รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๖
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แบ่งเป็น ๗ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๑๙ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยมีสุข และถนนกําแพงเพชร ๖ ซอย ๕
เริ่มต้นจากซอยมีสุข ที่บริเวณซอยมีสุขบรรจบกับซอยเกษตร ไปทางทิศใต้ตามแนวซอยมีสุข ระยะประมาณ
๔๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๑๗๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๓๓๐ เมตร
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออก ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร ไปทางทิ ศ ใต้ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวถนนกําแพงเพชร ๖ ซอย ๕ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนกําแพงเพชร ๖
ถนนสาย ก ๒ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนกําแพงเพชร ๖ ซอย ๗ แยก ๓
และถนนกําแพงเพชร ๖ ซอย ๕ แยก ๒ เริ่มต้นจากถนนโกสุมรวมใจ ที่บริเวณถนนกําแพงเพชร ๖ ซอย ๗ แยก ๓
บรรจบกับถนนโกสุมรวมใจ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนกําแพงเพชร ๖ ซอย ๗ แยก ๓ และ
ถนนกําแพงเพชร ๖ ซอย ๕ แยก ๒ ระยะประมาณ ๑,๔๒๐ เมตร จนบรรจบกับถนนกําแพงเพชร ๖ ซอย ๕
ถนนสาย ก ๓ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนกําแพงเพชร ๖ ซอย ๗ เริ่มต้นจาก
ถนนกําแพงเพชร ๖ ซอย ๗ แยก ๓ ที่บริเวณถนนกําแพงเพชร ๖ ซอย ๗ แยก ๓ บรรจบกับถนนกําแพงเพชร ๖
ซอย ๗ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนกําแพงเพชร ๖ ซอย ๗ ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนกําแพงเพชร ๖
ถนนสาย ก ๔ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยวิภาวดีรังสิต ๖๐ และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนวิภาวดีรังสิต ที่บริเวณซอยวิภาวดีรังสิต ๖๐ บรรจบกับถนนวิภาวดีรังสิต
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ตามแนวซอยวิ ภ าวดี รั ง สิ ต ๖๐ ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๘๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนพหลโยธิน
ถนนสาย ก ๕ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยวิภาวดีรังสิต ๖๐ แยก ๖ เริ่มต้นจาก
ซอยวิภาวดีรังสิต ๖๐ ที่บริเวณห่างจากซอยวิภาวดีรังสิต ๖๐ บรรจบกับถนนวิภาวดีรังสิต ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ ตามแนวซอยวิภาวดีรังสิต ๖๐ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๖๘๐ เมตร
จนบรรจบกั บ คลองบางเขน ที่ บ ริ เ วณห่ า งจากคลองบางเขนตั ด กั บ ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวคลองบางเขน ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร

๒
ถนนสาย ก ๖ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนจรัญสนิทวงศ์ ที่บริเวณ
ห่างจากคลองบางพลัด ตัดกับถนนจรัญสนิทวงศ์ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนจรัญสนิทวงศ์ ระยะประมาณ
๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๑๒๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเลียบทางรถไฟสายใต้
ที่ บ ริ เ วณห่ า งจากคลองบางพลั ด บรรจบถนนเลี ย บทางรถไฟสายใต้ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตามแนวถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ ระยะประมาณ ๕๐ เมตร
ถนนสาย ก ๗ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยวัฒ นสุขนิเวศน์ ซอยอํานวยผล
และซอยปานจิตต์อุทิศ และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนบางขุนนนท์ ที่บริเวณ
ห่างจากคลองชักพระบรรจบกับถนนบางขุนนนท์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนบางขุนนนท์
ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวซอยวัฒนสุขนิเวศน์ ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๘๔๐ เมตร ไปทางทิศใต้ตามแนวซอยอํานวยผล ระยะประมาณ
๒๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้ตามแนวซอยปานจิตต์อุทิศ ระยะประมาณ ๙๕๐ เมตร จนบรรจบกับ
ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๓๕
ถนนสาย ก ๘ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยอํานวยผล ๘ และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากซอยอํานวยผล ที่บริเวณซอยอํานวยผล ๘ บรรจบกับซอยอํานวยผล
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวซอยอํานวยผล ๘ ระยะประมาณ ๗๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ
๑๑๐ เมตร จนบรรจบถนนแก้วเงิ นทอง ที่ บ ริ เ วณห่ า งจากถนนแก้ ว เงิ น ทองบรรจบกั บ ถนนพรานนกพุทธมณฑลสาย ๕ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนแก้วเงินทอง ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร
ถนนสาย ก ๙ เป็ น ถนนเดิ ม กํ า หนดให้ ข ยายเขตทาง คื อ ซอยจรั ญ สนิท วงศ์ ๓๕ เริ่ ม ต้ น จาก
ถนนจรั ญสนิ ท วงศ์ ที่ บ ริเ วณซอยจรัญสนิ ทวงศ์ ๓๕ บรรจบกั บ ถนนจรั ญ สนิ ท วงศ์ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก
ระยะประมาณ ๕๘๐ เมตร จนบรรจบกับซอยปานจิตต์อุทิศ (ถนนสาย ก ๗)
ถนนสาย ก ๑๐ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยอิสรภาพ ๒๓ และซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔
และถนนโครงการกํ า หนดให้ ก่ อ สร้ า งใหม่ เ ริ่ ม ต้ น จากถนนอิ ส รภาพ ที่ บ ริ เ วณห่ า งจากถนนอิ ส รภาพ
บรรจบกับถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนอิสรภาพ ระยะประมาณ
๑,๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวซอยอิสรภาพ ๒๓ ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๙๕๐ เมตร จนบรรจบกับซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔ ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนจรัญสนิทวงศ์
ถนนสาย ก ๑๑ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยอ่อนนุช ๓๐ เริ่มต้นจากถนนอ่อนนุช
(ซอยสุขุมวิท ๗๗) ที่บริเวณถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท ๗๗) บรรจบกับซอยอ่อนนุช ๓๐ ไปทางทิศใต้ตามแนว
ซอยอ่อนนุช ๓๐ ระยะประมาณ ๗๙๐ เมตร จนบรรจบกับซอยสุขุมวิท ๙๓ (ซอยพึ่งมี)

๓
ถนนสาย ก ๑๒ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยสุขุมวิท ๙๓ (ซอยพึ่งมี) เริ่มต้นจาก
ถนนสุขุมวิท ที่บริเวณซอยสุขุมวิท ๙๓ (ซอยพึ่งมี) บรรจบกับถนนสุขุมวิท ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๑,๐๘๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๑๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๘๘๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๒๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ
ประมาณ ๙๘๐ เมตร จนบรรจบกับซอยวชิรธรรมสาธิต ๕๗ (ซอยสามพี่น้อง)
ถนนสาย ก ๑๓ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยปุณณวิถี ๔๓ และซอยพึ่งมี ๓๘ และ
ถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากซอยปุณณวิถี (ถนนสาย ก ๑๔) ที่บริเวณห่างจากซอยปุณณวิถี
(ถนนสาย ก ๑๔) บรรจบกับถนนสุขุมวิท ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๔๖๐ เมตร
ไปทางทิศเหนือตามแนวซอยปุณณวิถี ๔๓ ระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ ๕๐ เมตร
ไปทางทิศเหนือตามแนวซอยพึ่งมี ๓๘ ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร จนบรรจบกับซอยสุขุมวิท ๙๓ (ซอยพึ่งมี)
ถนนสาย ก ๑๔ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยปุณณวิถี เริ่มต้นจากถนนสุขุมวิท
ที่บริเวณซอยปุณณวิถีบรรจบกับถนนสุขุมวิท ไปทางทิศตะวันออกตามแนวซอยปุณณวิถี ระยะประมาณ
๑,๔๖๐ เมตร จนบรรจบกับซอยปุณณวิถี ๔๓
ถนนสาย ก ๑๕ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยปุณณวิถี ๒๘ เริ่มต้นจากซอยปุณณวิถี
ที่บริเวณซอยปุณณวิถี ๒๘ บรรจบกับซอยปุณณวิถี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยปุณณวิถี ๒๘
ระยะประมาณ ๘๒๐ เมตร จนบรรจบกับซอยวชิรธรรมสาธิต
ถนนสาย ก ๑๖ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่
เริ่มต้นจากถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ที่บริเวณห่างจากถนนมาเจริญตัดกับถนนเลียบคลองภาษีเจริญ
ฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ระยะประมาณ ๑,๓๕๐ เมตร
ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๒๑๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเดิม ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ
๑๗๐ เมตร จนบรรจบกั บ ถนนเลี ย บคลองภาษี เ จริ ญ ฝั่ ง ใต้ ที่ บ ริ เ วณห่ า งจากถนนมาเจริ ญ ตั ด กั บ
ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ระยะประมาณ
๑,๓๐๐ เมตร
ถนนสาย ก ๑๗ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยสุขสวัสดิ์ ๒๖ (กาญจนกุญชร) และ
ซอยพุทธบูชา ๒๓ และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสุขสวัสดิ์ ที่บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ ๒๖
(กาญจนกุ ญ ชร) บรรจบกั บ ถนนสุ ข สวั ส ดิ์ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ตามแนวซอยสุ ข สวั ส ดิ์ ๒๖
(กาญจนกุญชร) ระยะประมาณ ๒,๖๐๐ เมตร ไปทางทิ ศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑๑๐ เมตร
จนบรรจบกับซอยพุทธบู ชา ๒๓ ไปทางทิ ศตะวั นตกเฉี ยงใต้ตามแนวซอยพุทธบู ชา ๒๓ ระยะประมาณ
๖๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนพุทธบูชา
ถนนสาย ก ๑๘ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากซอยสุขสวัสดิ์ ๒๖ (กาญจนกุญชร)
ที่บริเวณห่างจากซอยสุขสวัสดิ์ ๒๖ (กาญจนกุญชร) บรรจบกับถนนสุขสวัสดิ์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวซอยสุขสวัสดิ์ ๒๖ (กาญจนกุญชร) ระยะประมาณ ๘๔๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๒,๒๐๐ เมตร

