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๕
ด้านใต้
จดคลองบางเชือกหนัง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนพุทธมณฑลสาย ๓ ฟากตะวันออก
ก.๔-๒๒ ด้านเหนือ
จดคลองงูลัดทับยาว ฝั่งใต้ คลองบางคูเวียง ฝั่งตะวันออก
คลองมะละกอเหนือ ฝั่งตะวันตก และเส้นตัง้ ฉากกับถนนทับยาว ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนทับยาว
ตัดกับคลองลัดทับยาวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนทับยาว เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก จดคลองลัดทับยาว ฝั่งตะวันตก และคลองทับยาว ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองลําปลาทิว ฝั่งตะวันออก และคลองลําพะอง ฝั่งตะวันออก
ก.๔-๒๓ ด้านเหนือ
จดคลองกระทุม่ ล้ม ฝั่งใต้ คลองลําตาอิน ฝั่งตะวันตก และเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างเขตลาดกระบังกับเขตหนองจอก
ด้านตะวันออก จดคลองหลวงแพ่ง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองทับยาว ฝั่งตะวันออก และคลองลัดทับยาว ฝั่งตะวันออก
ก.๔-๒๔

ด้านเหนือ
จดคลองบางไผ่ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองทวีวฒ
ั นา ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองกํานันเทียม ฝัง่ เหนือ และคลองแสงศิริ ฝั่งเหนือและฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
นครปฐม
ก.๔-๒๕

ด้านเหนือ
จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองหลวงแพ่ง ฝั่งตะวันตก เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝั่ง
คลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งเหนือ คลองตาสอน ฝั่งตะวันตก คลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งใต้ คลองพระบางเพชร ฝั่งตะวันตก
ถนนหลวงแพ่ง ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนขุมทอง - ลําต้อยติ่ง ฟากตะวันออก และ
คลองกาหลง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ
ด้านตะวันตก จดคลองจระเข้น้อย ฝั่งตะวันออก และคลองทับยาว ฝั่งตะวันออก
ก.๔-๒๖
ฟากตะวันตก

ด้านเหนือ
จดคลองบางอ้าย ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก

๗๘
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองบางโคลัด ฝั่งเหนือ และคลองหนามแดง ฝั่งตะวันออก
จดซอยเพชรเกษม ๖๙ ฟากตะวันออก

ก.๔-๒๗

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองภาษีเจริญ ฝั่งใต้
จดซอยเพชรเกษม ๖๙ ฟากตะวันตก
จดคลองหนามแดง ฝั่งเหนือ
จดคลองศรีสําราญ ฝั่งตะวันออก

ก.๔-๒๘

ด้านเหนือ
จดคลองหนามแดง ฝั่งใต้ และคลองบางโคลัด ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก

ฟากตะวันตก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนเอกชัย ฟากเหนือ
จดถนนบางบอน ๓ ฟากตะวันออก

ก.๔-๒๙

ด้านเหนือ
จดคลองหนามแดง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดถนนบางบอน ๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนเอกชัย ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร
ก.๔-๓๐

ด้านเหนือ
จดถนนเอกชัย ฟากใต้ และเรือนจําพิเศษธนบุรี
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก

ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย ฟากเหนือ และ
เขตประกอบการอุตสาหกรรมบางบอนมินิแฟคตอรี่
ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร
ก.๔-๓๑

ด้านเหนือ
จดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนกาญจนาภิเษก

ฟากตะวันตกและฟากใต้
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองสนามชัย ฝั่งเหนือ
จดคลองเลนเปน ฝั่งตะวันออก

ก.๔-๓๒

ด้านเหนือ
จดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองเลนเปน ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองสนามชัย ฝั่งเหนือ เส้นตั้งฉากกับคลองสนามชัย ฝั่งเหนือ
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากคลองสนามชัยตัดกับถนนบางกระดี่ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองสนามชัย เป็นระยะ ๒๐๐ เมตร
เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองสนามชัย ฝั่งเหนือ และคลองระหาญ ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันตก จดคลองแสมดํา ฝั่งตะวันออก และแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร
ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดินบริเวณ อ.๒-๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง
ก.๔-๓๓

ด้านเหนือ

จดคลองสนามชัย ฝั่งใต้ และถนนกาญจนาภิเษก ฟากใต้

๗๙
ด้านตะวันออก จดถนนอนามัยงามเจริญ ฟากตะวันตก เส้นตั้งฉากกับถนนอนามัย
งามเจริญ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนอนามัยงามเจริญตัดกับถนนกาญจนาภิเษก ไปทางทิศใต้ตามแนว
ถนนอนามัยงามเจริญเป็นระยะ ๖๐๐ เมตร เส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนอนามัยงามเจริญ
ฟากตะวันตก คลองบางขโมย ฝั่งใต้ คลองหัวกระบือ ฝั่งตะวันตก และคลองขุนราชวินิจใจ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองยายเพียร ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนเทียนทะเล ฟากตะวันออก และเขตประกอบอุตสาหกรรม
วงแหวนชัชวาลแฟคตอรี่และวงแหวนแสงประทีป เส้นตรงที่ลากต่อจากจุด ซึ่งซอยเทียนทะเล ๒๔ บรรจบกับ
ถนนเทียนทะเลไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวซอยเทียนทะเล ๒๔ เป็นระยะ
๖๒๐ เมตร และจุดซึ่งซอยเทียนทะเล ๒๔ ตัดกับคลองพระไชยยศสมบัติ ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองพระไชยยศ
สมบัติ เป็นระยะ ๑๒๐ เมตร และคลองพระไชยยศสมบัติ ฝั่งตะวันออก
ก.๔-๓๔

ด้านเหนือ
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองรางแม่น้ํา ฝั่งตะวันตก ซอยประชาอุทิศ ๗๖ ฟากเหนือ
เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองสวน ฝั่งตะวันตก และลํารางสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งใต้
ด้านใต้
จดคลองสวน ฝั่งตะวันตก คลองตาหมิ่น ฝั่งตะวันออก และคลองนา
ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองหัวกระบือ ฝั่งตะวันออก และถนนอนามัยงามเจริญ
ฟากตะวันออก
จดคลองค้างคาว ฝั่งใต้
ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก จดคลองรางโพธิ์ ฝั่งตะวันตก และคลองตาสน ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองตาสน ฝั่งตะวันออก คลองกะออม ฝั่งเหนือ และแนวเขต
ผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ
ด้านตะวันตก จดคลองสวน ฝั่งตะวันออก คลองรางแม่น้ํา ฝั่งตะวันออก
ซอยสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองรางแม่น้ํา ฝั่งตะวันออก
ก.๔-๓๕

ก.๔-๓๖ ด้านเหนือ
จดคลองสนามชัย ฝั่งใต้ คลองลิง ฝั่งตะวันตก เส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร
กับริมฝั่งคลองสนามชัย ฝั่งใต้ เส้นตั้งฉากกับคลองสนามชัย ฝั่งใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากคลองสนามชัยตัดกับ
ถนนบางกระดี่ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะ ๒๐๐ เมตร เขตประกอบอุตสาหกรรมวงแหวนชัชวาล
แฟคตอรี่และวงแหวนแสงประทีป คลองพระไชยยศสมบัติ ฝั่งตะวันตก และคลองบางหญ้า ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดถนนเทียนทะเล ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองกลางทุ่ง ฝั่งเหนือและฝั่งตะวันออก และคลองศีรษะกระบือ
ฝั่งเหนือและฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันตก จดคลองแสมดํา ฝั่งตะวันออก
ก.๔-๓๗

ด้านเหนือ
จดคลองยายเพียร ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองขุนราชพินิจใจ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับริมเขตทางซอยเทียนทะเล ๒๕
(ซอยวัดประชาบํารุง) ฟากเหนือ คลองลูกวัวใหม่ ฝั่งตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาเขตบางขุนเทียน คลองหนองต้น ฝั่งตะวันตก คลองย่างควาย ฝั่งตะวันตก ลํารางสาธารณะ ฝัง่ ตะวันตก
และคลองเชิงตาแพ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนเทียนทะเล ฟากตะวันออก และโรงพยาบาลบางขุนเทียน

๘๐
ก.๔-๓๘
คลองกลางทุง่ ฝั่งใต้

ด้านเหนือ

จดคลองศีรษะกระบือ ฝั่งใต้ ฝั่งตะวันตกและฝัง่ ตะวันออก และ

ด้านตะวันออก จดถนนเทียนทะเล ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองเชิงตาแพ ฝั่งเหนือ และคลองตาแม้น ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองแสมดํา ฝั่งตะวันออก
ก.๕-๑

ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๘๕๐ เมตร กับริมฝั่งคลองจักร ฝัง่ เหนือ
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนประชาสําราญ

ฟากตะวันตก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
ก.๕-๒

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
และซอยธรรมรัตน์ ฟากตะวันออก

จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองจักร ฝัง่ ใต้
จดคลองสิบสอง ฝั่งตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕๐ เมตร กับริมฝั่งคลองสอง ฝั่งตะวันออก
จดลําบึงไทรชมด ฝั่งเหนือ และคลองบึงโคล่ ฝั่งเหนือ
จดคลองบึงโคล่ ฝั่งตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ์ ฟากเหนือ

ก.๕-๓

ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนสุวินทวงศ์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับถนนสุวินทวงศ์ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
คลองบึงขวางตัดกับถนนสุวินทวงศ์ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสุวินทวงศ์ เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร และ
ซอยยงนิมา ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองลําแขก ฝั่งใต้
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองบึงขวาง ฝั่งตะวันตก
ก.๕-๔

ด้านเหนือ
จดถนนสงฆ์ประชา ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดคลองลําเกาะเลา ฝั่งตะวันตก ลํารางสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ฝั่งตะวันตก และคลองกระทุม่ ล้ม ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองลํากระทุ่มล้ม ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองงูลัดทับยาว ฝั่งตะวันออก และซอยสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ฟากตะวันออก
ก.๕-๕

ด้านเหนือ
จดคลองลํากระทุ่มล้ม ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองลัดทับยาว ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับถนนทับยาว ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนทับยาวตัดกับคลองลัดทับยาวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนทับยาว เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก จดคลองมะละกอเหนือ ฝั่งตะวันออก และคลองบางคูเวียง ฝั่งตะวันออก
ก.๕-๖
ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับถนนทวีวัฒนา ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
คลองวัดนครชื่นชุ่ม ตัดกับถนนทวีวัฒนาไปทางทิศใต้ตามแนวถนนทวีวัฒนา เป็นระยะ ๖๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก จดถนนทวีวัฒนา ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบางไผ่ ฝั่งเหนือ

๘๑
ด้านตะวันตก จดเส้นตัง้ ฉากกับคลองบางไผ่ ฝั่งเหนือ ที่จุดซึง่ อยู่ห่างจากถนนทวีวัฒนา
ตัดกับคลองบางไผ่ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองบางไผ่ เป็นระยะ ๑,๑๐๐ เมตร
ก.๕-๗

ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันออก จดคลองหลวงแพ่ง ฝั่งตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับ
ริมเขตทางถนนขุมทอง-ลําต้อยติ่ง ฟากตะวันออก
ด้านใต้
จดถนนหลวงแพ่ง ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองพระบางเพชร ฝั่งตะวันออก คลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งใต้ และ
คลองตาสอน ฝั่งตะวันออก
ก.๕-๘
ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับถนนอนามัยงามเจริญ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนกาญจนาภิเษก ตัดกับถนนอนามัยงามเจริญไปทางทิศใต้ตามแนวถนนอนามัยงามเจริญ เป็นระยะ ๖๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก จดถนนอนามัยงามเจริญ ฟากตะวันตก
จดคลองหัวกระบือ ฝั่งเหนือ และคลองบางขโมย ฝั่งเหนือ
ด้านใต้
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๖๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนอนามัยงามเจริญ
ฟากตะวันตก
ก.๕-๙

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดซอยประชาอุทิศ ๗๖ ฟากใต้
จดคลองรางแม่น้ํา ฝั่งตะวันตก
จดลํารางสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองรางแม่น้ํา ฝั่งตะวันตก

ก.๕-๑๐

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองค้างคาว ฝั่งใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองรางแม่น้ํา ฝั่งตะวันออก
จดซอยสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
จดคลองรางแม่น้ํา ฝั่งตะวันออก

ก.๕-๑๑

ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองสนามชัย ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันออก จดกับเส้นตั้งฉากกับคลองสนามชัย ฝั่งเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนบางกระดีต่ ัดกับคลองสนามชัยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวคลองสนามชัย เป็นระยะ ๒๐๐ เมตร
และเส้นตั้งฉากกับคลองสนามชัย ฝั่งใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนบางกระดี่ตัดกับคลองสนามชัยไปทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือตามแนวคลองสนามชัย เป็นระยะ ๒๐๐ เมตร
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับริมฝั่งคลองสนามชัย ฝั่งใต้ และ
เส้นตรงทีล่ ากจากเส้นขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับริมฝั่งคลองสนามชัย ฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบ
กับคลองสนามชัย ฝั่งตะวันออก
ด้านตะวันตก จดคลองลิง ฝั่งตะวันออก คลองสนามชัย ฝั่งตะวันออก และ
คลองระหาญ ฝั่งตะวันออก
ก.๕-๑๒ ด้านเหนือ
จดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน
และคลองบ้านลูกวัวเก่า ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองลูกวัวใหม่ ฝั่งตะวันตก เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับ
ริมเขตทางซอยเทียนทะเล ๒๕ (ซอยวัดประชาบํารุง) ฟากเหนือ และคลองขุนราชพินิจใจ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองลูกวัวเก่า ฝั่งเหนือและฝั่งตะวันออก

๘๒
ด้านตะวันตก จดลํารางสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งตะวันออก เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
กับริมเขตทางซอยเทียนทะเล ๒๕ (ซอยวัดประชาบํารุง) ฟากเหนือ คลองย่างควาย ฝั่งตะวันออก และคลองหนองต้น
ฝั่งตะวันออก
ก.๕-๑๓

ด้านเหนือ
จดคลองหนึง่ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับริมเขตทางถนนเทียนทะเล
ฟากตะวันออก และเส้นตัง้ ฉากกับถนนคลองสรรพสามิต ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนเทียนทะเลบรรจบกับ
ถนนคลองสรรพสามิต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนคลองสรรพสามิต เป็นระยะ ๒๐๐ เมตร
ด้านใต้
จดคลองพิทยาลงกรณ์ ฝัง่ เหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งตะวันออก
๙. ที่ดินประเภท ศ.๑ และ ศ.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มีรายการดังต่อไปนี้
ศ.๑-๑

ด้านเหนือ
จดคลองบางยีข่ ัน ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบางกอกน้อย ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดคลองขนมจีน ฝั่งตะวันออกและฝัง่ ใต้ ซอยวัดดุษิตาราม ฝั่งตะวันออก
และฝัง่ ใต้ และซอยวัดดาวดึงษาราม ฟากตะวันออกและฟากเหนือ
ศ.๑-๒

ด้านเหนือ
จดคลองรอบกรุง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองรอบกรุง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งเหนือและฝัง่ ตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดินบริเวณ ศ.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน

ศ.๑-๓

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองบางกอกน้อย ฝั่งใต้
จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก
จดคลองมอญ ฝั่งเหนือ
จดถนนอรุณอัมรินทร์ ฟากตะวันออก และคลองบ้านขมิ้น ฝั่งตะวันออก

ศ.๑-๔

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองมอญ ฝั่งใต้
จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก
จดคลองบางกอกใหญ่ ฝั่งเหนือ
จดถนนอรุณอัมรินทร์ ฟากตะวันออก และคลองวังเดิม ฝั่งตะวันออก

ศ.๑-๕

ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งใต้
จดถนนประชาธิปก ฟากตะวันตก
จดถนนเทศบาลสาย ๑ ฟากเหนือ และซอยวัดกัลยาณ์ ฟากเหนือ
จดคลองบางกอกใหญ่ ฝั่งตะวันออก

ศ ๑-๖

ด้านเหนือ
จดแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดซอยสมเด็จเจ้าพระยา ๑ ฟากตะวันตก

๘๓
ด้านใต้
จดซอยอุทัย ฟากเหนือและฟากตะวันออก และเส้นตรงซึง่ ลากต่อจาก
ซอยอุทัย ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับถนนประชาธิปก ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง
จากจุดตัดระหว่างถนนอิสรภาพกับถนนประชาธิปกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนประชาธิปก
เป็นระยะ ๗๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก จดถนนประชาธิปก ฟากตะวันออก
ศ.๒
ด้านเหนือ
จดถนนเจริญกรุง ฟากใต้ ถนนตีทอง ฟากตะวันออก และคลองหลอด
(คลองวัดราชบพิธ) ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดคลองรอบกรุง ฝั่งตะวันตก และถนนจักรเพชร ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๙๐ เมตร กับริมเขตทางถนนพาหุรัด ฟากใต้
ซอยประตูเหล็ก ฟากเหนือ ถนนตรีเพชร ฟากตะวันออก และถนนพระพิทักษ์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนบ้านหม้อ ฟากตะวันออก
๑๐. ที่ดินประเภท ส. ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และการสาธารณูปการ มีรายการดังต่อไปนี้
ส.-๑

ท่าอากาศยานกรุงเทพ

ส.-๒

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย กรุงเทพมหานคร

ส.-๓
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โรงกรองน้ําบางเขน และการประปานครหลวง
ส.-๔

