ปิดประกาศ 90 วัน

รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
ผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อ ๖ คือ
1. ที่ดินประเภท ย.1 ถึง ย.3 ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภท ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยมีรายการดังต่อไปนี้
ย.1-1 ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ง 3 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ค 3 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดคลองนาหมอน ฝั่งตะวันออก
ย.1-2 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนสาย ข 2 ฟากใต้
จดคลองห้าร้อย ฝั่งตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215 ฟากเหนือ
จดถนนสาย ง 3 ฟากตะวันออก

ย.1-3 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนสาย ค ๓ ฟากใต้
จดถนนสาย ข 1 ฟากตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองพระพิมล ฝั่งเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

ย.1-4 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองพระพิมล ฝั่งใต้
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองทวีวัฒนา ฝั่งตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองสิบศอก ฝั่งเหนือ
จดคลองสว่างอารมณ์ ฝั่งตะวันออก

ย.1-5 ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองพระพิมล ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก 3 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองไทรน้อยพัฒนา ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ขนานระยะ 15 เมตร กั บริ ม ฝั่ ง คลองทวี วั ฒ นา ฝั่ ง ตะวั น ออก
โรงเรียนวัดไทรใหญ่ โรงเรียนไทรน้อย และถนนสาย ก 1 ฟากตะวันออก
ย.1-6 ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข 3 ฟากใต้ และคลองไทรน้อยพัฒนา ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดคลองมะสง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองหนึ่ง ฝั่งเหนือ เส้นตรงที่ต่อตรงจากคลองหนึ่งไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือจนบรรจบกับทางหลวงชนบท นบ 5010 ที่จุดซึ่งทางหลวงชนบท นบ 5010 บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ
และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองทวีวัฒนา ฝั่งตะวันออก
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ย.1-7 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองพระพิมล ฝั่งใต้
จดเส้นขนานระยะ 850 กับกึ่งกลางคลองมะสง
จดคลองไทรน้อยพัฒนา ฝั่งเหนือ และถนนสาย ข 3 ฟากเหนือ
จดถนนสาย ก 3 ฟากตะวันออก

ย.1-8 ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองลารี ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย จ 2 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ข 6 ฟากเหนือ และถนนสาย ข 5 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 3215 ฟากเหนื อ
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215 บรรจบกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215 เป็น ระยะ 4,250 เมตร
ย.1-9 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองพระพิมล ฝั่งใต้
จดเส้นขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก
จดถนนสาย ง 4 ฟากเหนือ
จดถนนสาย ข 5 ฟากตะวันออก

ย.1-10 ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองอ้อมนนท์ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนบางกรวย-ไทรน้อย ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบางสะแก ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองอ้อมนนท์ ฝั่งตะวันออก
วัดศรีราษฎร์ และโรงเรียนวัดศรีราษฎร์ (เอนกนาครราษฎร์บารุง)
ย.1-11 ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 302
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก
วัดไทรม้าเหนือ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า วัดไทรม้า ใต้ ถนนบ้านไทรม้า-ท่าอิฐ ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ 1,200 เมตร
กับริมฝั่งคลองอ้อมนนท์ ฝั่งเหนือ และแนวเขตหมู่บ้านโครงการเพอร์เฟคเพลส 4 – ราชพฤกษ์
ด้านใต้
จดแนวเขตหมู่บ้านโครงการเพอร์เฟคเพลส 4 – ราชพฤกษ์
ด้านตะวันตก
จดแนวเขตหมู่บ้านโครงการเพอร์เฟคเพลส 4 – ราชพฤกษ์ และซอย
ประชาร่วมใจ ฟากตะวันออก
ย.1-12 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
ย.1-13 ด้านเหนือ
และวัดคงคา
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนสาย ข 16 ฟากใต้
จดคลองเจริญสุข ฝั่งตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองบางใหญ่ ฝั่งเหนือ
จดถนนสาย ฉ ฟากตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองบางใหญ่ ฝั่งใต้ วัดท่าบันเทิงธรรม
จดถนนบางใหญ่ – บางคูลัด ฟากตะวันตก
จดถนนบางใหญ่ – บางคูลัด ฟากเหนือ และถนนสาย ก 7 ฟากเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 3,000 เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก
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ย.1-14 ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนบางใหญ่ – บางคูลัด
ถนนสาย ก 6 ฟากตะวันออก และถนนบางกรวย – ไทรน้อย ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท นบ. 3021 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้ น ขนานระยะ 15 เมตร กั บ ริ ม ฝั่ ง คลองบางกอกน้ อ ย ฝั่ ง เหนื อ
ถนนสุรานิเวศน์ ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ 800 เมตร กับริมฝั่งคลองบางกอกน้อย ฝั่งเหนือ ถนนสาย ก 6
ฟากตะวันตก และวัดยุคันธราวาส
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองบางกอกน้อย
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศษ.63 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณ ศษ.74 ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
ย.1-15 ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก 7 ฟากใต้ คลองขุนเจน ฝั่งตะวันตก เส้นขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับริมคลองบางใหญ่ ฝั่งใต้ คลองสาธารณะ ฝั่งใต้ เส้นขนานระยะ 600 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค 7
และเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองบางใหญ่ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดคลองสะเทิ้น ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ข 18 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ฉ ฟากตะวันออก
ย.1-16 ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 600 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท นบ. 1011
ด้านตะวันออก
จดคลองจีนป่าย ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท นบ.1011 ฟากเหนือ และกองออกแบบและก่อสร้าง
และพลับพลาพิธี กรมโยธาธิการและผังเมือง
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ขนานระยะ 800 เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางซอยนุ่ ม ประสงค์ 1
เส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท นบ 1011 และซอยนุ่มประสงค์ 1 ฟากตะวันออก
ย.1-17 ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท นบ.1011 ฟากใต้และสานักงานทางหลวงชนบทนนทบุรี
ด้านตะวันออก
จดคลองจีนป่าย ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ 600 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท นบ. 1011
ด้านตะวันตก
จดซอยนุ่มประสงค์ 3 ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ 300 เมตร กับ
ศูนย์กลางทางหลวงชนบท นบ 1011 และเส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางซอยนุ่มประสงค์ 3
ย.2-1 ด้านเหนือ
สาย ข 2 ฟากใต้
ด้านตะวันออก
ไทรน้อย การไฟฟ้านครหลวง
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองฝรั่ง ฝั่งใต้ โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง (บัวเอี่ยมวิทยากร) และถนน

ย.2-2 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
และ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
ด้านตะวันตก

จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215 ฟากใต้
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองตาคล้าย ฝั่งตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองพระพิมล ฝั่งเหนือ วัดไทรน้อย

จดโรงไฟฟ้าแรงสูงไทรน้อย สถานีไฟฟ้าแรงสูงไทรน้อยและสถานีต้นทาง
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215 ฟากเหนือ และโรงพยาบาลไทรน้อย
จดคลองห้าร้อย ฝั่งตะวันออก

จดถนนสาย ก 3 ฟากตะวันออก
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ย.2-3 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
สถานีต้นทางไทรน้อย การไฟฟ้านครหลวง

จดถนนสาย ข 2 ฟากใต้และคลองฝรั่ง ฝั่งใต้
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองตาคล้าย ฝั่งตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215 ฟากเหนือ
จดโ รงไฟฟ้ า แรงสู ง ไทรน้ อ ย สถานี ไ ฟฟ้ า แรงสู ง ไทรน้ อ ยและ

ย.2-4 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
บริหารส่วนตาบลบางบัวทอง
ด้านตะวันตก

จดถนนสาย ข 6 ฟากใต้
จดถนนสาย จ 2 ฟากตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215 ฟากเหนือ และสานักงานองค์การ
จดถนนสาย ข 5 ฟากตะวันออก

ย.2-5 ด้านเหนือ
จดซอยวัดโพธิ์ทองบน ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนติวานนท์ ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307 และเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับถนนติวานนท์
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก
ย.2-6 ด้านเหนือ
จดคลองบ้านใหม่ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์ และโรงเก็บ
พัสดุ และลานจอดรถและระบบรวบรวม และระบบบาบัดน้าเสีย เทศบาลนครปากเกร็ด
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนศรีสมาน
ด้านตะวันตก
จดถนนติวานนท์ ฟากตะวันออก
ย.2-7 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองลารี ฝั่งใต้
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก
จดคลองสามวัง ฝั่งเหนือ
จดถนนสาย จ 2 ฟากตะวันออก