๔
จนบรรจบกับแนวถนนสาย ฉ ๑ ที่บริเวณห่างจากคลองราษฎร์บรูณะบรรจบกับถนนสาย ฉ ๑ ไปทาง
ทิศตะวันตกตามแนว ถนนสาย ฉ ๑ ระยะประมาณ ๖๘๐ เมตร
ถนนสาย ก ๑๙ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยประชาอุทิศ ๖๙ เริ่มต้นจากถนน
ประชาอุทิศ ที่บริเวณซอยประชาอุทิศ ๖๙ บรรจบกับถนนประชาอุทิศ ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ
๒,๓๑๐ เมตร ตามแนวซอยประชาอุทิศ ๖๙ จนบรรจบแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จํานวน ๘๓ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเดชะตุงคะ ซอย ๑ ถนนสาธารณะ
ไม่ ป รากฎชื่ อ และถนนโครงการกํ า หนดให้ ก่ อ สร้ า งใหม่ เริ่ ม ต้ น จากถนนเทิ ด ราชั น ที่ บ ริ เ วณห่ า งจาก
ถนนเทิ ดราชั นบรรจบกั บถนนนาวงประชาพั ฒนา ไปทางทิ ศ ตะวั นออก ระยะประมาณ ๑,๘๒๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร จนบรรจบกับ ถนนเดชะตุง คะ ซอย ๑ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดชะตุงคะ ซอย ๑ ระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ระยะประมาณ ๑๗๐ เมตร จนบรรจบกับ ถนนเดิม ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉีย งใต้ต ามแนวถนนเดิม
ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร จนบรรจบกับ ถนนสรงประภา ที่บริเวณห่างจากถนนสรงประภาบรรจบกับ
ถนนวิภาวดีรังสิต ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสรงประภา ระยะประมาณ ๒,๒๒๐ เมตร
ถนนสาย ข ๒ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนวัดเวฬุวนารามและซอยแจ้งวัฒนะ ๑๔
เริ่มต้นจากถนนสรงประภา ที่บริเวณถนนวัดเวฬุวนารามบรรจบกับถนนสรงประภา ไปทางทิศใต้ตามแนว
ถนนวัดเวฬุวนารามและซอยแจ้งวัฒนะ ๑๔ ระยะประมาณ ๒,๕๔๐ เมตร จนบรรจบกับคลองตาอูฐ
ถนนสาย ข ๓ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยสายไหม ๖๓ และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากคลองหกวา ที่บริเวณซอยสายไหม ๖๓ บรรจบกับคลองหกวา ไปทาง
ทิศ ใต้ ต ามแนวซอยสายไหม ๖๓ ระยะประมาณ ๑,๐๑๐ เมตร ตั ดกั บ ถนนสายไหม ไปทางทิศ ใต้แ ละ
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๐๕๐ เมตร ตัดกับถนนสุขาภิบาล ๕ (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช)
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศใต้ ระยะประมาณ ๒,๑๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนจตุโชติ ที่บริเวณ
ห่างจากถนนจตุโชติตัดกับถนนสุขาภิบาล ๕ (ถนนรัตนโกสินทร์ สมโภช) ไปทางทิศตะวันออกตามแนว
ถนนจตุโชติ ระยะประมาณ ๒,๘๕๐ เมตร
ถนนสาย ข ๔ เป็น ถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยสายไหม ๔๓ ซอยสายไหม ๕๔ และ
ถนนวัดเกาะ และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากคลองหกวา ที่บริเวณห่างจากคลองหกวา
บรรจบกับซอยสายไหม ๖๓ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองหกวา ระยะประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร ไปทาง
ทิศใต้ ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร ไปทางทิศใต้ตามแนวซอยสายไหม ๔๓ ระยะประมาณ ๘๕๐ เมตร ตัดกับ
ถนนสายไหม ไปทางทิศใต้ตามแนวซอยสายไหม ๕๔ ระยะประมาณ ๕๘๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ
๙๐๐ เมตร จนบรรจบกั บถนนวัดเกาะ ไปทางทิศ ใต้ ตามแนวถนนวั ดเกาะ ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนเพิ่มสิน

๕
ถนนสาย ข ๕ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนประชาอุทิศ เริ่มต้นจากถนนสรงประภา
ที่บริเวณถนนประชาอุทิศบรรจบกับถนนสรงประภา ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนประชาอุทิศ ระยะประมาณ
๑,๒๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนช่างอากาศอุทิศ
ถนนสาย ข ๖ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยวัดเวฬุวนาราม ๑๕ ซอยช่างอากาศอุทิศ ๒๗
และถนนช่างอากาศอุทิศ และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนวัดเวฬุวนาราม (ถนนสาย ข ๒)
ที่บริเวณซอยวัดเวฬุวนาราม ๑๕ บรรจบกับถนนวัดเวฬุวนาราม (ถนนสาย ข ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวซอยวัดเวฬุวนาราม ๑๕ ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ
๓๐๐ เมตร จนบรรจบกับซอยช่างอากาศอุทิศ ๒๗ ไปทางทิศเหนือตามแนวซอยช่างอากาศอุทิศ ๒๗ ระยะ
ประมาณ ๕๐ เมตร บรรจบกับถนนช่างอากาศอุทิศ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนช่างอากาศอุทิศ
ระยะประมาณ ๒,๓๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเชิดวุฒากาศ
ถนนสาย ข ๗ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเลียบคลองสอง เริ่มต้นจากถนนสายไหม
ที่บริเวณถนนเลียบคลองสอง บรรจบกับถนนสายไหม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเลียบคลองสอง
ระยะประมาณ ๒,๖๓๐ เมตร จนบรรจบกับถนนทหารอากาศ
ถนนสาย ข ๘ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเพิ่มสิน และถนนทหารอากาศ และ
ถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนพหลโยธิน ที่บริเวณถนนทหารอากาศบรรจบกับถนน
พหลโยธิน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนทหารอากาศ ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ๗๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเพิ่มสิน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวถนนเพิ่มสิน
ระยะประมาณ ๔,๑๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๘๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนจตุโชติ
ถนนสาย ข ๙ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยหนองระแหง ๕ และถนนสาธารณะ
ไม่ ป รากฏชื่ อ และถนนโครงการกํ า หนดให้ ก่ อ สร้ า งใหม่ เริ่ ม ต้ น จากถนนหนองระแหง ที่ บ ริ เ วณ
ซอยหนองระแหง ๕ บรรจบกับถนนหนองระแหง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร
ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๙๑๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศใต้ตามแนว
ถนนสาธารณะไม่ ปรากฏชื่ อ ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร ไปทางทิ ศ ใต้ ระยะประมาณ ๑,๓๕๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสาย จ ๑ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย จ ๑ ตัดกับถนนกาญจนาภิเษกไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวถนนสาย จ ๑ ระยะประมาณ ๒,๒๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๑๐ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยวัดลุ่ มเจริญศรัทธา ๒ และซอยราม
อินทรา ๑๙ และถนนโครงการกํา หนดให้ ก่อสร้า งใหม่ เริ่ มต้ นจากซอยวั ดลุ่ ม เจริญ ศรัทธา ๒ ที่ บ ริ เ วณ
ซอยวัดลุ่มเจริญศรัทธา ๒ บรรจบกับถนนวัดเกาะ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยวัดลุ่มเจริญศรัทธา ๒
ระยะประมาณ ๗๗๐ เมตร ไปทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๓,๑๐๐ เมตร จนบรรจบ
ซอยรามอินทรา ๑๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวซอยรามอินทรา ๑๙ ระยะประมาณ ๑,๑๕๐ เมตร ไปทาง

๖
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนรามอินทรา ที่บริเวณห่างจากถนนรามอินทรา
ตัดกับถนนพหลโยธิน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวถนนรามอินทรา ระยะประมาณ ๒,๒๕๐ เมตร
ถนนสาย ข ๑๑ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยจตุโชติ ๔ และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนจตุโชติ ที่บริเวณซอยจตุโชติ ๔ บรรจบกับถนนจตุโชติ
ไปทางทิศใต้ตามแนวซอยจตุโชติ ๔ ระยะประมาณ ๑,๔๕๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๑,๕๑๐ เมตร
จนบรรจบถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ
๖๒๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสยามธรณี
ถนนสาย ข ๑๒ เป็น ถนนโครงการกํ า หนดให้ ก่ อสร้า งใหม่ เริ่ ม ต้ น จากซอยวิ ภ าวดี รั งสิ ต ๖๘
ที่บริเวณห่างจากซอยวิภาวดีรังสิต ๖๘ บรรจบกับถนนวิภาวดีรังสิตไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ
๕๐๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๑ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง ๑
บรรจบกับถนนวิภาวดีรังสิต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ง ๑ ระยะประมาณ ๓๖๐ เมตร
ถนนสาย ข ๑๓ เป็ นถนนเดิ มกํ าหนดให้ ข ยายเขตทาง คื อ ถนนสาธารณะไม่ ปรากฏชื่ อ และ
ถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนแจ้งวัฒนะ ที่บริเวณถนนประชาชื่นบรรจบกับถนนแจ้งวัฒนะ
ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนแจ้งวัฒนะ ระยะประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสาธารณะ
ไม่ ป รากฏชื่ อ ระยะประมาณ ๑,๔๘๐ เมตร ไปทางทิ ศ ใต้ ระยะประมาณ ๔๖๐ เมตร จนบรรจบกั บ
ซอยงามวงศ์วาน ๔๗ แยก ๔๒ (ถนนสาย ข ๑๖) ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ข ๑๖ บรรจบกับคลองประปา
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย ข ๑๖ ระยะประมาณ ๑,๒๗๐ เมตร
ถนนสาย ข ๑๔ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยวิภาวดีรังสิต ๖๘ และซอยพหลโยธิน ๖๑
เริ่มต้นจากถนนวิภาวดีรังสิต ที่บริเวณซอยวิภาวดีรังสิต ๖๘ บรรจบกับถนนวิภาวดีรังสิต ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร จนบรรจบกับ ถนนพหลโยธิน
ถนนสาย ข ๑๕ เป็ น ถนนเดิ ม กํ า หนดให้ ข ยายเขตทาง คื อ ถนนจามจุ รี และถนนโครงการ
กํ า หนดให้ ก่ อ สร้ า งใหม่ เริ่ ม ต้ น จากถนนสุ ข าภิ บ าล ๕ (ถนนรั ต นโกสิ น ทร์ ส มโภช) ที่ บ ริ เ วณห่ า งจาก
ซอยรามอินทรา ๓๙ บรรจบกับถนนสุขาภิบาล ๕ (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) ไปทางทิศตะวันออกตามแนว
ถนนสุขาภิบาล ๕ (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนจามจุรี
ระยะประมาณ ๑,๑๕๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร จนบรรจบกั บถนนสาย จ ๑
ที่บริเวณห่างจากถนนสาย จ ๑ ตัดกับถนนสุขาภิบาล ๕ (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวถนนสาย จ ๑ ระยะประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๑๖ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยงามวงศ์วาน ๔๗ แยก ๔๒ และ
ซอยงามวงศ์วาน ๔๗ เริ่มต้นจากถนนประชาชื่น ที่บริเวณซอยงามวงศ์วาน ๔๗ แยก ๔๒ บรรจบกับ
ถนนประชาชื่น ไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๒,๔๐๐ เมตร จนบรรจบกับ