สถานแรกรับบ้านเมตตา (เดิม)

ส.-๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

ส.-๖

กองบินตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ส.-๗

บึงสะแกงาม

ส.-๘

สวนหนองจอก

ส.-๙

บึงมะขามเทศ

ส.-๑๐ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป่าไม้ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ส.-๑๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ส.-๑๒

เรือนจํากลางคลองเปรม กรมราชทัณฑ์ ศูนย์เยาวชนจตุจักร และโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช

ส.-๑๓

กองบัญชาการการศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ส.-๑๔

ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ส.-๑๕

กองบังคับการตํารวจจราจร

ส.-๑๖

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ส.-๑๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

๘๔
ส.-๑๘
ส.-๑๙
กระทรวงพาณิชย์

กองทะเบียน กองปราบปราม กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์ ศาลแพ่ง สํานักงานอัยการสูงสุด และกรมส่งเสริมการส่งออก

ส.-๒๐

โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

ส.-๒๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่มมีนบุรี กรมราชทัณฑ์ และสถานีตํารวจนครบาลมีนบุรี สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ
ส.-๒๒ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) สวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์
กรมการขนส่งทางบก และสถาบันการบินพลเรือน
ส.-๒๓

สถานีไฟฟ้าย่อยหนองจอก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ส.-๒๔

สวนน้ําบึงกุ่ม

ส.-๒๕

สํานักงานขนส่งเขตพื้นที่ ๒ กรมการขนส่งทางบก

ส.-๒๖

กรมชลประทาน การไฟฟ้านครหลวง สามเสน และโรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

ส.-๒๗ กระทรวงการคลัง กรมประชาสัมพันธ์ และสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส.-๒๘

คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลเกือ้ การุณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ส.-๒๙ กองพลาธิการและสรรพาวุธ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๑
กองบังคับการ ๕ กองกํากับการ ๓ กองสรรพวุธ
ส.-๓๐

วชิราวุธวิทยาลัย

ส.-๓๑

กรมสรรพสามิต

ส.-๓๒ โรงกรองน้ําสามเสน โรงงานผลิตน้ําสามเสน ๒ การประปานครหลวง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กบ้านราชวิถี สภาสังคมสงเคราะห์ สถาบันประสาท สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงการต่างประเทศ
โรงพยาบาลสงฆ์ องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมทรัพยากรธรณี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กองบัญชาการตํารวจนครบาล
กองบังคับการตํารวจทางหลวง กรมทางหลวง สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ สํานักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และสํานักงานเครื่องกลและสื่อสาร
ส.-๓๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สํานักงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงเรียนราชวินิต และสํานักหอสมุดแห่งชาติ
ส.-๓๔ ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน ๒ สํานักการโยธา โรงบําบัดน้าํ เสียกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ และสถานีตํารวจนครบาลดินแดง
ส.-๓๕

ธนาคารแห่งประเทศไทย

๘๕
ส.-๓๖ สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ คุรุสภา สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
องค์การสหประชาชาติ และราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย
ส.-๓๗

การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และกรมโยธาธิการและผังเมือง

ส.-๓๘

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ และสถาบันประชานุกลู

ส.-๓๙ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โรงพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลราชวิถี วิทยาลัยพยาบาล
กรุงเทพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สถาบันโรคผิวหนัง และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ส.-๔๐

สถานีรถไฟธนบุรี การถไฟแห่งประเทศไทย

ส.-๔๑

สนามกีฬารัชมังคากีฬาสถาน และมหาวิทยาลัยรามคําแหง

ส.-๔๒

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส.-๔๓

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ส.-๔๔

บึงพระราม ๙

ส-๔๕

สมาคมสตรีแห่งประเทศไทย บ้านมนังคศิลา

ส.-๔๖

กระทรวงพลังงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย และสถานีรถไฟกรุงเทพ

ส.-๔๗

โรงพยาบาลกลาง สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ส.-๔๘ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ส.-๔๙ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การประปานครหลวง
ปทุมวัน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สนามม้าราชกรีฑาสโมสร สวนลุมพินี สนามกีฬาแห่งชาติ สนามกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่โล่งด้านหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส.-๕๐

สวนเบญจกิติ และโรงงานยาสูบ

ส.-๕๑

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ส.-๕๒ โรงพยาบาลตากสิน สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตคลองสาน
กรมเจ้าท่า สถานีตํารวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยา และศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๘ กรุงธนบุรี
ส.-๕๓

โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

ส.-๕๔

อุทยานเบญจสิริ

ส.-๕๕

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ส.-๕๖

เขตการเดินรถที่ ๓ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ส.-๕๗

สถานีสูบจ่ายน้าํ เพชรเกษม

ส.-๕๘

สถานีขนส่งสายตะวันออก

ส.-๕๙

โรงงานกําจัดสิง่ ปฏิกลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร

๘๖
ส.-๖๐

โรงงานกําจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร

ส.-๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลวิทยาเขตบพิตรภิมุขมหาเมฆ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ สถานีตํารวจนครบาลบางโพงพาง สถานี
ตํารวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ไปรษณีย์สวนพลู ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาทุ่งมหาเมฆ
การประปานครหลวง สาขาทุง่ มหาเมฆ และกรมการบินพาณิชย์
ส.-๖๒ การท่าเรือแห่งประเทศไทย คลังน้ํามันบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และคลังน้ํามัน
บริษัท บางจาก จํากัด (มหาชน)
ส.-๖๓

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ วัดดอน และสุสานมูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง

ส.-๖๔

สถานีไฟฟ้าย่อย บางกอกน้อย

ส.-๖๕

หนองบอน และสวนหลวง ร.๙

ส.-๖๖

ศาลแพ่งธนบุรี ศาลแขวงธนบุรี และทีท่ ําการไปรษณีย์บางขุนเทียน

ส.-๖๗

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา

ส.-๖๘

มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตปัจฉิมสวัสดิ์ - สุวรรณนภาศรี

ส.-๖๙

กรมอุตุนิยมวิทยา

ส.-๗๐
และค่ายลูกเสือกรุงธน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สวนธนบุรีรมย์ สนามกีฬากรุงเทพมหานคร

ส.-๗๑

เรือนจําพิเศษธนบุรี

ส.-๗๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน

ส.-๗๓

โรงพยาบาลบางขุนเทียน

ส.-๗๔

โครงการสวนสาธารณะชายทะเลบางขุนเทียน

๑๑. รายชื่อถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางกว้างตั้งแต่ ๑๐.๐๐ เมตร ถึง ๑๑.๙๙ เมตร มีรายการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๑๓ (ซอยพานิชยการธนบุรี) เริ่มต้นจากถนนจรัญสนิทวงศ์ถงึ คลองบางขุนศรี
(๒) ซอยจุฬาลงกรณ์ ๑๑ เริ่มต้นจากถนนพระรามที่ ๔ ถึงซอยจุฬาลงกรณ์ ๒๒
(๓) ซอยจุฬาลงกรณ์ ๑๒ เริ่มต้นจากถนนพญาไทถึงถนนบรรทัดทอง
(๔) ซอยจุฬาลงกรณ์ ๓๒ เริ่มต้นจากถนนบรรทัดทองถึงซอยจุฬาลงกรณ์ ๙
(๕) ซอยจุฬาลงกรณ์ ๓๔ เริ่มต้นจากถนนบรรทัดทองถึงซอยจุฬาลงกรณ์ ๙
(๖) ซอยจุฬาลงกรณ์ ๓๖ เริ่มต้นจากถนนบรรทัดทองถึงซอยจุฬาลงกรณ์ ๕
(๗) ซอยจุฬาลงกรณ์ ๔๒ เริ่มต้นจากถนนพญาไทถึงซอยจุฬาลงกรณ์ ๙
(๘) ซอยชินเขต ๑ เริ่มต้นจากถนนงามวงศ์วานถึงซอยชินเขต
(๙) ซอยชินเขต ๒ เริ่มต้นจากถนนงามวงศ์วานถึงซอยชินเขต