ย.2-8 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215 ฟากใต้
จดถนนสาย จ 2 ฟากตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองพระพิมล ฝั่งเหนือ
จดถนนสาย ข 5 ฟากตะวันออก
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ย.2-9 ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก 4 ฟากใต้ ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ฟากใต้ เส้นขนานระยะ
300 เมตร กับ ริ มฝั่ งแม่น้ าเจ้ าพระยา ฝั่ งตะวันออกและโรงเรียนทหารขนส่ ง กรมการขนส่ งทหารบก กองคลั ง
กรมการขนส่งทหารบก
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307 ฟากใต้
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์ โรงเรียนทหาร
ขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก กองคลัง กรมการขนส่งทหารบก และฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ การไฟฟ้านครหลวง
ด้านตะวันตก
จดถนนสุขาประชาสรรค์ 3 ฟากตะวันออก
ย.2-10 ด้านเหนือ
จดถนนสุขาประชาสรรค์ 3 ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับถนนติวานนท์ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสุขาประชาสรรค์ 3
บรรจบกับถนนติวานนท์ ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนติวานนท์เป็นระยะ 1,000 เมตร
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก 4 ฟากตะวันออก
ย.2-11 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
ย.2-12 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองลารี ฝั่งใต้
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองบางบัวทอง ฝั่งตะวันตก
จดคลองสามวัง ฝั่งเหนือ
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก
จดถนนสาย ง 4 ฟากใต้
จดสานักงานเทศบาลเมืองพิมลราช และเส้นขนานระยะ 2,000 เมตร
จดทางหลวงชนบท นบ.1002 ฟากเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 4,550 เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก

ย.2-13 ด้านเหนือ
จดเส้ น ตั้งฉากกับถนนติว านนท์ ฟากตะวั นตกที่จุ ดซึ่งอยู่ห่ างจากถนน
สุขาประชาสรรค์ 3 บรรจบกับถนนติวานนท์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนติวานนท์ เป็นระยะ 1,000 เมตร
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์
ด้านใต้
จดคลองบางพูด ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ฟากตะวันออก และถนนสาย ก 4 ฟากตะวันออก
ย.2-14 ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท นบ.1002 ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก
ด้านใต้
จดถนนสาย ง 5 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 4,550 เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศน.-41 ที่กาหนดไว้ เป็นสีเทาอ่อน
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ย.2-15 ด้านเหนือ
จดถนนสาย ง 5 ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก
ด้านใต้
จดเส้ นตั้งฉากกับ ถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวั นตก ที่จุดซึ่ งทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 302 บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 4,550 เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศษ.-45 ที่กาหนดไว้ เป็นสีเขียวมะกอก
ย.2-16 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302
จดทางหลวงชนบท นบ. 3021 ฟากตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองอ้อมนนท์ ฝั่งเหนือ
จดถนนบางกรวย-ไทรน้อย ฟากตะวันออก

ย.2-17 ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302
ด้านตะวันออก
จดถนนบางกรวย-ไทรน้อย ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ 15 เมตร กับ
ริมฝั่งคลองอ้อมนนท์ ฝั่งตะวันตก โรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล) และวัดโมลี
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองบางใหญ่ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก
ย.2-18 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
คลองอ้อมนนท์ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302
จดวัดเพลง สานักงานพื้นฐานมัธยมศึกษา เขต 3 และถนนสาย ข 15 ฟากตะวันตก
จดซอยประชาร่วมใจ ฟากเหนือ และเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่ง
จดทางหลวงชนบท นบ. 3021 ฟากตะวันออก

ย.2-19 ด้านเหนือ
จดเส้ นตั้งฉากกับถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 302 บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก และวัดบางโค
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองบางใหญ่ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 3,000 เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก
ย.2-20 ด้านเหนือ
จดถนนอบจ. นบ.2025 ฟากใต้ วัดสวนแก้ว วัดประชารังสรรค์และ
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองอ้อมนนท์ ฝั่งตะวันตกและ
ทางหลวงชนบท นบ. 3021 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนบางกรวย-ไทรน้อย ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนบางกรวย-ไทรน้อย ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศน.-63 ที่กาหนดไว้ เป็นสีเทาอ่อน
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ย.2-21 ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองอ้อมนนท์ ฝั่งใต้ วัดขวัญเมือง
วัดบางระโหง และวัดโตนด
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ขนานระยะ 15 เมตร กั บ ริม ฝั่ ง แม่ น้าเจ้ า พระยา ฝั่ งตะวั น ตก
อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก และวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนท่าน้า - นนทบุรี และ
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นบ.3021 ฟากตะวันออก
ย.2-22 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนสาย ก 7 ฟากใต้
จดคลองบางโสน ฝั่งตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นบ.1001 ฟากเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 3,000 เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก

ย.2-23 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนบางกรวย-ไทรน้อย ฟากใต้
จดคลองบางกร่าง ฝั่งตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองบางกอกน้อย ฝั่งเหนือ
จดทางหลวงชนบท นบ. 3021 ฟากตะวันออก

ย.2-24 ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท นบ.1001 ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดคลองหัวคู ฝั่งตะวันตก เส้นขนานระยะ 1,700 เมตร กับริมฝั่งคลอง
มหาสวัสดิ์ เส้นขนานระยะ 1,800 เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษกและถนนสาย จ 2 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 3,000 เมตร กับศูนย์กลางกลางถนนกาญจนาภิเษก
ย.3-1 ด้านเหนือ
จดคลองบ้านใหม่ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จ ด ถ น น ศ รี ส ม า น ฟ า ก เ ห นื อ เ ส้ น ตั้ ง ฉ า ก กั บ ถ น น ป๊ อ ป ปู ล่ า
ฟากเหนือ ที่จุด ซึ่งอยู่ห่างจากถนนบอนด์สตรีทบรรจบกับถนนป๊อปปูล่าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวถนน
ป๊อปปูล่า เป็นระยะ 1,200 เมตร และเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนศรีสมาน
ด้านตะวันตก
จดโรงเก็บพัสดุ ลานจอดรถ และระบบรวบรวม และระบบบาบัดน้าเสีย
เทศบาลนครปากเกร็ด และเส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์
ย.3-2 ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท นบ.3021
เส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนชัยพฤกษ์และเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองพระอุดม ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนชัยพฤกษ์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบทนบ.3021 ฟากตะวันออก
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ย.3-3 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 ฟากใต้
จดทางหลวงชนบท นบ. 3021 ฟากตะวันตก
จดถนนชัยพฤกษ์-กาญจนาภิเษก ฟากเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองบางบัวทอง ฝั่งตะวันออก

ย.3-4 ด้านเหนือ
จดถนนศรีสมาน ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นตั้งฉากกับถนนป๊อปปูล่า ฟากเหนือ ที่จุดซึ่ง อยู่ห่างจากถนนบอนด์
สตรีทบรรจบกับถนนป๊อปปูล่า ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวถนนป๊อปปูล่าเป็นระยะ 1,200 เมตร และสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี
ย.3-5 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนชัยพฤกษ์-กาญจนาภิเษก ฟากใต้
จดถนนสาย ข 8 ฟากตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองบางบัวทอง ฝั่งเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองบางบัวทอง ฝั่งตะวันออก

ย.3-6 ด้านเหนือ
จดถนนชัยพฤกษ์ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ขนานระยะ 15 เมตร กั บ ริม ฝั่ ง แม่ น้าเจ้ า พระยา ฝั่ งตะวั น ตก
วัดปากคลองพระอุดม โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์และวัดใหญ่สว่างอารมณ์
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองบางบัวทอง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท นบ.3021
ย.3-7 ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก วัดบางบัวทอง
วัดแสงศิริธรรม วัดท่าอิฐ วัดเชิงเลน และโรงเรียนวัดเชิงเลน
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ขนานระยะ 15 เมตร กั บ ริม ฝั่ ง แม่ น้าเจ้ า พระยา ฝั่ งตะวั น ตก
วัดแดงธรรมชาติ และโรงเรียนวัดแดง
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท นบ. 3021
ย.3-8 ด้านเหนือ
จดถนนบางใหญ่-บางคูลัด ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองบางกอกน้อย ฝั่งตะวันตก
วัดอัมพวัน วัดปรางค์หลวง โรงเรียนวัดปรางค์หลวง โรงเรียนวัดโบสถ์บน วัดโบสถ์บนและถนนสาย ก 6 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท นบ. 1020 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก
ทั้ ง นี้ ยกเว้ น บริ เ วณ ศษ.-61 ที่ ก าหนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วมะกอก และบริ เ วณ ศน.-73 ศน.-81 และ
ศน.-89 ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
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ย.3-9 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
ย.3-10 ด้านเหนือ
คลองบางสีทอง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
ย.3-11 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนสาย ก 7 ฟากใต้
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นบ.1001 ฟากเหนือ
จดวัดพระเงิน และคลองบางโสน ฝั่งตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนท่าน้า-นนทบุรี และ
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นบ. 1020 ฟากเหนือ
จดถนนบางกรวย-ไทรน้อย ฟากตะวันออก
จดถนนบางกรวย-ไทรน้อย ฟากใต้
จดถนนบางกรวย-ไทรน้อย ฟากตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นบ.1020 ฟากเหนือ
จดทางหลวงชนบท นบ.3021 ฟากตะวันออก