๗
ถนนชิดชน ไปทางทิศตะวันตกตามแนวซอยงามวงศ์วาน ๔๗ แยก ๔๒ ระยะประมาณ ๕๑๐ เมตร ไปทางทิศใต้
และทิศตะวันตกตามแนวซอยงามวงศ์วาน ๔๗ ระยะประมาณ ๒,๓๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนงามวงศ์วาน
ถนนสาย ข ๑๗ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทางและถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่
เริ่มต้นจากถนนวัชรพล ที่บริเวณถนนวัชรพลบรรจบกับถนนรามอินทรา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนวัชรพล ระยะประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก ตามแนว
ถนนเดิม ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๑,๔๕๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนสยามธรณี ที่ บ ริ เ วณห่ า งจากถนนสยามธรณี บ รรจบกั บ คลองหกขุ ด ไปทางทิ ศ เหนื อ ตามแนว
ถนนสยามธรณี ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๑๘ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนผดุงพันธ์ ที่บริเวณห่างจาก
ถนนเชื่ อมสัมพั นธ์ บรรจบกับถนนผดุ งพั นธ์ ไปทางทิศตะวั นออกตามแนวถนนผดุ งพันธ์ ระยะประมาณ
๗๐๐ เมตร ไปทางทิศ ใต้ ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสังฆสัน ติสุข ที่บริเวณห่างจาก
ถนนเชื่ อ มสัม พัน ธ์ บรรจบกับ ถนนสัง ฆสัน ติส ุข ไปทางทิศ ตะวัน ออกตามแนวถนนสัง ฆสั น ติ สุข ระยะ
ประมาณ ๗๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๑๙ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยรามอินทรา ๑๔ (ซอยมัยลาภ)
เริ่มต้นจากถนนรามอินทรา ที่บริเวณซอยรามอินทรา ๑๔ (ซอยมัยลาภ) บรรจบกับถนนรามอินทรา ไปทางทิศใต้
ตามแนวซอยรามอินทรา ๑๔ (ซอยมัยลาภ) ระยะประมาณ ๓,๓๔๐ เมตร จนบรรจบกับถนนประเสริฐมนูกิจ
ถนนสาย ข ๒๐ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยเชื่อมสัมพันธ์ ๑๑ และถนนโครงการ
กํ า หนดให้ ก่ อ สร้ า งใหม่ เริ่ ม ต้ น จากถนนเชื่ อ มสั ม พั น ธ์ ที่ บ ริ เ วณห่ า งจากถนนสั ง ฆสั น ติ สุ ข บรรจบกั บ
ถนนเชื่อมสัมพันธ์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเชื่อมสัมพันธ์ ระยะประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวซอยเชื่ อ มสั ม พั น ธ์ ๑๑ ระยะประมาณ ๕๘๐ เมตร ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ระยะประมาณ ๖๕๐ เมตร จนบรรจบกั บ ถนนอยู่ วิ ท ยา ที่ บ ริ เ วณห่ า งจาก
ถนนอยู่วิทยา บรรจบกับถนนสังฆสันติสุข ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนอยู่วิทยา ระยะประมาณ ๕๔๐ เมตร
ถนนสาย ข ๒๑ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยลาดปลาเค้า ๕๒ และถนนโครงการ
กํ า หนดให้ ก่ อ สร้ า งใหม่ เริ่ ม ต้ น จากถนนวั ด ลาดปลาเค้ า ที่ บ ริ เ วณห่ า งจากถนนวั ด ลาดปลาเค้ า ตั ด กั บ
ถนนประเสริฐมนูกิจ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวซอยลาดปลาเค้า ๕๒ ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ
๑,๔๕๐ เมตร ตัดกับซอยรามอินทรา ๑๔ (ซอยมัยลาภ) ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๑,๑๗๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสุคนธสวัสดิ์ ที่บริเวณถนนสุคนธสวัสดิ์บรรจบกับถนนประดิษฐ์มนูธรรม ไปทางทิศตะวันตก
ระยะประมาณ ๕๔๐ เมตร
ถนนสาย ข ๒๒ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยนวลจันทร์ ๓๖ (ซอยผู้ใหญ่สุนทร)
และซอยนวมินทร์ ๑๕๗ (ซอยสิงหเสนี ๒) เริ่มต้นจากถนนนวมินทร์ ที่บริเวณซอยนวมินทร์ ๑๕๗ (ซอยสิงหเสนี ๒)
บรรจบกั บถนนนวมินทร์ ไปทางทิศตะวั นตก ระยะประมาณ ๖๔๐ เมตร ไปทางทิ ศเหนื อ ระยะประมาณ

๘
๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกตามแนวซอยนวลจันทร์ ๓๖ (ซอยผู้ใหญ่สุนทร) ระยะประมาณ ๑,๓๕๐ เมตร
จนบรรจบกับซอยนวลจันทร์
ถนนสาย ข ๒๓ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้าง เริ่มต้นจากถนนเสนานิคม ๑ ที่บริเวณห่าง
จากถนนเสนานิคม ๑ บรรจบกับซอยเสนา ๒๐๐ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเสนานิคม ๑ ระยะประมาณ
๕๐๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๑๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสุคนธสวัสดิ์ ที่บริเวณถนนสุคนธสวัสดิ์
บรรจบกับถนนเสนานิคม ๑
ถนนสาย ข ๒๔ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยรัชดาภิเษก ๓๒ (ซอยอาภาภิรมย์)
ซอยรัชดาภิเษก ๓๖ แยก ๑๙ และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้าง เริ่มต้นจากถนนลาดพร้าว-วังหิน บรรจบ
ซอยรั ชดาภิ เษก ๓๖ แยก ๑๙ ไปทางทิ ศตะวั นตกตามแนวซอยรั ชดาภิ เษก ๓๖ แยก ๑๙ ระยะประมาณ
๑,๒๕๐ เมตร ไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๘๐ เมตร จนบรรจบกับซอยรัชดาภิเ ษก ๓๒
(ซอยอาภาภิรมย์) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวซอยรัชดาภิเษก ๓๒ (ซอยอาภาภิรมย์) ระยะ
ประมาณ ๔๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนรัชดาภิเษก
ถนนสาย ข ๒๕ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ และถนน
โครงการกํ าหนดให้ก่ อสร้ างใหม่ เริ่ม ต้น จากถนนรามอิน ทรา ที่บ ริเวณห่ างจากถนนรามอิ นทราตั ดกั บ
ถนนรัชดา-รามอินทรา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนรามอินทรา ระยะประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉีย งใต้ ตามแนวถนนสาธารณะไม่ ปรากฏชื่ อ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก ที่บริเวณห่างจากถนน
กาญจนาภิเษกตัดกับถนนรามอินทรา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามถนนกาญจนาภิเษก ระยะประมาณ
๑,๙๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๒๖ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยประชาชื่น ๔ แยก ๑ – ๔ (ซอยพ่วงทรัพย์)
เริ่มต้นจากบริเวณถนนประชาชื่นบรรจบกับซอยประชาชื่น ๔ แยก ๑ - ๔ (ซอยพ่วงทรัพย์) ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวซอยประชาชื่น ๔ แยก ๑ – ๔ (ซอยพ่วงทรัพย์) ระยะทางประมาณ ๗๖๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสาย ง ๖
ถนนสาย ข ๒๗ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยรามคําแหง ๑๘๔ ถนนโชคชัยปัญจทรัพย์
และซอยเคหะร่มเกล้า ๓๓ และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนรามคําแหง ที่บริเวณ
ซอยรามคําแหง ๑๘๔ บรรจบกับถนนรามคําแหง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยรามคําแหง ๑๘๔ และ
ถนนโชคชัยปัญจทรัพย์ ระยะประมาณ ๒,๖๐๐ เมตร ไปทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ
๑,๑๐๐ เมตร จนบรรจบกับซอยเคหะร่มเกล้า ๓๓ ไปทางทิศใต้ตามแนวซอยเคหะร่มเกล้า ๓๓ ระยะประมาณ
๑,๘๓๐ เมตร ไปทางทิ ศใต้ ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร จนบรรจบกั บถนนสาย ง ๑๖ ที่ บริ เวณห่ างจาก
ถนนสาย ง ๑๖ บรรจบกับถนนร่มเกล้า ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย ง ๑๖ ระยะประมาณ ๑,๙๔๐ เมตร
ถนนสาย ข ๒๘ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนราษฎร์พัฒนา เริ่มต้นจากถนนรามคําแหง
ที่บริเวณถนนราษฎร์พัฒนาบรรจบกับถนนรามคําแหง ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนราษฎร์พัฒนา ระยะประมาณ
๔,๔๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๑๖ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง ๑๖ บรรจบกับคลองแม่จัน ไปทางทิศ
ตะวันตกตามแนวถนนสาย ง ๑๖ ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๒๙ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยพหลโยธิน ๗ เริ่มต้นจากถนน
พหลโยธิน ที่บริเวณซอยพหลโยธิน ๗ บรรจบกั บถนนพหลโยธิน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว

๙
ซอยพหลโยธิน ๗ ระยะประมาณ ๕๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๖๕๐ เมตร จนบรรจบ
กับซอยอารีย์สัมพันธ์
ถนนสาย ข ๓๐ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยอารีย์สัมพันธ์ และซอยราชครู เริ่มต้นจาก
ถนนพระรามที่ ๖ ที่บริเวณซอยอารีย์สัมพันธ์บรรจบกับถนนพระรามที่ ๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวซอยอารีย์สัมพันธ์ ระยะประมาณ ๘๙๐ เมตร จนบรรจบกับซอยราชครู ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
และทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยราชครู ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร จนบรรจบกับ ถนนพหลโยธิน
ถนนสาย ข ๓๑ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนบรมราชชนนี ที่บริเวณห่างจากถนนบรมราชชนนี บรรจบกับ
ถนนพุทธมณฑลสาย ๑ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนบรมราชชนนี ระยะประมาณ ๖๕๐ เมตร ไปทาง
ทิศใต้ตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๒๕๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ
๑,๒๔๐ เมตร จนบรรจบกับถนนบางระมาด ที่บริเวณห่างจากถนนบางระมาดบรรจบกับพุทธมณฑลสาย ๑
ไปทางทิศตะวันตกและทิศเหนือตามแนวถนนบางระมาด ระยะประมาณ ๑,๐๖๐ เมตร
ถนนสาย ข ๓๒ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ ขยายเขตทาง คือ ซอยโชคสมบัติ และถนนโครงการ
กํ า หนดให้ ก่ อ สร้ า งใหม่ เริ่ ม ต้ น จากถนนพุ ท ธมณฑลสาย ๑ ที่ บ ริ เ วณซอยโชคสมบั ติ บ รรจบกั บ
ถนนพุ ทธมณฑลสาย ๑ ไปทางทิ ศตะวั นออกตามแนวซอยโชคสมบั ติ ระยะประมาณ ๕๘๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวั นออก ระยะประมาณ ๑,๓๓๐ เมตร จนบรรจบกับถนนราชพฤกษ์ ที่บริเวณห่ างจากถนนราชพฤกษ์
บรรจบกับถนนบรมราชชนนีไปทางทิศใต้ตามแนวถนนราชพฤกษ์ ระยะประมาณ ๑,๐๖๐ เมตร
ถนนสาย ข ๓๓ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ข ยายเขตทาง คือ ซอยรามคําแหง ๑๑๘ เริ่มต้นจาก
ซอยรามคําแหง ๑๑๘ ที่บริเวณซอยรามคําแหง ๑๑๘ บรรจบกับถนนชัยพฤกษ์ ไปทางทิศใต้ ตามแนว
ซอยรามคําแหง ๑๑๘ ระยะประมาณ ๑,๙๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๑๖ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง ๑๖
ตัดกับคลองทับช้างล่าง ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย ง ๑๖ ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๓๔ เป็ น ถนนเดิ มกํ า หนดให้ ข ยายเขตทาง คื อ ซอยรามคํ า แหง ๖๐ เริ่ ม ต้ น จาก
ถนนรามคํ า แหง ที่ บ ริ เ วณซอยรามคํ า แหง ๖๐ บรรจบกั บ ถนนรามคํ า แหง ไปทางทิ ศ ใต้ ต ามแนว
ซอยรามคําแหง ๖๐ ระยะประมาณ ๑,๕๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนกรุงเทพกรีฑา
ถนนสาย ข ๓๕ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ที่บริเวณทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗
บรรจบกับถนนร่มเกล้า ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ระยะประมาณ ๑,๖๕๐เมตร
ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๒,๕๗๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะ

๑๐
ประมาณ ๒๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๑๖ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง ๑๖ บรรจบกับถนนร่มเกล้า
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาย ง ๑๖ ระยะประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๓๖ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยบางพรม ๓๙ และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย ๕ ที่บริเวณซอยบางพรม ๓๙ บรรจบกับ
ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย ๕ ไปทางทิ ศ ใต้ ตามแนวซอยบางพรม ๓๙ ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร
ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๘๕๐ เมตร จนบรรจบกับซอยธนทรัพย์ ที่บริเวณห่างจากซอยธนทรัพย์บรรจบ
กับถนนบางแวก ไปทางทิศเหนือตามแนวซอยธนทรัพย์ ระยะประมาณ ๘๓๐ เมตร
ถนนสาย ข ๓๗ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยสุขุมวิท ๓ และซอยสุขุมวิท ๔ เริ่มต้นจาก
ถนนกํ าแพงเพชร ๗ ที่ บริ เวณซอยสุ ขุ มวิ ท ๓ บรรจบกั บถนนกํ าแพงเพชร ๗ ไปทางทิ ศใต้ ระยะประมาณ
๒๒๕ เมตร ตามแนวซอยสุขุมวิท ๓ ตัดกับถนนเพชรบุรี ไปทางทิศใต้ตามแนวซอยสุขุมวิท ๓ ระยะประมาณ
๙๐๐ เมตร ตัดกับถนนสุขุมวิท ไปทางทิศใต้ตามแนวซอยสุขุมวิท ๔ ระยะประมาณ ๙๕๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนสาย ค ๓
ถนนสาย ข ๓๘ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยสุขุมวิ ท ๓๙ (ซอยพร้อมพงษ์)
เริ่มต้นจากถนนเพชรบุรี ที่บริเวณซอยสุขุมวิท ๓๙ (ซอยพร้อมพงษ์) บรรจบกับคลองแสนแสบ ไปทางทิศใต้
ตามแนวซอยสุขุมวิท ๓๙ (ซอยพร้อมพงษ์) ระยะประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสุขุมวิท
ถนนสาย ข ๓๙ เป็น ถนนโครงการกํา หนดให้ก่อสร้า งใหม่ เริ่มต้นจากถนนร่มเกล้า ที่บริเวณ
ห่างจากถนนร่มเกล้าบรรจบกั บกับถนนเจ้าคุ ณทหาร ไปทางทิ ศใต้ ตามแนวถนนร่มเกล้ า ระยะประมาณ
๑,๔๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ ๒,๙๗๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๑๑ ที่บริเวณห่าง
จากถนนสาย ง ๑๑ ตัดกับทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย ง ๑๑ ระยะ
ประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๔๐ เป็ น ถนนเดิ ม กํ า หนดให้ ข ยายเขตทาง คื อ ซอยพั ฒ นาการ ๒๐ เริ่ ม ต้ น จาก
ถนนพัฒนาการ ที่บริเวณซอยพัฒนาการ ๒๐ บรรจบกับถนนพัฒนาการ ไปทางทิศใต้ตามแนวซอยพัฒนาการ
๒๐ ระยะประมาณ ๙๕๐ เมตร จนบรรจบกับซอยแสงสันติ
ถนนสาย ข ๔๑ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยสุขุมวิท ๔๙ ซอยสุขุมวิท ๔๙/๔
และซอยสุขุมวิท ๔๙/๑๑ เริ่มต้นจากบริเวณซอยสุขุมวิท ๔๙/๑๑ บรรจบกับซอยสุขุมวิท ๓๙ (ซอยพร้อมพงษ์)
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวซอยสุขุมวิท ๔๙/๑๑ ระยะประมาณ ๕๙๐ เมตร ไปทางทิศใต้ตามแนวซอย
สุขุมวิท ๔๙ ระยะประมาณ ๒๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกตามแนวซอยสุขุมวิท ๔๙/๔ ระยะประมาณ ๖๐๐
เมตร จนบรรจบกับซอยสุขุมวิท ๕๕
ถนนสาย ข ๔๒ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยพัฒนาการ ๓๒ (ซอยเย็นประเสริฐ)
เริ่มต้นจากถนนพัฒนาการ ที่บริเวณซอยพัฒนาการ ๓๒ (ซอยเย็นประเสริฐ) บรรจบกับถนนพัฒนาการไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวซอยพัฒนาการ ๓๒ (ซอยเย็นประเสริฐ) ระยะประมาณ ๒,๗๖๕ เมตร จนบรรจบ
กับซอยพัฒนาการ ๔๔ (ถนนสาย ข ๔๓)

๑๑
ถนนสาย ข ๔๓ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยพัฒนาการ ๔๔ และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนพัฒนาการ ที่บริเวณซอยพัฒนาการ ๔๔ บรรจบกับถนนพัฒนาการ
ไปทางทิ ศ ใต้ ต ามแนวซอยพั ฒ นาการ ๔๔ ระยะประมาณ ๑,๓๕๐ เมตร ไปทางทิ ศ ใต้ ระยะประมาณ
๕๐๐ เมตร จนบรรจบถนนเดิม ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร ไปทางทิศใต้
ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท ๗๗) ที่บริเวณห่างจากถนนอ่อนนุช
(ซอยสุขุมวิท ๗๗) บรรจบกับกับถนนศรีนครินทร์ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท ๗๗)
ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๔๔ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๓ และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนจรัญสนิทวงศ์ ที่บริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ ๓ บรรจบกับถนนจรัญสนิทวงศ์
ไปทางทิศ ตะวัน ตกตามแนวซอยจรั ญ สนิ ท วงศ์ ๓ ระยะประมาณ ๙๘๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก
ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร จนบรรจบถนนเดิ ม ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกตามแนวถนนเดิ ม ระยะประมาณ
๘๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ ๒,๖๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนพุทธมณฑลสาย ๑ ที่บริเวณ
ห่างจากถนนพุทธมณฑลสาย ๑ บรรจบกับถนนเพชรเกษม ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนพุทธมณฑลสาย ๑
ระยะประมาณ ๑,๔๒๐ เมตร
ถนนสาย ข ๔๕ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ ขยายเขตทาง คือ ถนนราชมนตรี และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนกาญจนาภิเษก ที่บริเวณถนนราชมนตรีบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก
ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนราชมนตรี ระยะประมาณ ๒,๑๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะ
ประมาณ ๓๔๐ เมตร จนบรรจบกับถนนพุทธมณฑลสาย ๑ ที่บริเวณห่างจากถนนพุทธมณฑลสาย ๑
บรรจบกับถนนบางแวก ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนพุทธมณฑลสาย ๑ ระยะประมาณ ๗๗๐ เมตร
ถนนสาย ข ๔๖ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยเพชรเกษม ๖๘ และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเพชรเกษม ที่บริเวณซอยเพชรเกษม ๖๘ บรรจบกับถนนเพชรเกษม
ไปทางทิศเหนือตามแนวซอยเพชรเกษม ๖๘ ระยะประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ
๗๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนราชมนตรี ที่บริเวณห่างจากถนนราชมนตรีบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก ไปทาง
ทิศตะวันออกตามแนวถนนราชมนตรี ระยะประมาณ ๙๗๐ เมตร
ถนนสาย ข ๔๗ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนทรัพย์ เริ่มต้นจากถนนสี่พระยา ที่บริเวณ
ถนนทรัพย์บรรจบกับถนนสี่พระยา ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนทรัพย์ ระยะประมาณ ๓๑๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนสุรวงศ์
ถนนสาย ข ๔๘ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนนเรศ เริ่มต้นจากถนนสี่พระยา
ที่บริเวณถนนนเรศบรรจบกับถนนสี่ พระยา ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนนเรศ ระยะประมาณ ๓๖๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสุรวงศ์