๘๗
(๑๐) ซอยเทวีวรญาติ เริ่มต้นจากถนนยุคล ๒ ถึงซอยสวนมะลิ ๑
(๑๑) ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ ๘ เริ่มต้นจากถนนนราธิวาสราชนครินทร์ถึงซอยนราธิวาส
ราชนครินทร์ ๑๐
(๑๒) ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ ๑๐ เริ่มต้นจากถนนนราธิวาสราชนครินทร์ถึงซอยสาทร ๑๑
(๑๓) ซอยนานา เริ่มต้นจากถนนพระรามที่ ๔ ถึงถนนไมตรีจิต
(๑๔) ซอยพุทธบูชา ๓๖ เริ่มต้นจากถนนพุทธบูชาถึงถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้
(๑๕) ซอยเพชรเกษม ๖๙ (ซอยอินทาปัจ) เริ่มต้นจากถนนเพชรเกษมถึงคลองภาษีเจริญ
(๑๖) ซอยรามคําแหง ๒๑ เริ่มต้นจากถนนรามคําแหงถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม
(๑๗) ซอยรามคําแหง ๒๖ เริม่ ต้นจากถนนรามคําแหงถึงถนนหัวหมาก
(๑๘) ซอยรามคําแหง ๔๐ เริม่ ต้นจากถนนรามคําแหงถึงถนนหัวหมาก
(๑๙) ซอยรามคําแหง ๖๐ เริ่มต้นจากถนนรามคําแหงถึงซอยมูลนิธิกันซุลซอลีอัน
(๒๐) ซอยรามคําแหง ๑๑๘ (ซอยหมู่บ้านพฤกษชาติ) เริ่มต้นจากถนนรามคําแหงถึงซอยราษฎร์พัฒนา
(๒๑) ซอยรามคําแหง ๑๕๐ (ซอยหมู่บ้านธารารมณ์) เริ่มต้นจากถนนรามคําแหงถึงซอยราษฎร์พัฒนา
(๒๒) ซอยสวนมะลิ ๑ เริ่มต้นจากซอยเทวีวรญาติถึงตรอกราชสีห์
(๒๓) ซอยสวนมะลิ ๓ เริ่มต้นจากถนนหลวงถึงถนนบํารุงเมือง
(๒๔) ซอยสามเสน ๒๘ เริ่มต้นจากถนนสามเสนถึงซอยวัดประชา
(๒๕) ถนนกําแพงเพชร ๓ เริ่มต้นจากถนนกําแพงเพชร ๑ ถึงถนนวิภาวดีรังสิต
(๒๖) ถนนกําแพงเพชร ๖ เริ่มต้นจากถนนกําแพงเพชร ๒ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
(๒๗) ถนนกําแพงเพชร ๗ เริ่มต้นจากถนนนิคมมักกะสันถึงถนนเพชรพระราม
(๒๘) ถนนขาว เริ่มต้นจากถนนราชวิถีถึงถนนสุโขทัย
(๒๙) ถนนคอนแวนต์ เริ่มต้นจากถนนสีลมถึงถนนสาทรเหนือ
(๓๐) ถนนจตุรทิศ เริ่มต้นจากถนนดินแดง ๑ ถึงคลองสามเสนใน
(๓๑) ถนนเจริญรัถ เริ่มต้นจากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินถึงถนนเจริญนคร
(๓๒) ถนนเจ้าฟ้า เริ่มต้นจากถนนพระอาทิตย์ถึงถนนจักรพงษ์
(๓๓) ถนนฉิมพลี เริ่มต้นจากถนนชักพระถึงถนนพุทธมณฑลสาย ๑
(๓๔) ถนนช่างอากาศอุทิศ เริ่มต้นจากถนนเชิดวุฒากาศถึงหมู่บ้านศิริสุข
(๓๕) ถนนเชื้อเพลิง เริ่มต้นจากถนนพระรามที่ ๔ ถึงซอยศรีรุ้ง
(๓๖) ถนนดินสอ เริ่มต้นจากถนนราชดําเนินกลางถึงถนนบํารุงเมือง
(๓๗) ถนนเดโช เริ่มต้นจากถนนสุรวงศ์ถงึ ถนนสีลม
(๓๘) ถนนตะนาว เริ่มต้นจากถนนราชดําเนินกลางถึงถนนบํารุงเมือง

๘๘
(๓๙) ถนนตานี เริ่มต้นจากถนนจักรพงษ์ถงึ ถนนสิบสามห้าง
(๔๐) ถนนเตชะตุงคะห์ เริ่มต้นจากถนนเชิดวุฒากาศถึงถนนนาวงประชาพัฒนา
(๔๑) ถนนทรัพย์ เริ่มต้นจากถนนสี่พระยาถึงถนนสุรวงค์
(๔๒) ถนนเทอดดําริ เริ่มต้นจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทยถึงกรมทหารช่างอากาศ
(๔๓) ถนนธนิยะ เริ่มต้นจากถนนสีลมถึงถนนสุรวงศ์
(๔๔) ถนนนเรศ เริ่มต้นจากถนนสี่พระยาถึงถนนสุรวงศ์
(๔๕) ถนนบ้านหม้อ เริ่มต้นจากถนนเจริญกรุงถึงถนนจักรเพชร
(๔๖) ถนนบึงขวาง เริ่มต้นจากถนนร่มเกล้าถึงถนนสุวินทวงศ์
(๔๗) ถนนบุญศิริ เริ่มต้นจากถนนอัษฎางค์ถึงถนนตะนาว
(๔๘) ถนนปั้น เริ่มต้นจากถนนสีลมถึงถนนสาทรเหนือ
(๔๙) ถนนพระพิทักษ์ เริ่มต้นจากถนนบ้านหม้อถึงถนนอัษฎางค์
(๕๐) ถนนแพร่งนรา เริ่มต้นจากถนนอัษฎางค์ถึงถนนตะนาว
(๕๑) ถนนแพร่งสรรพศาสตร์ เริ่มต้นจากถนนอัษฎางค์ถงึ ถนนตะนาว
(๕๒) ถนนเฟื่องนคร เริ่มต้นจากถนนบํารุงเมืองถึงถนนเจริญกรุง
(๕๓) ถนนมหาจักร เริ่มต้นจากถนนหลวงถึงถนนอนุวงศ์
(๕๔) ถนนมเหสักข์ เริ่มต้นจากถนนสุรวงศ์ถงึ ถนนสีลม
(๕๕) ถนนมิตรพันธ์ เริ่มต้นจากถนนหลวงถึงถนนพระรามที่ ๔
(๕๖) ถนนราชบพิธ เริ่มต้นจากถนนตีทองถึงถนนเฟื่องนคร
(๕๗) ถนนราชมนตรี เริ่มต้นจากถนนกาญจนาภิเษกถึงคลองราชมนตรี
(๕๘) ถนนรามบุตรี เริ่มต้นจากถนนจักรพงษ์ถึงถนนตะนาว
(๕๙) ถนนลาดปลาเค้า เริ่มต้นจากถนนรามอินทราถึงคลองหลุมไผ่
(๖๐) ถนนวัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) เริ่มต้นจากถนนสรงประภาถึงถนนโกสุมรวมใจ
(๖๑) ถนนวัดสุทธาวาส เริ่มต้นจากถนนจรัญสนิทวงศ์ถึงถนนอิสรภาพ
(๖๒) ถนนสวนผัก เริ่มต้นจากถนนกาญจนาภิเษกถึงถนนชัยพฤกษ์
(๖๓) ถนนสวนผัก เริ่มต้นจากถนนพุทธมณลสาย ๒ ถึงถนนกาญจนาภิเษก
(๖๔) ถนนสี่พระยา เริ่มต้นจากถนนพระรามที่ ๔ ถึงถนนเจริญกรุง
(๖๕) ถนนสุทธิสารวินิจฉัย เริ่มต้นจากถนนพหลโยธินถึงถนนวิภาวดีรังสิต
(๖๖) ถนนสุรศักดิ์ เริ่มต้นจากถนนสาทรเหนือถึงถนนสีลม