ย.3-12 ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท นบ.1001 ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ 1,700 เมตร กับริมฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดคลองหัวคู ฝั่งตะวันออก และคลองบางโสน ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศน.-82 ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
ย.3-13 ด้านเหนือ
จดเส้ น ขนานระยะ 15 เมตร กั บ ริ ม ฝั่ ง คลองบางกอกน้ อ ย ฝั่ ง ใต้
วัดอุทยาน วัดบางไกรนอก และวัดไทยเจริญ (บ้านจีน)
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท นบ. 3021 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท นบ. 1020 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก 6 ฟากตะวันออก
ย.3-14 ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท นบ. 1020 ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ขนานระยะ 15 เมตร กั บ ริม ฝั่ ง แม่ น้าเจ้ า พระยา ฝั่ งตะวั น ตก
วัดศาลารี และวัดตึก
ด้านใต้
จดคลองบางกรวย ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองบางกอกน้อย ฝั่งตะวันออก
วัดบางอ้อยช้าง และโรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศน.-87 และบริเวณ ศน.-98 ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
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ย.3-15 ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท นบ. 1020 ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองบางกอกน้อย ฝั่งตะวันตก
และวัดเกตุประยงค์ – เล็ก – ตั้งตรงจิตร
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท นบ.3021 และ
ทางหลวงชนบท นบ. 3021 ฟากตะวันออก
ทั้ ง นี้ ยกเว้ น บริ เ วณ ศษ.-66 ที่ ก าหนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วมะกอก และบริ เ วณ ศน.-92 และบริ เ วณ
ศน.-93 ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
ย.3-16 ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท นบ. 1020 ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท นบ. 3021 ฟากตะวั น ตก คลองบางไกรนอก
ฝั่งเหนือ และเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท นบ.3021
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข 20 ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศษ.-68 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณ ศน.-95 ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
ย.3-17 ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท นบ. 1020 ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ข 20 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ ฝั่ งเหนือ เส้ นขนานระยะ
1,000 เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก และเส้นขนานระยะ 1,700 เมตร กับริมฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก
2. ที่ ดิ น ประเภท ย.๔ ถึ ง ย.๖ ที่ ก าหนดไว้ เ ป็ น สี ส้ ม ให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น
ปานกลาง มีรายการดังต่อไปนี้
ย.๔-๑ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ค 3 ฟากใต้ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๕ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก 1 ฟากตะวันตก เส้ นขนานระยะ 500 เมตร กับริมฝั่ ง
คลองพระพิมล ฝั่งเหนือ และคลองลากค้อน - ไทรน้อย ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองพระพิมล ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข 1 ฟากตะวันออก
ย.๔-๒ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๕ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก 2 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้ น ขนานระยะ 500 เมตร กั บ ริ ม ฝั่ ง คลองพระพิ ม ล ฝั่ ง เหนื อ
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภอไทรน้อย ห้องสมุดประชาชนอาเภอไทรน้อย และสานักงานสาธารณสุข
อาเภอไทรน้อย
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก 1 ฟากตะวันออก
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ย.๔-๓ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๕ ฟากใต้
จดถนนสาย ก 3 ฟากตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองพระพิมล ฝั่งเหนือ
จดถนนสาย ก 2 ฟากตะวันออก

ย.๔-๔ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองสามวัง ฝั่งใต้
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๕ ฟากเหนือ
จดถนนสาย จ 2 ฟากตะวันออก

ย.๔-5 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๕ ฟากใต้
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองพระพิมล ฝั่งเหนือ
จดถนนสาย จ 2 ฟากตะวันออก และโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง

ย.๔-6 ด้านเหนือ
จดคลองสามวัง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กับ ริมฝั่ งคลองบางบั ว ทอง ฝั่ งตะวั นตก
ถนนชัยพฤกษ์-กาญจนาภิเษก ฟากเหนือ และเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนบางกรวย – ไทรน้อย
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองพระพิมล ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก
ย.๔-7 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
วัดเกาะพญาเจ่ง
ย.๔-8 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองบางพูด ฝั่งใต้
จดถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ฟากตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนแจ้งวัฒนะ
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออกและ
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองพระพิมล ฝั่งใต้
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก
จดถนนสาย ง 4 ฟากเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก

ย.๔-9 ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนแจ้งวัฒนะ
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนแจ้งวัฒนะ
ด้านใต้
จดสถานสงเคราะห์ เ ด็ ก ชายบ้ า นปากเกร็ ด สถานสงเคราะห์ แ รกรั บ
เด็กชายบ้านปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัยเทศบาลนครปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา
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สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) ปากเกร็ด
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (ชาย) ปากเกร็ด ศูนย์สุขภาพสงเคราะห์จังหวัดนนทบุรี ศูนย์พัฒนา
อาชีพคนพิการ และสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ าลั ด เกร็ ด ฝั่ ง ตะวั น ออก
วัดกลางเกร็ด และวัดสนามเหนือ
ย.๔-๑0 ด้านเหนือ
จดคลองบางสะแก ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนบางกรวย-ไทรน้อย ฟากตะวันตก การไฟฟ้านครหลวงบางใหญ่
และถนนสาย ก 6 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนบางใหญ่-บางคูรัด
ด้านตะวันตก
จดเส้นตั้งฉากกับ ถนนบางใหญ่-บางคูลัด ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ถนนบางใหญ่-บางคูลัด ตัดกับคลองบางกอกน้อย ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนบางใหญ่-บางคูลัด เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร
ย.๔-๑1 ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก 7 ฟากใต้ ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ
500 เมตร กับริมฝั่งคลองบางใหญ่ ฝั่งใต้ เส้นขนานระยะ 230 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค 7 ถนนไม่ปรากฏชื่อ
ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองบางใหญ่ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ 600 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค 7
ด้านใต้
จดคลองสาธารณะ ฝั่ ง เหนื อ และเส้ น ขนานระยะ 1,000 เมตร
กับคลองบางใหญ่ ฝั่งใต้
ด้านตะวันตก
จดคลองขุนเจน ฝั่งตะวันออก
ย.๔-๑2 ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑,๗๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางถนนกาญจนาภิ เ ษก
การประปานครหลวงและทางหลวงชนบท นบ. 1011 ฟากใต้
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย จ 2 ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๑,๘๐๐ เมตร กับ
ศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศน.-100 ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
ย.๔-13 ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑,๗๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศษ.-73 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
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ย.๔-14 ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๑๑
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางซอยนุ่มประสงค์ 1 และ
เส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางซอยนุ่มประสงค์ 3
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท นบ. 1011
ด้านตะวันตก
จดซอยนุ่ ม ประสงค์ 3 ฟากตะวั น ออก เส้ น ขนานระยะ 200 เมตร
กับ ศูน ย์ กลางทางหลวงชนบท นบ. 1011 เส้ นขนานระยะ 300 เมตร กับศูน ย์กลางซอยนุ่ มประสงค์ 3 และ
ซอยนุ่มประสงค์ 1 ฟากตะวันออก
ย.๕-๑ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๗
จดถนนติวานนท์ ฟากตะวันตก
จดโรงเรียนทหารขนส่ง กรมขนส่งทางบก กองคลัง กรมการขนส่งทหารบก
จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์

ย.5-2 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนศรีสมาน
จดเส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์
จดถนนศรีสมาน ฟากเหนือ
จดถนนติวานนท์ ฟากตะวันออก