๑๒
ถนนสาย ข ๔๙ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยเจริญใจ เริ่มต้นจากซอยสุขุมวิท ๖๓
ที่บริเวณซอยเจริญใจ บรรจบกับซอยสุขุมวิท ๖๓ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวซอยเจริญใจ ระยะประมาณ
๑,๑๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนปรีดีพนมยงค์
ถนนสาย ข ๕๐ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นที่บริเวณทางยกระดับสนามบินสุ วรรณภูมิ - ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗
บรรจบกับถนนลาดกระบัง ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาธารณะ
ไม่ปรากฎชื่อ ระยะประมาณ ๑,๙๓๐ เมตร ตัดกับถนนฉลองกรุง ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาธารณะ
ไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๑๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๒,๕๕๐ เมตร ตัดกับทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๗ ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ
ถนนสาย ข ๕๑ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยปรีดีพนมยงค์ ๒๖ ซอยแสงสันติ
และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากซอยพัฒนาการ ๒๐ ที่บริเวณซอยพัฒนาการ ๒๐ บรรจบกับ
ซอยแสงสันติ ไปทางทิศใต้ตามแนวซอยแสงสันติ ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก ระยะ
ประมาณ ๔๐๐ เมตร จนบรรจบกับซอยปรีดีพนมยงค์ ๒๖ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวซอยปรีดีพนมยงค์ ๒๖
ระยะประมาณ ๗๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนปรีดีพนมยงค์
ถนนสาย ข ๕๒ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยหลวงแพ่ง ๑ และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนหลวงแพ่ง ที่บริเวณถนนหลวงแพ่งบรรจบกับซอยหลวงแพ่ง ๑
ไปทางทิศเหนือตามแนวซอยหลวงแพ่ง ๑ ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ ๕๓๐ เมตร
จนบรรจบกับเขตทางรถไฟสายตะวันออก ที่บริเวณทางรถไฟสายตะวันออกตัดกับทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางรถไฟสายตะวันออก ระยะประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๕๓ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเชื่อมคลองมอญ และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเชื่อมคลองมอญ ที่บริเวณถนนเชื่อมคลองมอญตัดกับทางรถไฟ
สายตะวันออก ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเชื่อมคลองมอญ ระยะประมาณ ๘๕๐ เมตร ตัดกับถนนประชาพัฒนา
ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนหลวงแพ่ง ที่บริเวณห่างจากทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๗ ตัดกับถนนหลวงแพ่ง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนหลวงแพ่ง ระยะประมาณ
๑,๓๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๕๔ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยสุขุมวิท ๒๖ เริ่มต้นจากถนนสุขุมวิท
ที่ บริ เวณซอยสุ ขุ มวิ ท ๒๖ บรรจบกั บถนนสุ ขุ มวิ ท ไปทางทิ ศใต้ ตามแนวซอยสุ ขุ มวิ ท ๒๖ ระยะประมาณ
๑,๒๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนพระรามที่ ๔
ถนนสาย ข ๕๕ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเจริญรัถ เริ่มต้นจากถนนสมเด็จ
พระเจ้าตากสิน ที่บริเวณถนนเจริญรัถบรรจบกับถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเจริญรัถ ระยะประมาณ ๑,๗๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเจริญนคร

๑๓
ถนนสาย ข ๕๖ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนคอนแวนต์ เริ่มต้นจากถนนสีลม
ที่บริเวณถนนสีลมบรรจบกับถนนคอนแวนต์ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนคอนแวนต์ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสาทรเหนือ
ถนนสาย ข ๕๗ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเดโช เริ่มต้นจากถนนสุรวงศ์ ที่บริเวณ
ถนนสุรวงศ์บรรจบกับถนนเดโช ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเดโช ระยะประมาณ ๒๑๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสีลม
ถนนสาย ข ๕๘ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยเจริญรัถ ๔ เริ่มต้นจากถนนเจริญรัถ
ที่บริเวณซอยเจริญรัถ ๔ บรรจบกับถนนเจริญรัถ ไ ปทางทิศใต้ตามแนวซอยเจริญรัถ ๔ ระยะประมาณ ๔๕๐
เมตร จนบรรจบกับถนนกรุงธนบุรี
ถนนสาย ข ๕๙ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยเพชรเกษม ๔๘ เริ่มต้นจากถนนเพชรเกษม
ที่บริเวณซอยเพชรเกษม ๔๘ บรรจบกับถนนเพชรเกษม ไปทางทิศเหนือตามแนวซอยเพชรเกษม ๔๘
ระยะประมาณ ๑,๗๖๕ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข ๔๔
ถนนสาย ข ๖๐ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยสุขุมวิท ๔๐ เริ่มต้นจากถนนสุขุมวิท
ที่บริเวณซอยสุขุมวิท ๔๐ บรรจบกับถนนสุขุมวิท ไปทางทิศใต้ตามแนวซอยสุขุมวิท ๔๐ ระยะประมาณ ๙๕๐ เมตร
ตัดกับถนนพระรามที่ ๔ ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๑๗๐ เมตร จนบรรจบกับถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ํา
ถนนสาย ข ๖๑ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยเพชรเกษม ๒๓ และถนนเทอดไท
เริ่มต้นจากถนนเพชรเกษม ที่บริเวณซอยเพชรเกษม ๒๓ บรรจบกับถนนเพชรเกษม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวซอยเพชรเกษม ๒๓ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเทอดไท
ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนวุฒากาศ
ถนนสาย ข ๖๒ เป็ น ถนนเดิ ม กํ า หนดให้ ข ยายเขตทาง คื อ ซอยเพชรเกษม ๑๑๐ แยก ๒
ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากซอยเพชรเกษม ๑๑๐
แยก ๒ ที่บริเวณห่างจากซอยเพชรเกษม ๑๑๐ แยก ๒ ตัดกับคลองมหาศร ไปทางทิศตะวันออกตามแนว
ซอยเพชรเกษม ๑๑๐ แยก ๒ ระยะประมาณ ๕๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกตามแนวซอยเพชรเกษม
๑๑๐ แยก ๒ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร จนบรรจบถนนเดิ ม ไปทางทิศ ใต้ และทิศตะวันออกตามแนว
ถนนเดิม ระยะประมาณ ๕๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกระยะประมาณ ๑,๓๒๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ ที่บริเวณห่างจากถนนทวีวัฒนาบรรจบกับถนนพุทธมณฑลสาย ๓ ไปทางทิศใต้
ตามแนวถนนพุทธมณฑลสาย ๓ ระยะประมาณ ๑,๔๒๐ เมตร
ถนนสาย ข ๖๓ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเพชรเกษม ที่บริเวณห่างจาก
ถนนเพชรเกษม บรรจบกับคลองบางด้วน ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเพชรเกษม ระยะประมาณ
๑๑๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๒๔๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเทอดไท ที่บริเวณห่างจากถนนเทอดไท
บรรจบกับถนนราชพฤกษ์ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเทอดไท ระยะประมาณ ๑,๓๕๐ เมตร
ถนนสาย ข ๖๔ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทอดไท เริ่มต้นจากถนนเทอดไท
ที่บริเวณซอยเพชรเกษม ๒๓ บรรจบกับถนนเทอดไท ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเทอดไท ระยะประมาณ

๑๔
๔,๔๗๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฉ ๑ ที่บริเวณห่างจากถนนเพชรเกษมบรรจบกับถนนสาย ฉ ๑ ไปทาง
ทิศใต้ ตามแนวถนนสาย ฉ ๑ ระยะประมาณ ๖๗๐ เมตร
ถนนสาย ข ๖๕ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเทอดไท ที่บ ริเวณ
ห่างจากคลองวัดโคนอนตัดกับถนนเทอดไท ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเทอดไท ระยะประมาณ
๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๑,๙๕๕ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนวุฒากาศ ที่บริเวณห่ างจากถนนวุ ฒากาศบรรจบกั บถนนจอมทอง ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตก
ตามแนวถนนวุฒากาศ ระยะประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๖๖ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยเพชรเกษม ๔๕ ถนนสาธารณะ
ไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเพชรเกษม ที่บริเวณซอยเพชรเกษม ๔๕
บรรจบกับถนนเพชรเกษม ไปทางทิศใต้ตามแนวซอยเพชรเกษม ๔๕ ระยะประมาณ ๔๔๐ เมตร ไปทางทิศใต้
ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร จนบรรจบถนนเดิม ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๒๘๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๙๑๐ เมตร จนบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก
ถนนสาย ข ๖๗ เป็ น ถนนเดิ ม กํ า หนดให้ ข ยายเขตทาง คื อ ถนนสาธารณะไม่ ป รากฏชื่ อ และ
ถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเอกชัย ที่บริเวณห่างจากถนนเอกชัยตัดกับคลองบางประทุน
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเอกชัย ระยะประมาณ ๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเดิ ม ระยะประมาณ ๖๑๐ เมตร ไปทางทิ ศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ ระยะประมาณ ๙๗๐เมตร
ตัดกับถนนกัลปพฤกษ์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๐๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเทอดไท
ที่บริเวณห่างจากถนนเทอดไทบรรจบกั บถนนบางแค ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนเทอดไท ระยะ
ประมาณ ๒,๒๑๐ เมตร
ถนนสาย ข ๖๘ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยธนาเพลสสันติสุข และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนกัลปพฤกษ์ ที่บริเวณห่างจากถนนกัลปพฤกษ์บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนกัลปพฤกษ์ ระยะประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ
๖๐๐ เมตร จนบรรจบกับซอยธนาเพลสสันติสุข ไปทางทิศเหนือตามแนวซอยธนาเพลสสันติสุข ระยะประมาณ
๓๒๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ ๙๑๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข ๖๖ ที่บริเวณห่างจากถนน
สาธารณะไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๘๔๐ เมตร
ถนนสาย ข ๖๙ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยคลองหนองใหญ่และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาย ข ๖๘ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ข ๖๘ บรรจบกับถนนกัลปพฤกษ์
ไปทางทิ ศ เหนื อตามแนวถนนสาย ข ๖๘ ระยะประมาณ ๙๕๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ
ตามแนวซอยคลองหนองใหญ่ ระยะประมาณ ๕๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนื อ ระยะประมาณ
๑,๑๓๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฉ ๑ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ ๑ ตัดกับถนนเทิดไทไปทางทิศใต้
ตามแนวถนนสาย ฉ ๑ ระยะประมาณ ๗๖๐ เมตร