๘๙
๑๒. รายชื่อถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางกว้างตั้งแต่ ๑๒.๐๐ เมตร ถึง ๑๕.๙๙ เมตร มีรายการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ซอยบางบอน ๒๓ (ซอยเข้าโรงเรียนคลองหนองใหญ่) เริ่มต้นจากถนนบางแค-บางบอนถึง
ถนนกาญจนาภิเษก
(๒) ซอยพหลโยธิน ๗ (ซอยอารีย์) เริ่มต้นจากถนนพหลโยธินถึงซอยอารีย์ ๕
(๓) ซอยเพชรเกษม ๖๓ (ซอยวัดม่วง) เริ่มต้นจากถนนเพชรเกษมถึงถนนเลียบคลองภาษีเจริญ ฝั่งเหนือ
(๔) ซอยเพชรเกษม ๑๑๔ เริ่มต้นจากถนนเพชรเกษมถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
(๕) ซอยราชวิถี ๑๕ (ซอยเสนารักษ์) เริ่มต้นจากถนนราชวิถีถึงถนนโยธี
(๖) ซอยรามคําแหง ๖๕ (ซอยมหาดไทย) เริ่มต้นจากถนนรามคําแหงถึงคลองแสนแสบ
(๗) ซอยลาดพร้าว ๑๒๒ (ซอยมหาดไทย ๑) เริ่มต้นจากถนนลาดพร้าวถึงคลองแสนแสบ
(๘) ซอยสาธุประดิษฐ์ ๔๙ (ซอยเศตะพราหมณ์) เริ่มต้นจากถนนสาธุประดิษฐ์ถึงซอย
โชคชัยจงจําเริญ
(๙) ซอยสุวรรณ ๕ (ซอยวัดคู้วราราม) เริ่มต้นจากถนนลาดกระบังถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
(๑๐) ซอยสุขุมวิท ๑๐๑ เริ่มต้นจากถนนสุขุมวิทถึงซอยเข้าหมู่บ้านทับแก้ว
(๑๑) ซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑ (ซอยวชิรธรรมสาธิต) เริ่มต้นจากถนนสุขุมวิทถึงซอยสุภาพงษ์
(๑๒) ซอยสุขุมวิท ๑๐๗ เริ่มต้นจากถนนสุขุมวิทถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
(๑๓) ซอยอนุมานราชธน เริ่มต้นจากถนนนราธิวาสราชนครินทร์ถงึ ถนนเดโช
(๑๔) ซอยอินทามระ ๓๔ (ซอยเทพธาร) เริ่มต้นจากถนนประชาสุขถึงซอยสุทธิสารวินิจฉัย ๒๒
(๑๕) ถนนโกสุมรวมใจ เริ่มต้นจากคลองตาอูฐถึงถนนประชาอุทิศ
(๑๖) ถนนจักรเพชร เริ่มต้นจากถนนพาหุรดั ถึงถนนตรีเพชร
(๑๗) ถนนจันทน์เก่า เริ่มต้นจากถนนนางลิ้นจี่ถึงถนนนราธิวาสราชนครินทร์
(๑๘) ถนนเจริญพัฒนา เริ่มต้นจากถนนพัฒนาการถึงซอยพัฒนาการ ๓๒
(๑๙) ถนนเจริญเวียง เริ่มต้นจากถนนเจริญกรุงถึงถนนจรัสเวียง
(๒๐) ถนนทรงสวัสดิ์ เริ่มต้นจากถนนเจริญกรุงถึงถนนทรงวาด
(๒๑) ถนนบุรีภิรมย์ เริ่มต้นจากถนนเชื่อมสัมพันธ์ถึงถนนสังฆสันติสุข
(๒๒) ถนนประมวล เริ่มต้นจากถนนสีลมถึงถนนสาทรเหนือ
(๒๓) ถนนผดุงด้าว เริ่มต้นจากถนนพาดสายถึงถนนเจริญกรุง
(๒๔) ถนนระนอง ๒ เริ่มต้นจากถนนพระรามที่ ๕ ถึงถนนเทอดดําริ
(๒๕) ถนนศาลาแดง เริ่มต้นจากถนนสีลมถึงถนนสาทรเหนือ
(๒๖) ถนนสกุลดี เริ่มต้นจากถนนประชาสําราญถึงถนนผดุงพันธ์

๙๐
(๒๗) ถนนสวนผัก เริ่มต้นจากถนนชัยพฤกษ์ถึงถนนพุทธมณฑลสาย ๒
๑๓. รายชื่อถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางกว้างตั้งแต่ ๑๖.๐๐ เมตร ถึง ๒๙.๙๙ เมตร มีรายการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ซอยประเสริฐมนูกิจ ๒๙ (ถนนมัยลาภ) เริ่มต้นจากถนนประเสริฐมนูกิจถึงคลองโคกคราม
(๒) ซอยพระรามที่ ๒ ๕๔ (ถนนข้างเขตบางขุนเทียน) เริ่มต้นจากถนนพระรามที่ ๒ ถึงคลองสี่บาท
(๓) ซอยรามคําแหง ๒๔ เริ่มต้นจากถนนรามคําแหงถึงมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(๔) ซอยรามคําแหง ๓๙ เริ่มต้นจากถนนรามคําแหงถึงคลองแสนแสบ
(๕) ซอยรามอินทรา ๓๔ (ถนนอยู่เย็น) เริ่มต้นจากถนนรามอินทราถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม
(๖) ซอยรามอินทรา ๔๐ เริ่มต้นจากถนนรามอินทราถึงถนนนวลจันทร์
(๗) ซอยรามอินทรา ๗๑ (ถนนวัดคู้บอน) เริ่มต้นจากถนนรามอินทราถึงคลองคู้บอน
(๘) ซอยลาดพร้าว ๗๑ เริ่มต้นจากถนนลาดพร้าวถึงซอยสังคมสงเคราะห์
(๙) ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ เริ่มต้นจากถนนลาดพร้าวถึงถนนโพธิ์แก้ว
(๑๐) ซอยสุขสวัสดิ์ ๒๗ (ถนนราษฎร์พัฒนา) เริ่มต้นจากถนนสุขสวัสดิถ์ ึงถนนราษฎร์บูรณะ
(๑๑) ซอยสุขุมวิท ๓ (ซอยนานาเหนือ) เริ่มต้นจากถนนสุขุมวิทถึงถนนเพชรบุรี
(๑๒) ซอยสุขุมวิท ๒๑ (ถนนอโศกมนตรี) เริ่มต้นถนนสุขุมวิทถึงถนนเพชรบุรี
(๑๓) ซอยสุขุมวิท ๓๙ (ซอยพร้อมพงษ์) เริ่มต้นจากถนนสุขุมวิทถึงถนนเพชรบุรี
(๑๔) ซอยสุขุมวิท ๔๒ (ซอยกล้วยน้ําไท) เริ่มต้นจากถนนสุขุมวิทถึงทางรถไฟสายปากน้ําเก่า
(๑๕) ซอยสุขุมวิท ๕๕ (ซอยทองหล่อ) เริ่มต้นจากถนนสุขุมวิทถึงถนนเพชรบุรี
(๑๖) ซอยสุขุมวิท ๖๓ (ถนนเอกมัย) เริ่มต้นจากถนนสุขุมวิทถึงถนนเพชรบุรี
(๑๗) ซอยสุขุมวิท ๗๑ (ถนนปรีดีพนมยงค์) เริ่มต้นจากถนนสุขุมวิทถึงคลองตัน
(๑๘) ซอยสุขุมวิท ๑๐๓ (ซอยอุดมสุข) เริ่มต้นจากถนสุขุมวิทถึงถนนศรีนครินทร์
(๑๙) ซอยหลังสวน เริ่มต้นจากถนนสารสินถึงถนนเพลินจิต
(๒๐) ถนนกรุงเกษม เริ่มต้นจากถนนสามเสนถึงราชดําเนินนอก
(๒๑) ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี เริ่มต้นจากถนนประชาราษฎร์สาย ๒ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
(๒๒) ถนนกัลยาณไมตรี เริ่มต้นจากถนนสนามไชยถึงถนนราชินี
(๒๓) ถนนกําแพงเพชร เริ่มต้นจากถนนพหลโยธินถึงถนนพระรามที่ ๖
(๒๔) ถนนกําแพงเพชร ๑ เริ่มต้นจากถนนกําแพงเพชรถึงถนนวิภาวดีรังสิต
(๒๕) ถนนกําแพงเพชร ๔ เริ่มต้นจากถนนกําแพงเพชร ๒ ถึงถนนกําแพงเพชร ๓
(๒๖) ถนนข้าวสาร เริ่มต้นจากถนนจักรพงษ์ถึงถนนตะนาว
(๒๗) ถนนคลองลําเจียก ช่วง ๑ เริ่มต้นจากถนนนวลจันทร์ ถึงถนนประเสริฐมนูกิจ