ย.5-3 ด้านเหนือ
จดถนนศรีสมาน ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์ สานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม เส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนบอนด์สตรีทและเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์
ด้านใต้
จดถนนบอนด์สตรีท ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนติวานนท์ ฟากตะวันออก
ย.5-4 ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก 4 ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนติ ว านนท์ ฟากตะวั น ตก และฝ่ า ยธุ ร กิ จ ขนส่ ง และผลิ ต ภั ณ ฑ์
การไฟฟ้านครหลวง
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับถนนติวานนท์ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสุขาประชาสรรค์ 3
บรรจบกับถนนติวานนท์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนติวานนท์ เป็นระย 1,000 เมตร
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์
ย.5-5 ด้านเหนือ
จดถนนบอนด์สตรีท ฟากใต้ เส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนน
ติวานนท์ และเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนบอนด์สตรีท
ด้านตะวันออก
จดเส้ นขนานระยะ 800 เมตร กั บ ศูน ย์ ก ลางถนนติ ว านนท์ และถนน
เลี่ยงเมืองปากเกร็ด ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนติ ว านนท์ ฟากเหนื อ ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู่ ห่ า งจากถนน
สุขาประชาสรรค์ 3 บรรจบกับถนนติวานนท์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนติวานนท์ เป็นระยะ 1,000 เมตร
ด้านตะวันตก
จดถนนติวานนท์ ฟากตะวันออก
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ย.5-6 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
คลองบางบัวทอง ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก

จดถนนชัยพฤกษ์-กาญจนภิเษก ฟากใต้
จดทางหลวงชนบท นบ. 3021 ฟากตะวันตก
จดโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย และเส้ นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่ ง
จดถนนสาย ข 8 ฟากตะวันออก

ย.5-7 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนชัยพฤกษ์ ฟากใต้
จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท นบ.3021
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองบางบัวทอง ฝั่งเหนือ
จดทางหลวงชนบท นบ. 3021 ฟากตะวันออก

ย.5-8 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองบางพูด ฝั่งใต้
จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์
จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนแจ้งวัฒนะ
จดถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ฟากตะวันออก

ย.5-9 ด้านเหนือ
จดถนนสาย ง 4 ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก คลองบ้านกล้วย ฝั่งเหนือ และเส้น
ขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก
ด้านใต้
จดถนนสาย ง 5 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก และ
สานักงานเทศบาลเมืองพิมลราช
ย.5-10 ด้านเหนือ
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนติ ว านนท์ ฟากเหนื อ ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู่ ห่ า งจากถนน
สุ ข าประชาสรรค์ 3 บรรจบกั บ ถนนติ ว านนท์ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ต ามแนวถนนติ ว านนท์ เ ป็ น ระยะ
1,000 เมตร
ด้านตะวันออก
จดถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบางพูด ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์
ย.5-11 ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองพระพิมล ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ด้านใต้
จดคลองญวน ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้น บริเวณ ศษ.31 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
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ย.5-12 ด้านเหนือ
จดคลองญวน ฝั่ ง ใต้ เส้ น ขนานระยะ 500 เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางถนน
บางกรวย-ไทรน้อย และถนนเข้าหมู่บ้านชลลดา ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนบางกรวย-ไทรน้อย ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ข 11 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก
ย.5-13 ด้านเหนือ
จดโครงการส่งน้าและบารุงรักษาพระยาบันลื อ ส านักงานชลประทาน
ที่ 11 กรมชลประทาน และเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองบางบัวทอง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ข 8 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย 10 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนบางกรวย-ไทรน้อย ฟากตะวันออก
ย.๕-๑4 ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนแจ้งวัฒนะ
ด้านตะวันออก
จดถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบางตลาด ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดสานักชลประทานที่ 11 จังหวัดเรือยนต์หลวง 904 ศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุ (โรงพยาบาลชลประทาน) สานักงานประถมศึกษา อาเภอปากเกร็ด โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
โครงการชลประทานนนทบุรี โรงเรียนชลประทานวิทยา วัดชลประทานรังสฤษฎ์ และเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับ
ศูนย์กลางถนนติวานนท์
ย.5-15 ด้านเหนือ
จดคลองบางตลาด ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์
ด้านใต้
จดถนนสนามบิ น น้ า ส านั ก งานสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาล ส านั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี กองน้ามันเชื้ อเพลิง
กรมพลาธิ ก ารทหารบก วั ด ชมภู เ วก เส้ น ขนานระยะ 300 เมตร กั บ ศู นย์ ก ลางถนนสนามบิ น น้ า และสถาบั น
พัฒนาการจัดเก็บภาษีอากร กรมสรรพสามิต
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่ งแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่ งตะวันออก
และพุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์
ย.5-16 ด้านเหนือ
จดถนนสาย ง 5 ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก
ด้านใต้
จดเส้ น ตั้ง ฉากกับ ถนนกาญจนาภิเ ษก ฟากตะวั นตกที่จุ ดซึ่ ง ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 302 บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก
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ย.5-17 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302 ฟากใต้
จดเส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองบางใหญ่ ฝั่งเหนือ
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก

ย.5-18 ด้านเหนือ
จดเส้ นตั้งฉากกับถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 302 บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก
ด้านตะวันออก
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองบางใหญ่ ฝั่งเหนือ และวัดบางโค
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศษ.51 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
ย.5-19 ด้านเหนือ
จดเส้ นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนท่าน้า-นนทบุรี และ
วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
ด้านตะวันออก
จดเส้นตั้งฉากกับถนนท่าน้า-นนทบุรี ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน
ท่าน้า-นนทบุรี ตัดกับแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนท่าน้า-นนทบุรี เป็นระยะ 500 เมตร
ด้านใต้
จดถนนท่าน้า-นนทบุรี ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนบางกรวย-ไทรน้อย ฟากตะวันออก
ย.5-20 ด้านเหนือ
จดถนนท่าน้า-นนทบุรี ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้ นตั้งฉากกั บถนนท่าน้ า-นนทบุรี ฟากใต้ ที่ จุดซึ่ง อยู่ห่ างจากถนน
ท่าน้า-นนทบุรี ตัดกับแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนท่าน้า-นนทบุรี เป็นระยะ 500 เมตร
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนท่าน้า-นนทบุรี
ด้านตะวันตก
จดถนนบางกรวย-ไทรน้อย ฟากตะวันออก
ย.5-21 ด้านเหนือ
จดคลองบางกรวย ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันนออก
จดเส้ น ขนานระยะ 15 เมตร กั บ ริม ฝั่ ง แม่ น้าเจ้ า พระยา ฝั่ งตะวั น ตก
วัดลุ่มคงคาราม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ด้านใต้
จดถนนบางกรวย-ไทรน้อย ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนบางกรวย-ไทรน้อย ฟากตะวันออก
ย.5-22 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองบางไกรนอก ฝั่งใต้
จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท นบ.3021
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ ฝั่งเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท นบ.3021
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ย.6-1 ด้านเหนือ
จดเส้ น ขนานระยะ 300 เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางถนนศรี ส มานและ
โรงเก็บพัสดุ ลานจอดรถ และระบบรวบรวม และระบบบาบัดน้าเสีย เทศบาลนครปากเกร็ด
ด้านตะวันออก
จดเส้นตั้งฉากกับถนนป๊อปปูล่า ฟากเหนือ ที่จุดซึ่ง ถนนป๊อปปูล่า บรรจบ
กับถนนบอนด์สตรีท ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนป๊อปปูล่า เป็นระยะ 1,200 เมตร
ด้านใต้
จดถนนศรีสมาน ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์
ย.6-2 ด้านเหนือ
จดถนนศรีสมาน ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นตั้งฉากกับถนนป๊อปปูล่า ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งถนนป๊อปปูล่าบรรจบ
กับถนนบอนด์สตรีท ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนป๊อปปูล่าเป็นระยะ 1,200 เมตร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
นนทบุรี ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ฟากเหนื อ เส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนป๊ อ ปปู ล่ า
ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งถนนป๊อปปูล่าบรรจบกับถนนบอนด์สตรีท ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนป๊อปปูล่า เป็นระยะ
1,200 เมตร เส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนป๊อปปูล่า และเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนบอนด์สตรีท
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์ และสานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
ย.6-3 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์

จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนบอนด์สตรีท
จดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จดคลองบางพูด ฝั่งเหนือ
จดถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ 800