๑๕
ถนนสาย ข ๗๐ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยจอมทอง ๑๙ และซอยรัตนกวี
เริ่ ม ต้ น จากถนนจอมทอง ที่ บ ริ เ วณซอยจอมทอง ๑๙ บรรจบกั บ ถนนจอมทอง ไปทางทิ ศ ใต้ต ามแนว
ซอยจอมทอง ๑๙ และซอยรัตนกวี ระยะประมาณ ๒,๗๑๕ เมตร จนบรรจบกับถนนพระรามที่ ๒
ถนนสาย ข ๗๑ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ และ
ถนนกาญจนาภิเษก ๓ เริ่มต้นจากถนนกาญจนาภิเษก ๓ ที่บริเวณซอยวัดม่วงบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก ๓
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามถนนกาญจนาภิเษก ๓ และถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ระยะประมาณ
๖,๔๐๐ เมตร จนบรรจบกับคลองศรีสําราญ
ถนนสาย ข ๗๒ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยวัดม่วง เริ่มต้นจากถนนกาญจนาภิเษก ๓
ที่บริ เวณซอยวั ดม่ วงบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก ๓ ไปทางทิศ ใต้ต ามแนวซอยวั ดม่ว ง ระยะประมาณ
๑,๐๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๗๓ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยหมู่บ้านสุขสันต์และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนกาญจนาภิเษก ที่บริเวณคลองภาษีเจริญตัดกับถนนกาญจนาภิเษก
ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนกาญจนาภิเษกระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวซอย
หมู่บ้านสุขสันต์ ระยะประมาณ ๖๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๓๓๐ เมตร จน
บรรจบกับซอยวัดม่วง ที่บริเวณห่างจากซอยวัดม่วงบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก ๓ ไปทางทิศใต้ตามแนว
ซอยวัดม่วง ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๗๔ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่
เริ่มต้นจากถนนเอกชัย ที่บริเวณถนนเอกชัยบรรจบกับคลองบางระแนะ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเอกชัย ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๘๓๕ เมตร
จนบรรจบกับถนนสาย ข ๗๖
ถนนสาย ข ๗๕ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๓๐
(ซอยร่วมสามัคคี) และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนกาญจนาภิเษก ที่บริเวณห่าง
จากคลองต้นตาลตัดกับถนนกาญจนาภิเษก ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนกาญจนาภิเษก ระยะประมาณ
๒,๙๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ ๖๘๐ เมตร จนบรรจบถนนเดิม ไปทางทิศตะวันตกตามแนว
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๓๐ (ซอยร่วมสามัคคี) ระยะประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ช ๒
ที่บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๓๐ (ซอยร่วมสามัคคี) บรรจบกับถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ไปทาง
ทิศตะวันออกตามแนวถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๓๐ (ซอยร่วมสามัคคี) ระยะประมาณ ๑,๐๔๐ เมตร
ถนนสาย ข ๗๖ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่
เริ่มต้นจากซอยจอมทอง ๑๙ ที่บริเวณห่างจากซอยจอมทอง ๑๙ บรรจบกับซอยรัตนกวี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ระยะประมาณ ๔,๕๒๐ เมตร จนบรรจบกับถนนบางขุนเทียน ที่บริเวณห่างจากถนนบางขุนเทียนบรรจบกับ
คลองสี่บาท ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนบางขุนเทียน ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร

๑๖
ถนนสาย ข ๗๗ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยเอกชัย ๗๐ และซอยเอกชัย ๖๖
แยก ๑-๑๖ เริ่มต้นจากถนนเอกชัย ที่บริเวณห่างจากถนนเอกชัยบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก ไปทาง
ทิศตะวันออกตามแนวถนนเอกชัย ระยะประมาณ ๑,๑๗๐ เมตร ไปทางทิศเหนือตามแนวซอยเอกชัย ๗๐ ระยะ
ประมาณ ๓๕๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับซอยเอกชัย ๖๖ แยก ๑-๑๖ ระยะประมาณ ๑๘๐เมตร
ไปทางทิศเหนือตามแนวซอยเอกชัย ๖๖ แยก ๑-๑๖ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะ
ประมาณ ๓๕๐ เมตร จนบรรจบถนนกั ล ปพฤกษ์ ที่ บ ริ เ วณห่ า งจากถนนกั ล ปพฤกษ์ บ รรจบกั บ ถนน
กาญจนาภิเษก ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนกัลปพฤกษ์ ระยะประมาณ ๙๗๐ เมตร
ถนนสาย ข ๗๘ เป็น ถนนเดิ มกํ า หนดให้ข ยายเขตทาง คื อ ถนนพระรามที่ ๒ ซอย ๓๗ และ
ถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนพระรามที่ ๒ ที่บริเวณถนนพระรามที่ ๒ บรรจบกับ
ถนนพระรามที่ ๒ ซอย ๓๗ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนพระรามที่ ๒ ซอย ๓๗ ระยะประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร
ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๑,๑๓๐ เมตร ตัดกับถนนสาย ฉ ๑ ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร จนบรรจบ
แนวถนนเดิ ม ไปทางทิ ศใต้ตามแนวถนนเดิ ม ระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร ตั ดกั บถนนสาย ข ๘๒ ไปทาง
ทิศใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๗๒๐ เมตร ไปทางทิ ศใต้ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร จนบรรจบ
แนวถนนเดิม ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก
ถนนสาย ข ๗๙ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเอกชัย ที่บริเวณห่างจาก
ถนนเอกชัยบรรจบกับถนนกาญจนาภิเ ษก ไปทางทิ ศ ตะวั นออกเฉียงเหนื อตามแนวถนนเอกชั ย ระยะ
ประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒,๐๒๐ เมตร จนบรรจบกับถนน
พระรามที่ ๒ ที่บริเวณห่างจากถนนพระรามที่ ๒ บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนพระรามที่ ๒ ระยะประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๘๐ เป็นถนนเดิมกํ าหนดให้ ขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ และ
ถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนท่าข้ าม ที่บ ริเวณห่างจากถนนท่าข้ามบรรจบกับ
ถนนพระรามที่ ๒ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนท่าข้าม ระยะประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเทียนทะเล
ถนนสาย ข ๘๑ เป็ นถนนเดิมกํ าหนดให้ ขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ และ
ถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากซอยประชาอุทิศ ๕๔ ที่บริเวณห่างจากซอยประชาอุทิศ ๕๔
บรรจบกั บถนนประชาอุ ทิ ศ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ต ามแนวซอยประชาอุ ทิ ศ ๕๔ ระยะประมาณ
๑,๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก
ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเดิม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะ
ประมาณ ๕๗๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๒๑ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ง ๒๑ ตัดกับถนนพุทธบูชา
ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสาย ง ๒๑ ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร

๑๗
ถนนสาย ข ๘๒ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยเทียนทะเล ๗ และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเทียนทะเล ที่บริเวณถนนเทียนทะเลบรรจบซอยเทียนทะเล ๗ ไปทาง
ทิศตะวันออก ตามแนวซอยเทียนทะเล ระยะประมาณ ๒,๘๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ
๔๑๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเดิม ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๕๔๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเดิ ม ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม
ระยะประมาณ ๑,๓๕๐ เมตร จนบรรจบถนนสาย ง ๒๑
ถนนสาย ข ๘๓ เป็ นถนนเดิมกํ าหนดให้ ขยายเขตทาง คือ ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ และ
ถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากซอยประชาอุทิศ ๕๔ ที่บริเวณห่างจากซอยประชาอุทิศ ๕๔
บรรจบกับถนนประชาอุทิศ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวซอยประชาอุทิศ ๕๔ ระยะประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๖๕๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนเดิม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศใต้ ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑,๑๕๐เมตร
จนบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จํานวน ๓ สาย ดังนี้
ถนนสาย ค ๑ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองเปรมประชากร
ตัดกับแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็น เส้น แบ่งเขตระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุ มธานี
ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองเปรมประชากร ระยะประมาณ ๓,๖๐๐ เมตร ตัดกับถนนสรงประภา ไปทางทิศใต้
ตามแนวคลองเปรมประชากร ระยะประมาณ ๑,๕๒๐ เมตร ตัดกับถนนช่างอากาศอุทิศ (ถนนสาย ข ๖)
ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองเปรมประชากร ระยะประมาณ ๓,๓๐๐ เมตร ตัดกับถนนแจ้งวัฒนะ ไปทาง
ทิศใต้ตามแนวคลองเปรมประชากร ระยะประมาณ ๒,๓๐๐ เมตร ตัดกับถนนชิดชน ไปทางทิศใต้ตามแนว
คลองเปรมประชากร ระยะประมาณ ๒,๓๐๐ เมตร ตั ด กั บ ถนนงามวงศ์ ว าน ไปทางทิ ศ ใต้ ต ามแนว
คลองเปรมประชากร ระยะประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร ตัดกับทางพิเศษศรีรัช (สายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่) ไปทางทิศใต้
จนบรรจบกับถนนสาย ง ๖ ที่บริเวณถนนสาย ง ๖ บรรจบกับถนนสาย ง ๕
ถนนสาย ค ๒ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจาก ถนนพหลโยธิน ที่บริเวณห่างจาก
ถนนพหลโยธิน บรรจบกับถนนรามอินทรา ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนพหลโยธิน ระยะประมาณ ๖,๕๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๙๒๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเลียบคลองสอง ที่บริเวณถนน
สายไหมบรรจบกับถนนเลียบคลองสอง
ถนนสาย ค ๓ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนวิทยุ ที่บริเวณถนนวิทยุ
บรรจบกับถนนสารสิน ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๑,๕๕๐เมตร จนบรรจบกับถนนรัชดาภิเษก
ที่บ ริ เวณห่ างจากถนนรัชดาภิเ ษกบรรจบกับถนนสุขุมวิท ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนรั ชดาภิ เษก ระยะ
ประมาณ ๓๒๐ เมตร