๙๑
(๒๘) ถนนคลองลําเจียก ช่วง ๒ เริ่มต้นจากถนนประเสริฐมนูกิจถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม
(๒๙) ถนนเคหะร่มเกล้า เริ่มต้นจากถนนร่มเกล้าถึงคลองลาดบัวขาว
(๓๐) ถนนจอมทอง เริ่มต้นจากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินถึงสะพานข้ามคลองบางขุนเทียน
(๓๑) ถนนจักรพรรดิพงษ์ เริ่มต้นจากถนนบํารุงเมืองถึงถนนราชดําเนินนอก
(๓๒) ถนนจันทน์ เริ่มต้นจากถนนเจริญกรุงถึงถนนนางลิน้ จี่
(๓๓) ถนนจันทรุเบกษา เริ่มต้นจากถนนพหลโยธินถึงถนนเลียบคลองสอง
(๓๔) ถนนจารุเมือง เริ่มต้นจากถนนพระรามที่ ๔ ถึงถนนจรัสเมือง
(๓๕) ถนนเจริญกรุง เริ่มต้นจากคลองโอ่งอ่างถึงถนนพระรามที่ ๓
(๓๖) ถนนเจริญเมือง เริ่มต้นจากถนนบรรทัดทองถึงถนนรองเมือง
(๓๗) ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ เริ่มต้นจากถนนศรีนครินทร์ถึงซอยสุขุมวิท ๗๗ (ถนนอ่อนนุช)
(๓๘) ถนนชิดลม เริ่มต้นจากถนนเพลินจิตถึงถนนเพชรบุรี
(๓๙) ถนนตรีเพชร เริ่มต้นจากถนนจักรเพชรถึงถนนเจริญกรุง
(๔๐) ถนนตรีมิตร เริ่มต้นจากถนนทรงวาดถึงวงเวียนโอเดียน
(๔๑) ถนนตีทอง เริ่มต้นจากถนนเจริญกรุงถึงถนนบํารุงเมือง
(๔๒) ถนนเตชะวนิช เริ่มต้นจากถนนประดิพัทธ์ถึงสะพานสูงบางซื่อ
(๔๓) ถนนทวีวัฒนา เริ่มต้นจากถนนเพชรเกษมถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
(๔๔) ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก เริ่มต้นจากถนนกาญจนาภิเษกถึงถนนทวีวัฒนา
(๔๕) ถนนทหาร เริ่มต้นจากถนนพระรามที่ ๕ ถึงถนนประชาราษฎร์สาย ๑
(๔๖) ถนนเทอดดําริ เริ่มต้นจากสะพานปูนซีเมนต์ไทย ๑ ถึงถนนเศรษฐศิริ
(๔๗) ถนนเทียมร่วมมิตร เริ่มต้นจากถนนรัชดาภิเษกถึงถนนประชาอุทิศ
(๔๘) ถนนนครไชยศรี เริ่มต้นจากถนนสามเสนถึงทางรถไฟสายเหนือ
(๔๙) ถนนนครปฐม เริ่มต้นจากถนนพิษณุโลกถึงถนนลูกหลวง
(๕๐) ถนนนครสวรรค์ เริ่มต้นจากสะพานเทวกรรมรังรักษ์ถึงถนนพิษณุโลก
(๕๑) ถนนนนทรี เริ่มต้นจากถนนรัชดาภิเษกถึงถนนพระรามที่ ๓
(๕๒) ถนนนวลจันทร์ เริ่มต้นจากถนนประเสริฐมนูกิจถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม
(๕๓) ถนนนาคนิวาส เริ่มต้นจากถนนสังคมสงเคราะห์ถงึ ถนนสตรีวิทยา ๒
(๕๔) ถนนบรรทัดทอง เริ่มต้นจากถนนเพชรบุรีถงึ ถนนพระรามที่ ๔
(๕๕) ถนนบางขุนนนท์ เริ่มต้นจากถนนจรัญสนิทวงศ์ถงึ คลองชักพระ
(๕๖) ถนนบางบอน ๑ เริ่มต้นจากถนนเอกชัยถึงคลองบางโคลัด
(๕๗) ถนนบางบอน ๕ เริ่มต้นจากถนนเอกชัยถึงถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้

๙๒
(๕๘) ถนนบางแวก เริ่มต้นจากถนนกาญจนาภิเษกถึงคลองทวีวัฒนา
(๕๙) ถนนประชาชื่น เริ่มต้นจากถนนประชาราษฎร์สาย ๒ ถึงถนนแจ้งวัฒนะ
(๖๐) ถนนประชาธิปไตย เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึงถนนกรุงเกษม
(๖๑) ถนนประชาราชฎร์บําเพ็ญ เริ่มต้นจากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองห้วยขวาง
(๖๒) ถนนประชาราษฎร์ สาย ๑ เริ่มต้นจากถนนทหารถึงถนนพิบูลสงคราม
(๖๓) ถนนประชาราษฎร์ สาย ๒ เริ่มต้นจากประชาราษฎ์สาย ๑ ถึงสะพานสูงบางซื่อ
(๖๔) ถนนประชาสงเคราะห์ เริ่มต้นจากถนนดินแดงถึงถนนประชาราษฎร์บําเพ็ญ
(๖๕) ถนนประชาอุทิศ เริ่มต้นจากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองแสนแสบ
(๖๖) ถนนประชาอุทิศ เริ่มต้นจากถนนสุขสวัสดิ์ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
(๖๗) ถนนประดิพัทธ์ เริ่มต้นจากถนนพหลโยธินถึงถนนพระรามที่ ๕
(๖๘) ถนนปัญญา - รามอินทรา เริ่มต้นจากถนนกาญจนาภิเษกถึงถนนเลียบคลองสองตะวันออก
(๖๙) ถนนผดุงพันธ์ เริ่มต้นจากถนนสกุลดีถงึ สุดเขตกรุงเทพมหานคร
(๗๐) ถนนพระรามที่ ๑ เริ่มต้นจากสะพานกษัตริย์ศึกถึงถนนราชดําริ
(๗๑) ถนนพระรามที่ ๔ เริ่มต้นจากถนนเจริญกรุงถึงสะพานเจริญสวัสดิ์
(๗๒) ถนนพระรามที่ ๕ เริ่มต้นจากถนนประดิพัทธ์ถึงถนนลูกหลวง
(๗๓) ถนนพระรามที่ ๖ เริ่มต้นจากคลองมหานาคถึงถนนเพชรบุรี
(๗๔) ถนนพระสุเมรุ เริ่มต้นจากถนนราชดําเนินกลางถึงถนนพระอาทิตย์
(๗๕) ถนนพระอาทิตย์ เริ่มต้นจากถนนพระสุเมรุถึงถนนราชินี
(๗๖) ถนนพรานนก เริ่มต้นจากถนนจรัญสนิทวงศ์ถงึ แยกพรานนก
(๗๗) ถนนพลับพลาไชย เริ่มต้นจากถนนเจริญกรุงถึงถนนหลวง
(๗๘) ถนนพ่วงศิริ เริ่มต้นจากบริเวณสี่แยกบางกะปิถงึ ถนนรามคําแหง
(๗๙) ถนนพิชัย เริ่มต้นจากถนนราชวิถีถึงถนนอํานวยสงคราม
(๘๐) ถนนพิษณุโลก เริ่มต้นจากถนนสามเสนถึงถนนพระรามที่ ๕
(๘๑) ถนนพุทธบูชา เริ่มต้นจากถนนพระรามที่ ๒ ถึงถนนประชาอุทิศ
(๘๒) ถนนเพชรพระราม เริ่มต้นจากถนนพระราม ๙ ถึงถนนเพชรบุรี
(๘๓) ถนนเพชรอุทัย เริ่มต้นจากถนนเพชรบุรีถึงถนนพระราม ๙
(๘๔) ถนนเพลินจิต เริ่มต้นจากถนนราชดําริถึงทางรถไฟสายท่าเรือ
(๘๕) ถนนโพธิ์แก้ว เริ่มต้นจากถนนนวมินทร์ถึงซอยลาดพร้าว ๑๐๑
(๘๖) ถนนมหรรณพ เริ่มต้นจากถนนดินสอถึงถนนตะนาว
(๘๗) ถนนมหาไชย เริ่มต้นจากถนนเจริญกรุงถึงถนนราชดําเนินกลาง

๙๓
(๘๘) ถนนมหานคร เริ่มต้นจากถนนพระรามที่ ๔ ถึงถนนสี่พระยา
(๘๙) ถนนมิตรภาพไทย-จีน เริ่มต้นจากถนนเจริญกรุงถึงถนนพระรามที่ ๔
(๙๐) ถนนมิตรไมตรี เริ่มต้นจากถนนดินแดงถึงถนนวิภาวดีรังสิต
(๙๑) ถนนมิตรไมตรี ๑ เริ่มต้นจากถนนมิตรไมตรีถึงถนนประชาสงเคราะห์
(๙๒) ถนนเยาวราช เริ่มต้นจากถนนจักรเพชรถึงวงเวียนโอเดียน
(๙๓) ถนนโยธา เริ่มต้นจากถนนเจริญกรุงถึงซอยวานิช ๒
(๙๔) ถนนโยธินพัฒนา เริ่มต้นจากถนนประดิษฐ์มนูธรรมถึงซอยสหกรณ์ ๑
(๙๕) ถนนโยธี เริ่มต้นจากถนนพระรามที่ ๖ ถึงถนนพญาไท
(๙๖) ถนนรางน้ํา เริ่มต้นจากถนนพญาไทถึงถนนราชปรารภ
(๙๗) ถนนราชดําริ เริ่มต้นจากถนนเพชรบุรีถึงสะพานเฉลิมโลก
(๙๘) ถนนราชปรารภ เริ่มต้นจากถนนเพชรบุรีถึงถนนศรีอยุธยา
(๙๙) ถนนราชวงศ์ เริ่มต้นจากถนนเจริญกรุงถึงถนนพาหุรัด
(๑๐๐) ถนนราชวิถี เริ่มต้นจากถนนราชปรารภถึงสะพานกรุงธนบุรี
(๑๐๑) ถนนราชสีมา เริ่มต้นจากถนนนครไชยศรีถึงสะพานวิสุทธกรรมนฤมาน
(๑๐๒) ถนนรามคําแหง เริ่มต้นจากสี่แยกคลองตันถึงคลองกะจะ
(๑๐๓) ถนนราษฎร์บูรณะ เริ่มต้นจากคลองดาวคะนองถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
(๑๐๔) ถนนราษฎร์พัฒนา เริ่มต้นจากถนนรามคําแหงถึงคลองทับช้างบน
(๑๐๕) ถนนลาดปลาเค้า เริ่มต้นจากถนนเสนานิคม ๑ (แยกวังหิน) ถึงคลองหลุมไผ่
(๑๐๖) ถนนลาดพร้าววังหิน เริ่มต้นจากถนนโชคชัย ๔ ถึงสี่แยกวังหิน
(๑๐๗) ถนนลาดหญ้า เริ่มต้นจากวงเวียนใหญ่ถึงแยกคลองสาน
(๑๐๘) ถนนวงศ์สว่าง เริ่มต้นจากสะพานพระราม ๗ ถึงถนนรัชดาภิเษก
(๑๐๙) ถนนวรจักร เริ่มต้นจากถนนเจริญกรุงถึงถนนบํารุงเมือง
(๑๑๐) ถนนวัชรพล เริ่มต้นจากถนนรามอินทราถึงถนนเพิ่มสิน
(๑๑๑) ถนนวัฒนธรรม เริ่มต้นจากถนนพระราม ๙ ถึงถนนเทียมร่วมมิตร
(๑๑๒) ถนนวัดสุขใจ เริ่มต้นจากถนนนิมิตใหม่ถึงวัดสุขใจ
(๑๑๓) ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เริ่มต้นจากถนนราชดําเนินนอกถึงถนนสามเสน
(๑๑๔) ถนนวุฒากาศ เริ่มต้นจากถนนเทอดไทถึงแยกถนนจอมทอง
(๑๑๕) ถนนศาลาธรรมสพน์ เริ่มต้นจากถนนพุทธมณฑลสาย ๒ ถึงคลองทวีวัฒนา
(๑๑๖) ถนนสนามไชย เริ่มต้นจากถนนราชดําเนินในถึงถนนมหาราช
(๑๑๗) ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เริ่มต้นจากถนนประชาธิปกถึงถนนลาดหญ้า