ย.6-4 ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนป๊อปปูล่า เส้นตั้งฉาก
กับถนนป๊ อปปูล่า ฟากใต้ ที่จุดซึ่ง ถนนป๊อปปูล่า บรรจบกับ ถนนบอนด์สตรีท ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนน
ป๊อปปูล่า เป็นระยะ 1,200 เมตร และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบางพูด ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ขนานระยะ 200 เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางถนนบอนด์ ส ตรี ท และ
วัดผาสุกมณีจักร
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศษ.-34 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
ย.6-5 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองบางพูด ฝั่งใต้
จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก
จดถนนแจ้งวัฒนะ ฟากเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนบอนด์สตรีท
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ย.6-6 ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนแจ้งวัฒนะ เส้นขนาน
ระยะ ๑,๗๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนประชาชื่น ถนนแจ้งวัฒนะ ฟากใต้ และโรงเรียนคลองเกลือ
ด้านตะวันออก
จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ค 5 ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนประชาชื่น คลองบางตลาด ฝั่งเหนือ และเส้นขนานระยะ ๒,๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนประชาชื่น
ด้านตะวันตก
จดถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ฟากตะวันออก
ย.6-7 ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองบางบัวทอง ฝั่งใต้ เส้นขนาน
ระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท นบ 3021 และเส้นขนานระยะ 1,500 เมตร กับศูนย์กลางทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 302
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นบ 3021 ฟากตะวันออก
ย.6-8 ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข 10 ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงชนบท นบ.3021 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302
ด้านตะวันตก
จดถนนบางกรวย-ไทรน้อย ฟากตะวันออก
ย.6-9 ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข 11 ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนบางกรวย-ไทรน้อย ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302
และโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ (บุญราษฎร์รังสรรค์)
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก
ย.6-10 ด้านเหนือ
จดถนนสาย ค 5 ฟากใต้ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ เส้นขนานระยะ
300 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค 5 และเส้นขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนประชาชื่น
ด้านตะวันออก
จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนงามวงศ์วาน
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์ ศูนย์บริการ
สาธารณสุขและสถานธนานุบาล ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาล
นครนนทบุรี
ทั้งนี้ ยกเว้น บริเวณ ศษ.54 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอกและบริเวณ ศน.54 ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
ย.6-11 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนสนามบินน้า ฟากใต้
จดซอยนนทบุรี 48 ฟากตะวันตก
จดซอยรัตนาธิเบศร์ 22 ฟากเหนือ และคลองบางธรณี ฝั่งเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนสนามบินน้า
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ย.6-12 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
วัดแคนอกและโรงเรียนวัดแคนอก

จดกระทรวงพาณิชย์
จดถนนสนามบินน้า ฟากตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนรัตนาธิเบศร์
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก

ย.6-13 ด้านเหนือ
จดคลองบางซื่อ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี-สนามบินน้า ฟากตะวันตก และถนนเลี่ยงเมือง
นนทบุรี ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบางแพรก ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่ งแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่ งตะวันออก
วัดท้ายเมือง และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
ย.6-14 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
สนามบินน้า ฟากตะวันออก

จดคลองบางซื่อ ฝั่งใต้
จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์
จดคลองบางแพรก ฝั่งเหนือ
จดถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ฟากตะวันออก และถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี -

ย.6-15 ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนงามวงศ์วาน
ด้านตะวันออก
จดถนนประชาชื่ น ฟากตะวั นตก คลองบางเขนเก่ า ฝั่ งตะวัน ตก และ
วัดทางหลวง
ด้านใต้
จดถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ ๔๕๐ เมตร กับ
ริมฝั่งคลองบางเขนเก่า ฝั่งตะวันตก และเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
ด้านตะวันตก
จดสถาบันบาราศนราดูร สถาบันทันตกรรม ศูนย์สิรินธร เพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ แ ห่ ง ชาติ ส านั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ กรมควบคุ ม โรค กรมอนามั ย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสุขภาพจิต สภาการพยาบาล สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กรมการแพทย์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข กรมการแพทย์แผนไทย และ
การแพทย์ทางเลือก สถาบันที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สานักงาน
สิ่งแวดล้อม ภาคที่ 6 นนทบุรี สานักงานประกันสังคม โรงพยาบาลศรีธัญญา และเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับ
ศูนย์กลางถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
ย.6-16 ด้านเหนือ
วัดลานนาบุญ
ด้านตะวันออก
ด้านตะวันตก
ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ฟากตะวันออก

จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนประชาราษฎร์ และ
จดถนนติวานนท์ ฟากตะวันตก
จดเส้ นขนานระยะ 300 เมตร กับ ศูน ย์ก ลางถนนพิ บูล สงคราม และ
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ย.6-17 ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนกรุงเทพ-นนทบุรี เส้น
ขนานระยะ 450 เมตร กับริมฝั่งคลองบางเขนเก่า ฝั่งตะวันตก และถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดคลองบางเขนเก่า ฝั่งตะวันตก และวัดฝาง
ด้านใต้
จดเส้ น ขนานระยะ 15 เมตร กั บ ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ าเจ้ า พระยา ฝั่ ง เหนื อ
วัดเขมาภิรตาราม โรงเรียนสตรีนนทบุรี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม และวัดนครอินทร์
ด้านตะวันตก
จดถนนติวานนท์ ฟากตะวันออก
ย.6-18 ด้านเหนือ
จดถนนบางกรวย-ไทรน้อย ฟากใต้และวัดกระโจมทอง
ด้านตะวันออก
จดซอยทวีโชค ฟากตะวันตก และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากเหนือ และวัดสนามใน
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองบางกอกน้อย ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศษ.-75 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
3. ที่ ดิ น ประเภท ย.๗ ถึง ย.๘ ที่ กาหนดไว้เ ป็ นสี น้าตาล ให้ เ ป็น ที่ ดิน ประเภทที่อ ยู่ อาศั ยหนาแน่ นมาก
มีรายการดังต่อไปนี้
ย.๗-๑ ด้านเหนือ
จดคลองบางพูด ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนแจ้งวัฒนะ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้ นตั้งฉากกับถนนแจ้งวัฒนะ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ ห่ างจากถนนแจ้งวัฒนะ
บรรจบกับถนนติวานนท์ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนแจ้งวัฒนะ เป็นระยะ ๗๕๐ เมตร และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
ย.๗-๒ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองบ้านกล้วย ฝั่งใต้
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก
จดคลองบางไผ่ ฝั่งเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก

ย.๗-๓ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองญวน ฝั่งใต้
จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก
จดคลองบางไผ่ ฝั่งเหนือ
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก

ย.๗-๔ ด้านเหนือ
จดถนนแจ้งวัฒนะ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนแจ้งวัฒนะ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์ เส้นขนาน
ระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนแจ้งวัฒนะ และเส้นตั้งฉากกับ ถนนแจ้งวัฒนะ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนน
แจ้งวัฒนะ บรรจบถนนติวานนท์ ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนแจ้งวัฒนะ เป็นระยะ ๗๕๐ เมตร
ย.๗-๕ ด้านเหนือ
จดซอยติวานนท์ 45 ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนติวานนท์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสนามบินน้า ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์ ส านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล สานักงานคณะกรรมการปรามปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และตารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
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ย.๗-๖ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ค 5 ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์
ด้านใต้
จดศูนย์บริการสาธารณสุข และสถานธนานุบาล ฝ่ายป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี
ด้านตะวันตก
จดถนนติวานนท์ ฟากตะวันออก
ย.๗-๗ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองบางธรณี ฝั่งใต้
จดถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี-สนามบินน้า ฟากตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนรัตนาธิเบศร์
จดถนนสนามบินน้า ฟากตะวันออก

ย.๗-๘ ด้านเหนือ
จดถนนสนามบินน้า ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดกรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ ฟากตะวันตก และสถานอนามัย
เด็กกลาง สาขาของโรงพยาบาลแม่และเด็ก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 กรมอนามัย
ด้านใต้
จดสานักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี บริษัท กสท.
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 สานักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี สานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี อาคารสวัสดิการข้าราชการและที่จอดรถองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี บ้านธนารักษ์ จังหวัดนนทบุรี สานักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ศาล
จังหวัดนนทบุรี สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่ว่าการอาเภอเมืองนนทบุรี
สานักงานเทศบาลนครนนทบุ รี สถานี ตารวจภูธรอาเภอเมืองนนทบุรี สาขารัตนาธิเบศร์ (ลาดโตนด) สานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เขต 1 นนทบุรี สถานี
ดาวเทียมไทยคม และคลองบางธรณี ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดซอยนนทบุรี 48 ฟากตะวันออก
ย.๗-๙ ด้านเหนือ
จดศูนย์บริการสาธารณสุข และสถานธนานุบาล ฝ่ายป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนงามวงศ์วาน
ด้านตะวันตก
จดสถาบันโรคทรวงอก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนนทบุรี ถนนติวานนท์
ฟากตะวันออก ไปรษณีย์นนทบุรีและการไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศษ.-52 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
ย.๗-๑๐ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองบางธรณี ฝั่งใต้
จดซอยรัตนาธิเบศร์ 22 ฟากตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนรัตนาธิเบศร์
จดถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี-สนามบินน้า ฟากตะวันออก