๑๘
๔. ถนนแบบ ง ขนาดเขตทาง ๓๐.๐๐ เมตร จํานวน ๒๑ สาย ดังนี้
ถนนสาย ง ๑ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยวิภาวดีรังสิต ๗๒ และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนวิภาวดีรังสิต ที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตบรรจบกับซอยวิภาวดีรังสิต ๗๒
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยวิภาวีรังสิต ๗๒ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๙๕๐ เมตร จนบรรจบกับ ถนนพหลโยธิน ที่บริเวณห่างจาก
ถนนพหลโยธินตัดกับถนนรามอินทรา ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนพหลโยธิน ระยะประมาณ ๑,๙๑๐เมตร
ถนนสาย ง ๒ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนมิตรไมตรี ที่บริเวณห่างจาก
ถนนมิตรไมตรีบรรจบกับซอยมิตรไมตรี ๓ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนมิตรไมตรี ระยะประมาณ ๙๖๐ เมตร
ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร ตัดกับถนนเลียบวารี ไปทางทิศใต้และทิศตะวันออก ระยะประมาณ
๒,๖๕๐ เมตร ตัดกับถนนเชื่อมสัมพันธ์ ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๑,๙๓๐ เมตร ตัดกับถนนอยู่วิทยา
ไปทางทิศตะวันออกและทิศเหนือ ระยะประมาณ ๒,๕๐๐ เมตร ตัดกับถนนสังฆสันติสุข ไปทางทิศเหนือ
ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร ตัดกับถนนผดุงพันธ์ ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ ๒,๑๕๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนคลองสิบสาม ที่บริเวณห่างจากถนนคลองสิ บสาม ตั ดกับถนนผดุงพันธ์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนื อ
ตามแนวถนนคลองสิบสาม ระยะประมาณ ๒,๕๐๐ เมตร
ถนนสาย ง ๓ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนวิภาวดีรังสิต ที่บริเวณห่าง
จากถนนวิภาวดีรังสิตตัดกับถนนงามวงศ์วานไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต
ระยะประมาณ ๑,๐๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒,๒๓๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนพหลโยธิน ที่บริเวณห่างจาก ถนนพหลโยธิน บรรจบกับถนนงามวงศ์วาน ไปทางทิศเหนือตามแนว
ถนนพหลโยธิน ระยะประมาณ ๒,๓๕๐ เมตร
ถนนสาย ง ๔ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนมิตรไมตรีที่บริเวณห่างจาก
ถนนมิตรไมตรีตัดกับถนนคู้คลองสิบ ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร ตัดกับถนนเลียบวารี ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ระยะประมาณ ๔,๗๗๐ เมตร ตั ด กับ ถนนสุ วิ น ทวงศ์ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้
ระยะประมาณ ๑,๖๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนคุ้มเกล้า ที่บริเวณห่างจากถนนคุ้มเกล้าบรรจบกับถนนสุวินทวงศ์
ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนคุ้มเกล้า ระยะประมาณ ๑,๓๔๐ เมตร
ถนนสาย ง ๕ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนประชาราษฎร์ สาย ๑ ที่บริเวณ
ถนนประชาราษฎร์ สาย ๑ ซอย ๓๖ บรรจบกับถนนประชาราษฎร์ สาย ๑ ไปทางทิศะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๑,๒๖๐ เมตร ตัดกับถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ไปทางทิ ศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ
๔๔๐ เมตร ตัดกับถนนประชาชื่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๘๑๐ เมตร จนบรรจบกับ
คลองเปรมประชากร ที่บริเวณห่างจากทางรถไฟสายใต้ ตัดกับคลองเปรมประชากร ไปทางทิศใต้ตามแนว
คลองเปรมประชากร ระยะประมาณ ๑๕๐ เมตร
ถนนสาย ง ๖ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนประชาราษฎร์สาย ๒
ที่ บ ริ เวณห่ า งจากถนนประชาราษฎร์ ส าย ๒ บรรจบกั บ ถนนประชาชื่ น ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกตามแนว

๑๙
ถนนประชาราษฎร์สาย ๒ ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ ๑,๗๔๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนสาย ง ๕
ถนนสาย ง ๗ เป็ น ถนนเดิ ม กํ า หนดให้ ข ยายเขตทาง คื อ ถนนประชาราษฎร์ ส าย ๒ และ
ถนนปูนซิเมนต์ไทย เริ่มต้นจากถนนประชาราษฎ์สาย ๑ ที่บริเวณถนนประชาราษฎร์สาย ๒ บรรจบกับ
ถนนประชาราษฎร์สาย ๑ ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนประชาราษฎร์สาย ๒
ระยะประมาณ ๑,๒๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนปูนซิเมนต์ไทย ระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร
จนบรรจบกับเขตทางรถไฟสายเหนือ
ถนนสาย ง ๘ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนกรุงเทพ - นนทบุรี ที่บริเวณ
ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี ตัดกับถนนประชาราษฎร์สาย ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๓๐๐
เมตร ตั ด กั บ ถนนสาย จ ๔ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ระยะประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร จนบรรจบกั บ
ถนนอํานวยสงคราม ที่บริเวณห่างจากถนนอํานวยสงครามบรรจบกับถนนพระรามที่ ๕ ไปทางทิศตะวั นตก
ตามแนวถนนอํานวยสงคราม ระยะประมาณ ๖๕๐ เมตร
ถนนสาย ง ๙ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนริมคลองประปาฝั่งซ้าย เริ่มต้นจาก
ที่บริเวณถนนประชาชื่นบรรจบกับถนนประชาราษฎร์สาย ๒ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนริมคลองประปาฝั่งซ้าย
ระยะประมาณ ๖๗๐ เมตร จนบรรจบกับซอยประดู่
ถนนสาย ง ๑๐ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนกําแพงเพชร ถนนพระรามที่ ๖
ถนนริมคลองประปาฝั่งซ้าย และซอยประดู่ เริ่มต้นจาก ถนนพหลโยธิน ที่บริเวณถนนกําแพงเพชรบรรจบ
กับ ถนนพหลโยธิน ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนกําแพงเพชร และถนนพระรามที่ ๖ ระยะประมาณ
๒,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนริมคลองประปาฝั่งซ้าย ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร ไปทางทิศ
ตะวันตกตามแนวซอยประดู่ ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๘ ที่บริเวณห่างจากซอย
ประดู่บรรจบกับซอยคันคลองประปาฝั่งซ้าย ไปทางทิศตะวันตกตามแนวซอยประดู่ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร
ถนนสาย ง ๑๑ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนรามคําแหง ที่บริเวณ
ซอยรามคํ า แหง ๑๗๒ บรรจบกั บ ถนนรามคํ าแหง ไปทางทิศ ใต้ ระยะประมาณ ๓,๘๐๐ เมตร ตัด กั บ
ถนนเคหะร่ ม เกล้ า ไปทางทิ ศ ใต้ ระยะประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร ตั ด กั บ ถนนสาย ง ๑๖ ไปทางทิ ศ ใต้
ระยะประมาณ ๒,๖๐๐ เมตร ตัดกับทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๙๘๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนลาดกระบัง ที่บริเวณห่างจากถนนลาดกระบังตัดกับถนนกาญจนาภิเษก ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวถนนลาดกระบัง ระยะประมาณ ๑,๘๑๐ เมตร
ถนนสาย ง ๑๒ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทอดดําริ เริ่มต้นจากที่บริเวณ
ถนนเทอดดํ าริบรรจบกั บถนนปู นซิ เมนต์ไ ทย ไปทางทิ ศตะวัน ตกเฉีย งใต้ ตามแนวถนนเทอดดําริ ระยะ
ประมาณ ๒,๕๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนเศรษฐศิริ
ถนนสาย ง ๑๓ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนมิตรไมตรี และซอยพร้อมพรรณ
และถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนวิภาวดีรังสิต ที่บริเวณถนนมิตรไมตรีบรรจบกับ

๒๐
ถนนวิภาวดีรังสิต ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนมิตรไมตรี ระยะประมาณ ๖๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวซอยพร้อมพรรณ ระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๖๕๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนรัชดาภิเษก ที่บริเวณห่างจากถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนพระราม ๙ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวถนนรัชดาภิเษก ระยะประมาณ ๑,๔๕๐ เมตร
ถนนสาย ง ๑๔ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนประชาสงเคราะห์และถนนจตุรทิศ - ดินแดง
เริ่มต้นจากถนนมิตรไมตรี (ถนนสาย ง ๑๓) ที่บริเวณถนนประชาสงเคราะห์ บรรจบกับถนนมิตรไมตรีไปทางทิศใต้
ตามแนวถนนประชาสงเคราะห์และถนนจตุรทิศ-ดินแดง ระยะประมาณ ๒,๒๗๐ เมตร จนบรรจบกับถนน
นิคมมักกะสัน
ถนนสาย ง ๑๕ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนรามคําแหง ที่บริเวณ
ถนนรามคําแหงตัดกับถนนศรีนครินทร์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนรามคําแหง ระยะประมาณ
๔๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒,๐๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๑๖
ถนนสาย ง ๑๖ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนกรุงเทพกรีฑา และถนนโครงการ
กําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนกรุงเทพกรีฑา ที่ บริเวณถนนกรุงเทพกรีฑาตัดกับถนนศรีนคริ นทร์
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนกรุงเทพกรีฑา ระยะประมาณ ๑,๑๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๑,๙๕๐ เมตร ตัดกับถนนสาย ช ๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒,๙๕๐เมตร
ตัดกับถนนกาญจนาภิเษก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔,๙๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนน
ร่มเกล้า ที่บริเวณห่างจากถนนร่มเกล้าตัดกับทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนร่มเกล้า
ระยะประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร
ถนนสาย ง ๑๗ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนนิคมมักกะสัน ที่บริเวณ
ห่างจากถนนนิคมมักกะสัน บรรจบกับทางพิเศษเฉลิมมหานคร (สายดินแดง-ท่าเรือ) ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวถนนนิคมมักกะสัน ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร ไปทางทิศใต้ระยะประมาณ ๑๒๐ เมตร จนบรรจบกับ
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (สายดินแดง-ท่าเรือ) ที่บริเวณทางพิเศษเฉลิมมหานคร (สายดินแดง-ท่าเรือ) ตัดกับ
ซอยเพชรบุรี ๓๗
ถนนสาย ง ๑๘ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนคุ้มเกล้า ที่บริเวณห่างจาก
ถนนคุ้มเกล้าตัดกับถนนเจ้าคุณทหารไปทางทิศใต้ตามแนวถนนคุ้มเกล้า ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๔๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนคุ้มเกล้า ที่บริเวณห่างจากถนนคุ้มเกล้า
ตัดกับถนนเจ้าคุณทหารไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้ ตามแนวถนนคุ้มเกล้า ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร
ถนนสาย ง ๑๙ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนฉลองกรุง ที่บริเวณ
ซอยฉลองกรุ ง ๑ บรรจบกั บ ถนนฉลองกรุ ง ไปทางทิ ศ ใต้ ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร จนบรรจบกั บ
ถนนลาดกระบัง ที่บริเวณถนนฉลองกรุงบรรจบกับถนนลาดกระบัง ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนลาดกระบัง
ระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร

๒๑
ถนนสาย ง ๒๐ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
ที่บริเวณห่างจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ บรรจบกับถนนศรีน ครินทร์ ไปทางทิศ ตะวั นออกตามแนว
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ระยะประมาณ ๑,๘๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๔,๐๐๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก ที่บริเวณห่างจากถนนกาญจนาภิเษก ตัดกับถนนบางนา – ตราดไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนกาญจนาภิเษกระยะประมาณ ๓,๓๔๐ เมตร
ถนนสาย ง ๒๑ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนกาญจนาภิเษก ที่บริเวณ
ห่ างจากถนนกาญจนาภิ เษก ตั ด กั บ ถนนเที ย นทะเล ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกตามแนวถนนกาญจนาภิ เ ษก
ระยะประมาณ ๕,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ ๓,๖๙๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฉ ๑
ที่บริเวณห่างจากถนนพุทธบูชาตัดกับถนนสาย ฉ ๑ ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร
๕. ถนนแบบ จ ขนาดเขตทาง ๔๐.๐๐ เมตร จํานวน ๗ สาย ดังนี้
ถนนสาย จ ๑ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจาก ถนนพหลโยธิน ที่บริเวณห่าง
จากถนนรามอินทราบรรจบกับ ถนนพหลโยธิน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตาม ถนนพหลโยธิน ระยะ
ประมาณ ๑,๗๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒,๔๐๐ เมตร ตัดกับถนนสาย ข ๑๐
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒,๑๐๐ เมตร ตัดกับถนนวัชรพล ไปทางทิศตะวันออก ระยะ
ประมาณ ๔๙๐ เมตร ตัดกับถนนสุขาภิบาล ๕ (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๒,๑๐๐ เมตร ตั ด กั บ ถนนสาย ข ๑๑ ไปทางทิศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ระยะประมาณ
๑,๙๐๐เมตร ตัดกับถนนกาญจนาภิเษก ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๒,๒๐๐ เมตร ตัดกับถนนสาย
ข ๙ ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร ตัดกับถนนหทัยราษฎร์ ไปทางทิศตะวันออก ระยะ
ประมาณ ๑,๐๓๐ เมตร จนบรรจบกับถนนนิมิตรใหม่ ที่บริเวณถนนนิมิตรใหม่ตัดกับคลองสามตะวันตก
ถนนสาย จ ๒ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนรามอินทรา ที่บริเวณห่าง
จากถนนรามอินทราตัดกับถนนกาญจนาภิเษก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวถนนรามอินทรา ระยะ
ประมาณ ๑,๑๕๐ เมตร ไปทางทิ ศตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ระยะประมาณ ๒,๑๐๐ เมตร ตั ด กั บ ถนน
พระยาสุเรนทร์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร ตัดกับถนนเจริญพัฒนา ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร ตัดกับถนนหทัยราษฎร์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร ตัดกับถนนสามวาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร
จนบรรจบกั บ ถนนนิ มิ ต รใหม่ ที่ บ ริ เ วณห่ า งจากถนนนิ มิ ต รใหม่ บ รรจบกั บ ถนนประชาร่ ว มใจ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนนิมิตรใหม่ ระยะประมาณ ๑,๙๐๐ เมตร
ถนนสาย จ ๓ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนประชาราษฎร์สาย ๑ เริ่มต้นจาก
ถนนประชาราษฎร์ ส าย ๑ ที่ บ ริ เ วณถนนประชาราษฎร์ ส าย ๑ บรรจบกั บ เขตทางรถไฟสายใต้
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ต ามแนวถนนประชาราษฎร์ ส าย ๑ ระยะ
ประมาณ ๔,๐๗๐ เมตร จนบรรจบกับถนนนครไชยศรี

๒๒
ถนนสาย จ ๔ เป็นถนนเดิมกําหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนทหาร และถนนโครงการกําหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนทหาร ที่บริเวณถนนทหารบรรจบทางรถไฟสายเหนือ ไปทางตะวันตกตามแนวถนน
ทหาร ระยะประมาณ ๒,๐๕๐ เมตร ไปทางทิศ ตะวั นตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร ตัดกับ
ถนนจรัญสนิทวงศ์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๗๗๐ เมตร จนบรรจบกับเขตทางรถไฟสายใต้
ที่บริเวณห่างจากเขตทางรถไฟสายใต้ตัดกับถนนจรัญสนิทวงศ์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางรถไฟ
สายใต้ ระยะประมาณ ๙๖๐ เมตร
ถนนสาย จ ๕ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนฉลองกรุง ที่บริเวณห่างจาก
ถนนฉลองกรุ ง ตั ดกั บทางหลวงพิ เศษหมายเลข ๗ ไปทางทิ ศเหนือตามแนวถนนฉลองกรุ ง ระยะประมาณ
๒,๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๗,๕๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนขุมทอง-ลําต้อยติ่ง
ที่บริเวณห่างจากถนนขุมทอง - ลําต้อยติ่งบรรจบกับถนนหลวงแพ่ง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว
ถนนขุมทอง - ลําต้อยติ่ง ระยะประมาณ ๓,๗๐๐ เมตร
ถนนสาย จ ๖ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาย จ ๕ ที่บริเวณห่างจาก
ถนนสาย จ ๕ บรรจบกับถนนฉลองกรุง ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสาย จ ๕ ระยะประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร
ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร ตัดกับทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ
๗๐๐ เมตร ตัดกับถนนสาย ข ๕๐ ไปทางทิศ ใต้ ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร ตัดกั บถนนประชาพัฒนา
ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร ตัดกับถนนหลวงแพ่ง ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๖๑๐ เมตร
จนจดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้
ถนนสาย จ ๗ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท ๗๗)
ที่บริเวณถนนศรีนครินทร์ตัดกับถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท ๗๗) ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนอ่อนนุช
(ซอยสุขุมวิท ๗๗) ระยะประมาณ ๑,๘๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒,๕๐๐ เมตร
จนบรรจบถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่บริเวณห่างจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ บรรจบกับถนนอุดมสุข
(ซอยสุขุมวิท ๑๐๓) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ระยะประมาณ ๒,๙๐๐ เมตร
๖. ถนนแบบ ฉ ขนาดเขตทาง ๕๐.๐๐ เมตร จํานวน ๑ สาย ดังนี้
ถนนสาย ฉ ๑ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเพชรเกษม ที่บริเวณ
ถนนเพชรเกษมบรรจบกับถนนพุทธมณฑลสาย ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๖๕๐ เมตร
ตัดกับถนนเทอดไทที่บริเวณห่างจากถนนเทอดไทบรรจบกับถนนบางแค ไปทางทิศตะวันออกตามแนว
ถนนเทอดไท ระยะประมาณ ๘๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร ตัดกับ
ถนนกัลปพฤกษ์ ที่บริเวณห่างจากถนนกัลปพฤกษ์ตัดกับถนนบางแค ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนว
ถนนกัลปพฤกษ์ ระยะประมาณ ๑,๕๗๐เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๑,๓๕๐ เมตร ตัดกับถนนเอกชัย
ที่บริเวณห่างจากถนนเอกชัยตัดกับถนนบางแค ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนเอกชัย ระยะประมาณ
๑,๙๐๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๑,๘๕๐ เมตร ตัดกับถนนพระรามที่ ๒ ที่บริเวณห่างจากถนนพระรามที่ ๒

๒๓
ตัดกับถนนบางขุนเทียน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนพระรามที่ ๒ ระยะประมาณ ๒,๔๕๐ เมตร
ไปทางทิศใต้และทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๓,๕๐๐ เมตร ตัดกับถนนพุทธบูชา ที่บริเวณห่างจากถนนพุทธบูชา
ตัดกับถนนพระรามที่ ๒ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนพุทธบูชา ระยะประมาณ ๓,๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก
ระยะประมาณ ๔,๙๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสุขสวัสดิ์ ที่บริเวณห่างจากถนนสุขสวัสดิ์ บรรจบกับถนนประชาอุทิศ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสุขสวัสดิ์ ระยะประมาณ ๑,๕๐๐เมตร
๗. ถนนแบบ ช ขนาดเขตทาง ๖๐.๐๐ เมตร จํานวน ๒ สาย ดังนี้
ถนนสาย ช ๑ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนกาญจนาภิเษก ที่บริเวณ
ห่างจากถนนกาญจนาภิเษก ตัดกับคลองบางเชือกหนัง ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนกาญจนาภิเษกระยะ
ประมาณ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ ๑,๔๕๐ เมตร ตัดกับถนนพุทธมณฑลสาย ๒ ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ตก ระยะประมาณ ๓,๔๐๐ เมตร ตั ด กั บ ถนนพุ ท ธมณฑลสาย ๓ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก ระยะ
ประมาณ ๑,๓๒๐ เมตร ตัดกับถนนทวีวัฒนา ไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ ๑,๗๒๐ เมตร จนบรรจบกับ
แนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ที่บริเวณห่างจากถนนพุทธมณฑลสาย ๔ บรรจบกับถนนอุทยาน ไปทาง
ทิศใต้ตามแนวถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ระยะประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร
ถนนสาย ช ๒ เป็นถนนโครงการกําหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนประเสริฐมนูกิจ ที่บริเวณ
ห่างจากถนนประเสริฐมูนกิจตัดกับถนนนวมินทร์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจ
ระยะประมาณ ๘๕๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๓,๕๐๐ เมตร ตัดกับถนนเสรีไทย ไปทางทิศใต้
ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร ตัดกั บถนนรามคําแหง ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๒,๙๐๐ เมตร ตัดกั บ
ถนนสาย ง ๑๖ ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ตัดกับถนนกรุงเทพกรีฑา ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ
๘๐๐ เมตร ตั ด กั บ ทางหลวงพิ เ ศษหมายเลข ๗ ไปทางทิ ศ ใต้ ระยะประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร ตั ด กั บ
ถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท ๗๗) ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๒,๓๑๐ เมตร ตัดกับถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร ตัดกับถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๓๐ ไปทางทิศใต้ ระยะ
ประมาณ ๑,๓๕๐ เมตร ตัดกับถนนสาย ง ๒๐ ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร จนบรรจบกับ
แนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้