๙๔
(๑๑๘) ถนนสวนพลู (ซอยสาทร ๓) เริ่มต้นจากถนนสาทรใต้ถึงถนนนางลิ้นจี่
(๑๑๙) ถนนสวรรคโลก เริ่มต้นจากถนนพิษณุโลกถึงถนนนครไชยศรี
(๑๒๐) ถนนสะแกงาม เริ่มต้นจากถนนพระรามที่ ๒ ถึงถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
(๑๒๑) ถนนสาธุประดิษฐ์ เริ่มต้นจากถนนจันทน์ถึงถนนพระรามที่ ๓
(๑๒๒) ถนนสามเสน เริ่มต้นจากถนนกรุงเกษมถึงถนนทหาร
(๑๒๓) ถนนสายไหม เริ่มต้นจากถนนเลียบคลองสองถึงคลองพระยาสุเรนทร์
(๑๒๔) ถนนสารสิน เริ่มต้นจากถนนราชดําริถึงถนนวิทยุ
(๑๒๕) ถนนสุขาภิบาล ๒ เริม่ ต้นจากซอยสุขุมวิท ๗๗ (ถนนอ่อนนุช) ถึงถนนกาญจนาภิเษก
(๑๒๖) ถนนสุขาภิบาล ๕ (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) เริ่มต้นจากถนนสายไหมถึงห้าแยกวัชรพล
(๑๒๗) ถนนสุคนธสวัสดิ์ เริ่มต้นจากถนนประเสริฐมนูกิจถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม
(๑๒๘) ถนนสุรวงศ์ เริ่มต้นจากถนนเจริญกรุงถึงถนนพระรามที่ ๔
(๑๒๙) ถนนเสือป่า เริ่มต้นจากถนนเจริญกรุงถึงถนนหลวง
(๑๓๐) ถนนหทัยมิตร เริ่มต้นจากถนนหทัยราษฎร์ถงึ ถนนนิมิตใหม่
(๑๓๑) ถนนหลวง เริ่มต้นจากถนนมหาไชยถึงถนนกรุงเกษม
(๑๓๒) ถนนหลานหลวง เริ่มต้นจากถนนราชดําเนินนอกถึงถนนพิษณุโลก
(๑๓๓) ถนนอาจณรงค์ เริ่มต้นจากถนนเกษมราษฎร์ถึงสะพานข้ามคลองพระโขนง
(๑๓๔) ถนนอํานวยสงคราม เริ่มต้นจากถนนสามเสนถึงถนนพระรามที่ ๕
(๑๓๕) ถนนอิสรภาพ เริ่มต้นจากถนนลาดหญ้าถึงถนนสุทธาวาส
(๑๓๖) ถนนอู่ทองนอก เริ่มต้นจากถนนสามเสนถึงถนนนครราชสีมา
(๑๓๗) ถนนแฮปปี้แลนด์ สาย ๑ เริ่มต้นจากถนนลาดพร้าวถึงถนนนวมินทร์
๑๔. รายชื่อถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางกว้างตั้งแต่ ๓๐.๐๐ เมตร มีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ซอยสุขุมวิท ๗๗ (ถนนอ่อนนุช) เริ่มต้นจากคลองหนองบอนถึงคลองตะเข้ขบ
(๒) ถนนกรุงธนบุรี เริ่มต้นจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินถึงถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
(๓) ถนนกัลปพฤกษ์ เริ่มต้นจากถนนราชพฤกษ์ถึงถนนกาญจนาภิเษก
(๔) ถนนกิ่งแก้ว เริ่มต้นจากถนนลาดกระบังถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
(๕) ถนนเกษมราษฎร์ เริ่มต้นจากถนนพระรามที่ ๔ ถึงถนนอาจณรงค์
(๖) ถนนงามวงศ์วาน เริ่มต้นจากถนนพหลโยธินถึงคลองประปาฝัง่ ตะวันตก
(๗) ถนนเจริญราษฎร์ เริ่มต้นจากถนนสาทรใต้ถึงถนนพระรามที่ ๓
(๘) ถนนเจ้าคุณทหาร เริ่มต้นจากถนนร่มเกล้าถึงถนนฉลองกรุง

๙๕
(๙) ถนนแจ้งวัฒนะ เริ่มต้นจากวงเวียนอนุสาวรีย์พิทักษ์รฐั ธรรมนูญถึงคลองประปา ฝั่งตะวันตก
(๑๐) ถนนฉลองกรุง เริ่มต้นจากถนนถนนสุวินทวงศ์ถงึ ถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗
(๑๑) ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เริ่มต้นจากถนนสุวินทวงศ์ถงึ ถนนเลียบวารี
(๑๒) ถนนดินแดง เริ่มต้นจากคลองสามเสนถึงถนนประชาสงเคราะห์
(๑๓) ถนนท่าข้าม เริ่มต้นจากถนนพระรามที่ ๒ ถึงสถานีตํารวจนครบาลท่าข้าม
(๑๔) ถนนเทียนทะเล เริ่มต้นจากถนนพระรามที่ ๒ ถึงถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์
(๑๕) ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เริ่มต้นจากถนนสุรวงศ์ถงึ ถนนพระรามที่ ๓
(๑๖) ถนนนวมินทร์ เริ่มต้นจากถนนเสรีไทยถึงถนนรามอินทรา
(๑๗) ถนนนิมิตใหม่ เริ่มต้นจากถนนสุวินทวงศ์ถงึ สุดเขตกรุงเทพมหานคร
(๑๘) ถนนบรมราชชนนี เริ่มต้นจากถนนจรัญสนิทวงศ์ถงึ สุดเขตกรุงเทพมหานคร
(๑๙) ถนนบางขุนเทียน เริ่มต้นจากถนนพระรามที่ ๒ ถึงถนนเอกชัย
(๒๐) ถนนบางนา-ตราด เริ่มต้นจากถนนสุขุมวิทถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
(๒๑) ถนนประชาธิปก เริ่มต้นจากวงเวียนใหญ่ถึงสะพานพระปกเกล้า
(๒๒) ถนนประชาร่วมใจ เริ่มต้นจากถนนนิมิตใหม่ถึงคลองลัดตาเตี้ย
(๒๓) ถนนประชาสําราญ เริ่มต้นจากถนนสกุลดีถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
(๒๔) ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เริ่มต้นจากถนนรามอินทราถึงถนนพระราม ๙
(๒๕) ถนนประเสริฐมนูกิจ เริ่มต้นจากถนนพหลโยธิน ถึงถนนนวมินทร์
(๒๖) ถนนพญาไท เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงถนนพระรามที่ ๔
(๒๗) ถนนพระรามที่ ๒ เริ่มต้นจากถนนสุขสวัสดิ์ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
(๒๘) ถนนพระรามที่ ๓ เริ่มต้นจากถนนเจริญกรุงถึงถนนรัชดาภิเษก
(๒๙) ถนนพระรามที่ ๖ เริ่มต้นจากคลองบางซื่อถึงถนนเพชรบุรี
(๓๐) ถนนพระราม ๙ เริ่มต้นจากถนนรัชดาภิเษกถึงถนนศรีนครินทร์
(๓๑) ถนนพหลโยธิน เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
(๓๒) ถนนพัฒนาการ เริ่มต้นจากสี่แยกคลองตันถึงซอยสุขุมวิท ๗๗ (ถนนอ่อนนุช)
(๓๓) ถนนพิบูลสงคราม เริ่มต้นจากแยกพิบูลสงครามถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
(๓๔) ถนนพิษณุโลก เริ่มต้นจากถนนพระรามที่ ๕ ถึงถนนสวรรคโลก
(๓๕) ถนนพุทธมณฑลสาย ๑ เริ่มต้นจากถนนเพชรเกษมถึงเขตทางรถไฟสายใต้
(๓๖) ถนนพุทธมณฑลสาย ๒ เริ่มต้นจากถนนเพชรเกษมถึงเขตทางรถไฟสายใต้
(๓๗) ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ เริ่มต้นจากถนนเพชรเกษมถึงเขตทางรถไฟสายใต้
(๓๘) ถนนเพชรเกษม เริ่มต้นจากสะพานเนาวจําเนียรถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร

๙๖
(๓๙) ถนนเพชรบุรี เริ่มต้นจากทางรถไฟสายเหนือถึงถนนอโศกดินแดง
(๔๐) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เริ่มต้นจากถนนอโศกดินแดงถึงถนนพัฒนาการ (แยกคลองตัน)
(๔๑) ถนนเพชรอุทัย เริ่มต้นจากถนนเพชรบุรีตัดใหม่ถึงถนนพระราม ๙
(๔๒) ถนนมไหสวรรย์ เริ่มต้นจากสมเด็จพระเจ้าตากสินถึงถนนเจริญกรุง
(๔๓) ถนนมิตรไมตรี เริ่มต้นจากคลองลัดตาเตี้ยถึงถนนประชาสําราญ
(๔๔) ถนนมีนพัฒนา เริ่มต้นจากถนนเสรีไทยถึงถนนรามคําแหง
(๔๕) ถนนร่วมพัฒนา เริ่มต้นจากถนนสุวินทวงศ์ถงึ คลองลําตาอิน
(๔๖) ถนนรัชดาภิเษก เริ่มต้นจากถนนสุขุมวิทถึงถนนพระรามที่ ๓
(๔๗) ถนนรัชดาภิเษก เริ่มต้นจากถนนอโศก-ดินแดงถึงถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
(๔๘) ถนนราชดําเนินนอก เริ่มต้นจากสะพานผ่านฟ้าลีลาศถึงถนนศรีอยุธยา
(๔๙) ถนนราชดําเนินกลาง เริ่มต้นจากสะพานผ่านพิภพลีลา ถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
(๕๐) ถนนราชดําเนินใน เริ่มต้นจากถนนหน้าพระลานถึงสะพานผ่านพิภพลีลา
(๕๑) ถนนราชดําริ เริ่มต้นจากสะพานเฉลิมโลกถึงถนนพระรามที่ ๔
(๕๒) ถนนราชปรารภ เริ่มต้นจากถนนศรีอยุธยาถึงถนนราชวิถี (สามเหลี่ยมดินแดง)
(๕๓) ถนนราชพฤกษ์ เริ่มต้นจากถนนรัชดาภิเษกถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
(๕๔) ถนนราชวิถี เริ่มต้นจากถนนจรัญสนิทวงศ์ถึงสะพานกรุงธนบุรี
(๕๕) ถนนรามคําแหง เริ่มต้นจากคลองกะจะถึงถนนสุวินทวงศ์
(๕๖) ถนนรามอินทรา เริ่มต้นจากวงเวียนอนุสาวรีย์พิทักษ์รฐั ธรรมนูญถึงถนนเสรีไทย
(๕๗) ถนนราษฎร์บูรณะ เริ่มต้นจากสะพานข้ามคลองดาวคะนองถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
(๕๘) ถนนราษฎร์อุทิศ เริ่มต้นจากถนนสุวินทวงศ์ถงึ ถนนเลียบวารี
(๕๙) ถนนลาดกระบัง เริ่มต้นจากคลองตาพุกถึงคลองหัวตะเข้
(๖๐) ถนนลาดพร้าว เริ่มต้นจากถนนพหลโยธินถึงสี่แยกบางกะปิ
(๖๑) ถนนเลียบคลองสอง เริ่มต้นจากถนนกาญจนาภิเษกถึงถนนหทัยราษฎร์
(๖๒) ถนนเลียบวารี เริ่มต้นจากถนนราษฎร์อุทิศถึงถนนเชือ่ มสัมพันธ์
(๖๓) ถนนวิทยุ เริ่มต้นจากถนนสารสินถึงถนนพระรามที่ ๔
(๖๔) ถนนวิภาวดีรังสิต เริ่มต้นจากถนนดินแดงถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
(๖๕) ถนนศรีนครินทร์ เริ่มต้นจากถนนลาดพร้าวถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
(๖๖) ถนนศรีอยุธยา เริ่มต้นจากถนนสามเสนถึงถนนราชปรารภ
(๖๗) ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เริ่มต้นจากถนนรอบวงเวียนใหญ่ถึงสะพานข้ามคลองดาวคะนอง
(๖๘) ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า เริ่มต้นจากสะพานพระปิ่นเกล้าถึงถนนจรัญสนิทวงศ์

๙๗
(๖๙) ถนนสรงประภา เริ่มต้นจากถนนเชิดวุฒากาศถึงคลองประปาฝัง่ ตะวันตก
(๗๐) ถนนสวนสยาม เริ่มต้นจากถนนรามอินทราถึงถนนเสรีไทย
(๗๑) ถนนสาทร เริ่มต้นจากถนนเจริญกรุงถึงถนนพระรามที่ ๔
(๗๒) ถนนสามวา เริ่มต้นจากถนนสุวินทวงศ์ถึงคลองหนึง่ ตะวันตก
(๗๓) ถนนสิรินธร เริ่มต้นจากถนนจรัญสนิทวงศ์ถึงถนนบรมราชชนนี
(๗๔) ถนนสีลม เริ่มต้นจากถนนเจริญกรุงถึงถนนพระรามที่ ๔
(๗๕) ถนนสีหบุรานุกิจ เริ่มต้นจากถนนรามอินทราถึงถนนร่มเกล้า
(๗๖) ถนนสุขสวัสดิ์ เริ่มต้นจากสะพานข้ามคลองดาวคะนองถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
(๗๗) ถนนสุขุมวิท เริ่มต้นจากถนนทางรถไฟสายช่องนนทรีถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
(๗๘) ถนนสุนทรโกษา เริ่มต้นจากถนนพระรามที่ ๔ ถึงถนนอาจณรงค์
(๗๙) ถนนเสรีไทย เริ่มต้นจากแยกบางกะปิถึงบริเวณสี่แยกมีนบุรี
(๘๐) ถนนแสมดํา เริ่มต้นจากถนนพระรามที่ ๒ ถึงคลองสนามชัย
(๘๑) ถนนหทัยราษฎร์ เริ่มต้นจากถนนสุวินทวงศ์ถงึ ถนนสุขาภิบาล ๕
(๘๒) ถนนหอวัง เริ่มต้นจากถนนวิภาวดีรังสิตถึงถนนพหลโยธิน
(๘๓) ถนนอยู่วิทยา เริ่มต้นจากถนนสังฆสันติสุขถึงถนนสุวินทวงศ์
(๘๔) ถนนอรุณอมรินทร์ เริ่มต้นจากถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงสะพานพระราม ๘
(๘๕) ถนนอโศก-ดินแดง เริ่มต้นจากถนนประชาสงเคราะห์ถึงถนนเพชรบุรี
(๘๖) ถนนอังรีดูนังต์ เริ่มต้นจากถนนพระรามที่ ๑ ถึงถนนพระรามที่ ๔
(๘๗) ถนนอินทรพิทักษ์ เริ่มต้นจากถนนรอบวงเวียนใหญ่ถึงสะพานเนาวจําเนียร
(๘๘) ถนนอุทยาน เริ่มต้นจากถนนพุทธมณฑลสาย ๓ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
(๘๙) ถนนเอกชัย เริ่มต้นจากคลองวัดสิงห์ถงึ สุดเขตกรุงเทพมหานคร
(๙๐) ทางหลวงหมายเลข ๓๕๐ เริ่มต้นจากถนนประเสริฐมนูกิจถึงถนนรามอินทรา
(๙๑) ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑ เริ่มต้นจากถนนนวมินทร์ถึงถนนกาญจนาภิเษก