ย.๘-๑ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองบางพูด ฝั่งใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนบอนด์สตรีท
จดถนนแจ้งวัฒนะ ฟากเหนือ และดุริยางค์ตารวจ
จดถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ฟากตะวันออก
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ย.๘-๒ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนแจ้งวัฒนะ ฟากใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑,๗๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนประชาชื่น
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนแจ้งวัฒนะ
จดถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ฟากตะวันออก

ย.๘-๓ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒
จดทางหลวงชนบท นบ.3021 ฟากตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒ ฟากเหนือ
จดถนนบางกรวย-ไทรน้อย ฟากตะวันออก

ย.๘-๔ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302 ฟากเหนือ
จดทางหลวงชนบท นบ 3021 ฟากตะวันออก

ย.๘-๕ ด้านเหนือ
จดเส้ นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๓๐๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ (บุญ ราษฎร์รังสรรค์) และวัดบางไผ่
ด้านตะวันออก
จดถนนบางกรวย-ไทรน้อย ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก
ย.๘-๖ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒ ฟากใต้
จดทางหลวงชนบท นบ.3021 ฟากตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302
จดถนนบางกรวย-ไทรน้อย ฟากตะวันออก

ย.๘-๗ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒ ฟากใต้
จดถนนบางกรวย-ไทรน้อย ฟากตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒
จดเส้นขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก

ย.๘-๘ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302 ฟากใต้
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302
จดทางหลวงชนบท นบ. ๓๐21 ฟากตะวันออก
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ย.8-9 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
ย.8-10 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
สนามบินน้า
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนรัตนาธิเบศร์
จดถนนสนามบินน้า ฟากตะวันตก
จดถนนรัตนาธิเบศร์ ฟากเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนรัตนาธิเบศร์
จดเส้ น ขนานระยะ 500 เมตร กั บศูนย์ก ลางถนนเลี่ ยงเมืองนนทบุรี จดถนนรัตนาธิเบศร์ ฟากเหนือ
จดถนนสนามบินน้า ฟากตะวันออก

ย.8-11 ด้านเหนือ
จดซอยรัตนาธิเบศร์ 22 ฟากใต้ และคลองบางธรณี ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนติ ว านนท์ ฟากตะวั น ตก และสถาบั น โรคทรวงอก วิ ท ยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
ด้านใต้
จดถนนรัตนาธิเบศร์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดซอยรัตนาธิเบศร์ 22 ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ส.30 ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน
ย.8-12 ด้านเหนือ
จดถนนรัตนาธิเบศร์ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสนามบิ น น้ า ฟากตะวั น ตก วั ด แจ้ ง ศิ ริ สั ม พั น ธ์ และโรงเรี ย น
วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ)
ด้านใต้
จดคลองบางซื่อ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ส.32 ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน
ย.8-13 ด้านเหนือ
จดถนนรัตนาธิเบศร์ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ขนานระยะ 500 เมตร กั บศูนย์ก ลางถนนเลี่ ยงเมืองนนทบุรี สนามบินน้า เส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนรัตนาธิเบศร์ และถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี -สนามบินน้า
ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองบางซื่อ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสนามบินน้า ฟากตะวันออก
ย.8-14 ด้านเหนือ
จดถนนรัตนาธิเบศร์ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดสานักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี บริษัท กสท.
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 สานักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี สานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี อาคารสวัสดิการข้าราชการและที่จอดรถองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี บ้านธนารักษ์ จังหวัดนนทบุรี สานักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
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ศาลจังหวัดนนทบุรี สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่ว่าการอาเภอเมือง
นนทบุ รี ส านั ก งานเทศบาลนครนนทบุ รี สถานี ต ารวจภู ธ รอ าเภอเมือ งนนทบุรี สาขารั ตนาธิเ บศร์ (ลาดโตนด)
สานักงานคณะกรรมการกิจ การกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เขต 1
นนทบุรี สถานีดาวเทียมไทยคม
ด้านใต้
จดคลองบางซื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 1,200 เมตร กับศูนย์กลางถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี สนามบินน้า
4. ที่ดินประเภท พ.๑ ถึง พ.๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
พ.๑-๑ ด้านเหนือ
จดเส้ น ขนานระยะ 500 เมตร กั บ ริ ม ฝั่ ง คลองพระพิ ม ล ฝั่ ง เหนื อ
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภอไทรน้อย ห้องสมุดประชาชนอาเภอไทรน้อย และสานักงานสาธารณสุข
อาเภอไทรน้อย
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก 2 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้ น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝั่ ง คลองพระพิ ม ล ฝั่ ง เหนื อ
ที่ว่าการอาเภอไทรน้อย หอประชุมอาเภอไทรน้อย และสานักงานเทศบาลตาบลไทรน้อย
ด้านตะวันตก
จดคลองลากค้อน - ไทรน้อย ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ส.-5 ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน
พ.๑-๒ ด้านเหนือ
จดคลองบางสะแก ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นตั้งฉากกับถนนบางใหญ่ -บางคูลัด ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งห่างจากถนน
บางใหญ่-บางคูลัด ตัดกับคลองบางกอกน้อย ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนบางใหญ่-บางคูลัด เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร
ด้านใต้
จดถนนบางใหญ่-บางคูลัด ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองบางกอกน้อย ฝั่งตะวันออก
พ.๑-๓ ด้านเหนือ
จดถนนบางใหญ่-บางคูลัด ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นตั้งฉากกับถนนบางใหญ่ -บางคูลัด ฟากใต้ ที่จุดซึ่งห่างจากถนน
บางใหญ่-บางคูลัด ตัดกับคลองบางกอกน้อย ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนบางใหญ่-บางคูลัด เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนบางใหญ่-บางคูลัด
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองบางกอกน้อย ฝั่งตะวันออก
พ.๑-๔ ด้านเหนือ
บางใหญ่ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
ศูนย์กลางถนนสาย ค 7
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนสาย ก 7 ฟากใต้ และเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลอง
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ 230 เมตร กับ
จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับริมฝั่งคลองบางใหญ่ ฝั่งใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
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พ.๑-๕ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๑๑ ฟากใต้
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางซอยนุ่มประสงค์ ๓
จดเส้นขนานระยะ 2๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๑๑
จดซอยนุ่มประสงค์ ๓ ฟากตะวันออก

พ.๒-๑ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนชัยพฤกษ์ - กาญจนาภิเษก ฟากใต้
จดถนนบางกรวย-ไทรน้อย ฟากตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองพระพิมล ฝั่งเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนบางกรวย-ไทรน้อย

พ.๒-๒ ด้านเหนือ
จดถนนชัยพฤกษ์-กาญจนาภิเษก ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองบางบัวทอง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดโครงการส่งน้าและบารุงรักษาพระยาบรรลือ สานักงานชลประทาน ที่ 11
กรมชลประทาน
ด้านตะวันตก
จดถนนบางกรวย-ไทรน้อย ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ล. ๑-๗ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน บริเวณ ศษ.-30 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
บริเวณ ศน.-31 ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อนและบริเวณ ส.-14 บริเวณ ส.-18 ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน
พ.๒-๓ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองพระพิมล ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนบางกรวย-ไทรน้อย ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนเข้าหมู่บ้านชลลดา ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศ.-1 ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าตาลอ่อน
พ.๒-๔ ด้านเหนือ
จดสานักชลประทานที่ 11 จังหวัดเรือยนต์หลวง 904 ศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุ (โรงพยาบาลชลประทาน) สานักงานประถมศึกษาอาเภอปากเกร็ด และโครงการชลประทานนนทบุรี
และคลองบางตลาด ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ค 5 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนติวานนท์ ฟากตะวันออก
พ.๒-๕ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองบางตลาด ฝั่งใต้
จดถนนติวานนท์ ฟากตะวันตก
จดซอยติวานนท์ ๔๕ ฟากเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 5๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์
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พ.๒-๖ ด้านเหนือ
จดเส้ น ขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางถนนสนามบิ น น้ า และ
วัดชมพูเวก
ด้านตะวันออก
จดกองน้ามันเชื้อเพลิง กรมพลาธิการทหารบก และเส้นขนานระยะ 300
เมตร กับศูนย์กลางถนนสนามบินน้า
ด้านใต้
จดคลองบางธรณี ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสนามบินน้า ฟากตะวันออก วัดตาหนักใต้ โรงเรียนวัดตาหนักใต้
(วิลาศโอสานนท์นุเคราะห์) และสถาบันพัฒนาการจัดเก็บภาษีอากร กรมสรรพสามิต
พ.๒-๗ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
กับศูนย์กลางถนนประชาชื่น

จดคลองบางตลาด ฝั่งใต้
จดเส้นขนานระยะ 1,200 เมตร กับศูนย์กลางกลางถนนประชาชื่น
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค 5
จดโรงเรี ย นเบญจมราชานุ ส รณ์ และเส้ น ขนานระยะ 2,100 เมตร

พ.๒-8 ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนท่าน้า-นนทบุรี
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริม ฝั่ ง แม่ น้าเจ้ า พระยา ฝั่ งตะวั น ตก
วัดสลักใต้ และคลองบางสีทอง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนท่าน้า-นนทบุรี
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนท่ า น้ า - นนทบุ รี ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู่ ห่ า งจากถนน
ท่าน้า-นนทบุรี บรรจบกับแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนท่าน้า - นนทบุรี เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร
พ.๒-9 ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑,๗๐๐ เมตร กับริมฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันออก
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดโรงผลิตน้ามหาสวัสดิ์ สานักงานประปานครหลวง สาขามหาสวัสดิ์
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศษ.-72 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณ ศน.-99 ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
พ.๒-10 ด้านเหนือ
จดโรงผลิตน้ามหาสวัสดิ์ สานักงานประปานครหลวง สาขามหาสวัสดิ์
ด้านตะวันออก
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ ฝั่งเหนือ และ
วัดศรีประวัติ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศษ.-74 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
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พ.๓-๑ ด้านเหนือ
จดเส้ นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูน ย์กลางถนนแจ้งวัฒ นะ และ
เส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์
ด้านตะวันออก
จดคลองบางพูด ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนติว านนท์ ฟากเหนือ ถนนแจ้งวัฒ นะ ฟากเหนือ ส านักงาน
เทศบาลนครปากเกร็ด ที่ว่าการอาเภอปากเกร็ด และโรงพยาบาลปากเกร็ด
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก
พ.๓-2 ด้านเหนือ
จดวั ด บ่ อ ถนนแจ้ ง วั ฒ นะ ฟากใต้ และโรงเรี ย นปากเกร็ ด
ด้านตะวันออก
จดถนนติวานนท์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดสถานสงเคราะห์ เ ด็ ก ชายบ้ า นปากเกร็ ด สถานสงเคราะห์ แ รกรั บ
เด็กชายบ้านปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัยเทศบาลนครปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและ
ปัญญา สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง)
ปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (ชาย) ปากเกร็ด ศูนย์สุขภาพสงเคราะห์จังหวัดนนทบุรี
ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ และสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนติวา
นนท์และเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนแจ้งวัฒนะ
ด้านตะวันตก
จดวั ด สนามเหนื อ และเส้ น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ า
เจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก
พ.๓-3 ด้านเหนือ
จดคลองบางพูด ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นตั้งฉากกับถนนแจ้งวัฒนะ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนแจ้งวัฒนะ
บรรจบกับถนนติวานนท์ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนแจ้งวัฒนะ เป็นระยะ 750 เมตร และโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัยนนทบุรี
ด้านใต้
จดถนนแจ้งวัฒนะ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนติวานนท์ ฟากตะวันออก
พ.๓-4 ด้านเหนือ
จดถนนแจ้งวัฒนะ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นตั้งฉากกับถนนแจ้งวัฒนะ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนแจ้งวัฒนะ
บรรจบกับถนนติวานนท์ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนแจ้งวัฒนะ เป็นระยะ 750 เมตร เส้นขนานระยะ 300 เมตร
กับศูนย์กลางถนนแจ้งวัฒนะ และเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์
ด้านใต้
จดวัดชลประทานรังสฤษฏ์
ด้านตะวันตก
จดถนนติวานนท์ ฟากตะวันออก
พ.๓-5 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองบางไผ่ ฝั่งใต้
จดถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งตะวันตก
จดถนนสาย ง 5 ฟากเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 8๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก
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พ.๓-6 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองบางไผ่ ฝั่งใต้
จดเส้นขนานระยะ 8๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก
จดถนนสาย ข 11 ฟากเหนือ
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก

พ.๓-7 ด้านเหนือ
จดถนนสาย ง 5 ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้ นตั้งฉากกับถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 302 บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 8๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ส.-27 ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน
พ.๓-8 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนสาย ข 11 ฟากใต้
จดเส้นขนานระยะ 8๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302 ฟากเหนือ
ถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก

พ.๓-9 ด้านเหนือ
จดคลองบางแพรก ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์
ด้านใต้
จดถนนประชาราษฎร์ ฟากเหนือ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 และวัดทินกรนิมิต
ด้านตะวันตก
จดเรือนจากลางบางขวาง สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมราชทัณฑ์ กรม
ราชทัณฑ์ สถานีตารวจภูธรอาเภอเมืองนนทบุรี และสานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี
พ.๓-10 ด้านเหนือ
จดถนนประชาราษฎร์ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์ เส้นขนาน
ระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนประชาราษฎร์ ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ 300
เมตร กับศูนย์กลางถนนพิบูลสงคราม
ด้านใต้
จดถนนติวานนท์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออกและ
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)
พ.๓-11 ด้านเหนือ
จดถนนบางกรวย-ไทรน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย และเส้น
ขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวั น ตก และถนนจรั ญสนิ ท วงศ์
ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และซอยทวีโชค ฟากตะวันออก
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พ.๔-๑ ด้านเหนือ
จดเส้ น ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางถนนบอนด์ ส ตรี ท และ
เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนป๊อปปูล่า
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนป๊ อ ปปู ล่ า ฟากเหนื อ ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู่ ห่ า งจากถนน
ป๊อปปูล่า บรรจบกับถนนบอนด์สตรีท ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนป๊อปปูล่าเป็นระยะ 1,200 เมตร
ด้านใต้
จดถนนป๊อปปูล่า ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนบอนด์สตรีท ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับ
ศูนย์กลางถนนติวานนท์
พ.๔-๒ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์
จดถนนบอนด์สตรีท ฟากตะวันตก
จดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนบอนด์สตรีท ฟากตะวันออก

พ.๔-๓ ด้านเหนือ
จดถนนป๊อปปูล่า ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นตั้งฉากกับถนนป๊อปปูล่า ฟากเหนือ ที่จุดซึ่ง อยู่ห่างจากถนนป๊อปปู
ล่า บรรจบกับถนนบอนด์สตรีท ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนป๊อปปูล่า เป็นระยะ 1,200 เมตร เส้นขนานระยะ
300 เมตร กับศูนย์กลางถนนป๊อปปูล่าและเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนบอนด์สตรีท
ด้านใต้
จดคลองบางพูด ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนบอนด์สตรีท ฟากตะวันออก อาคารรังวัดกรมที่ดิน สานักงานที่ดิน
จังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด และวัดผาสุกมณีจักร
พ.๔-4 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองบางพูด ฝั่งใต้
จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนบอนด์สตรีท
จดถนนแจ้งวัฒนะ ฟากเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนบอนด์สตรีท

พ.4-5 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนรัตนาธิเบศร์
จดซอยรัตนาธิเบศร์ 22 ฟากตะวันตก
จดถนนรัตนาธิเบศร์ ฟากเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี-สนามบินน้า

พ.4-6 ด้านเหนือ
จดถนนรัตนาธิเบศร์ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ 1,200 เมตร กับศูนย์กลางถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี-สนามบินน้า
ด้านใต้
จดคลองบางซื่ อ ฝั่ ง เหนื อ ถนนเลี่ ย งเมื อ งนนทบุ รี -สนามบิ น น้ า ฟาก
ตะวันออก และเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนรัตนาธิเบศร์
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี-สนามบินน้า
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พ.๔-7 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
พยาบาลบรมราชชนนีนนทบุรี

จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนงามวงศ์วาน
จดถนนประชาชื่น ฟากตะวันตก
จดถนนงามวงศ์วาน ฟากเหนือ
จดถนนติ ว านนท์ ฟากตะวั น ออก สถาบั น โรคทรวงอก และวิ ท ยาลั ย

พ.๔-8 ด้านเหนือ
จดถนนรัตนาธิเบศร์ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนติวานนท์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนประชาราษฎร์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์ สานักงาน
ขนส่ งจังหวัดนนทบุ รี ศูน ย์ โทรคมนาคมนนทบุรี บริษัท กสท.โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษานนทบุรี เขต 1 สานักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี สานักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี สานักงานเกษตรจังหวัด
นนทบุรี อาคารสวัสดิการข้าราชการและที่จอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี บ้านธนารักษ์ จังหวัดนนทบุรี
สานักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ศาลจั งหวัดนนทบุรี สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นนทบุรี องค์การบริ หารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่ว่าการอาเภอเมืองนนทบุรี ส านักงานเทศบาลนครนนทบุรี สถานี
ตารวจภูธรอาเภอเมืองนนทบุรี สาขารัตนาธิเบศร์ (ลาดโตนด) สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เขต 1 นนทบุรี สถานีดาวเทียมไทยคม
พ.๔-9 ด้านเหนือ
จดถนนงามวงศ์วาน ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนประชาชื่ น ฟากตะวั น ตก เส้ น ขนานระยะ 300 เมตร กั บ
ศูนย์กลางถนนงามวงศ์วาน สถาบันบาราศนราดูร สถาบันทันตกรรม ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์แห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุขแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสุขภาพจิต สภาการพยาบาล สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กรมการแพทย์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สถาบันที่
ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี
สานักงานประกันสังคม โรงพยาบาลศรีธัญญา ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ เส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี และเส้นขนานระยะ 450 เมตร กับคลองบางเขนเก่า ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนติวานนท์ ฟากตะวันออก
พ.4-10 ด้านเหนือ
จดถนนประชาราษฎร์ ฟากใต้ โรงเรี ยนวั ดลานนาบุ ญ (น้ อมหงส์ เดชอุ ปถั มภ์ )
วัดลานนาบุญ และถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ 450 เมตร กับคลองบางเขนเก่า ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี และ
เส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนประชาราษฎร์
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนติวานนท์
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5. ที่ดินประเภท อ. ที่กาหนดไว้เป็นสีม่วงให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า มีรายการดังต่อไปนี้
อ.1-1 ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย จ 1 ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย
ค 1 บรรจบกับถนนสาย จ 1 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาย จ 1 เป็นระยะ 100 เมตร
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย จ 1 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท นบ.5024
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 600 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย จ 1
อ.1-2 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค.1
จดถนนสาย ง 2 ฟากตะวันตก
จดถนนสาย ค 2 ฟากเหนือ
จดถนนสาย จ 1 ฟากตะวันออก

อ.1-3 ด้านเหนือ
จดถนนสาย ค 2 ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ง 2 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท นบ.5036 ฟากเหนื อ เส้ นขนานระยะ 15 เมตร กั บริ มฝั่ ง
คลองขุนศรี ฝั่งตะวันออก ซอยพลตรีมานะ ฟากเหนือ และเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท นบ.3015
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย จ 1 ฟากตะวันออก
6. ที่ดินประเภท อ.2 ที่กาหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ มีรายการดังต่อไปนี้
อ.2 ด้านเหนือ
จดเส้นตรงที่ต่อตรงจากเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนน
ไม่ปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนสาย ง 3 เป็นระยะ 1,200 เมตร และเส้นขนาน ระยะ 500
เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันออก
จดถนนทางหลวงชนบท นบ.3008 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และเส้ นขนานระยะ 300 เมตร กับ
ศูนย์กลางถนนสาย ข 2
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง 3 ฟากตะวันออก
7. ที่ดินประเภท อ.3 ที่กาหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
ทั่วไปที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมและคลังสินค้า มีรายการดังต่อไปนี้
อ.3 ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองลากค้อน ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 บรรจบทางหลวงชนบทนบ. 1028 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 340 เป็นระยะ 600เมตร
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองลารี ฝั่งตะวันออก และเส้น
ขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองเจ๊กใหญ่ ฝั่งตะวันออก
ด้านตะวันตก
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 บรรจบกับทางหลวงชนบท นบ. 1028 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 340 เป็นระยะ 1,400 เมตร
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8. ที่ดินประเภท ก.1 ถึง ก.3 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการต่อไปนี้
ก.1-1 ด้านเหนือ
จดคลองบ้านใหม่ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนติวานนท์ ฟากตะวันตก ซอยวัดโพธิ์ทองบน ฟากเหนือ และ
เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้ นขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บริ มฝั่ งแม่ น้ าเจ้ าพระยา ฝั่ งตะวั นออก
วัดโพธิ์ทองบน และโรงเรียนไทยรัฎวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)
ก.1-2 ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307 ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับริมแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก โรงเรียน
ทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก กองคลัง กรมการขนส่งทหารบก ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ฟากเหนือ ถนนสาย ก ๔
ฟากเหนือ
ด้านใต้
จดวัดกู้และเส้นตั้งฉากกับถนนติวานนท์ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสุขาประชาสรรค์ 3
บรรจบกับถนนติวานนท์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนติวานนท์ เป็นระยะ 1,000 เมตร
ด้านตะวันตก
จดเส้ นขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บริ มฝั่ งแม่ น้ าเจ้ าพระยา ฝั่ งตะวั นออก
วัดโพธิ์บ้านอ้อย วัดศรี รั ตนาราม (วัดบางพัง) โรงเรียนทหารขนส่ ง กรมการขนส่ งทหารบก กองคลัง กรมการขนส่ ง
ทหารบก โรงเรียนวัดสลักเหนือ วัดสลักเหนือ และวัดช่องลม
ก.1-3 ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับถนนติวานนท์ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสุขาประชาสรรค์ 3
บรรจบกับถนนติวานนท์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนติวานนท์ เป็นระยะ 1,000 เมตร และวัดกู้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก 4 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ฟากเหนือ วัดบางพูดนอก และคลองบางพูด ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก
ก.1-4 ด้านเหนือ
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองอ้อมนนท์ ฝั่งใต้
จดถนน อบจ.นบ ๒๐๒๕ ฟากเหนือ และวัดสวนแก้ว
จดถนนบางกรวย-ไทรน้อย ฟากตะวันออก

ก.1-5 ด้านเหนือ
จดแนวเขตหมู่บ้านโครงการเพอร์เฟคเพลส 4 – ราชพฤกษ์ เส้นขนาน
ระยะ 1,200 เมตร กับริมฝั่งคลองอ้อมนนท์ ฝั่งเหนือ และถนนบ้านไทรม้า-ท่าอิฐ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองอ้อมนนท์ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข 15 ฟากตะวันออก
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ก.1-6 ด้านเหนือ
เพลส 4 – ราชพฤกษ์
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
เฟคเพลส 4 – ราชพฤกษ์
ก.1-7 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดซอยประชาร่ว มใจ ฟากใต้ และแนวเขตหมู่บ้านโครงการเพอร์เฟค
จดถนนสาย ข 15 ฟากตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองอ้อมนนท์ ฝั่งเหนือ
จดซอยประชาร่วมใจ ฟากตะวันออก และแนวเขตหมู่บ้านโครงการเพอร์
จดเส้นขนานระยะ 800 เมตร กับริมฝั่งคลองบางกอกน้อย ฝั่งเหนือ
จดซอยสุรานิเวศน์ ฟากตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองบางกอกน้อย ฝั่งเหนือ
จดถนนสาย ก 6 ฟากตะวันออก

ก.2-๑ ด้านเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง ระหว่าง
จังหวัดนนทบุรีกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝั่ ง คลองลากค้ อ น ฝั่ ง ตะวั น ตก
โรงเรียนวัดลากค้อน และวัดลากค้อน
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓40 ฟากตะวันออก
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้น บริเวณ ล.๑-๑ และ ล.๑-๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน บริเวณ ศษ.-1 บริเวณ ศษ.-2 และ
ศษ.- ๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณ ศน.-1 และบริเวณ ศน.-2 ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
ก.2-๒ ด้านเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
จังหวัดนนทบุรีกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๐ ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ ๑๕
เมตร กับริมฝั่งคลองขุนศรี ฝั่งตะวันตก เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๑ เส้นตั้งฉากกับถนน
สาย จ 1 ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ค 1 บรรจบกับถนนสาย จ 1 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนสาย จ 1
เป็ นระยะ 100 เมตรเส้น ขนานระยะ 6๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย จ 1 เส้ นขนานระยะ 100 เมตร กับ
ศูนย์กลางทางหลวงชนบท นบ.5024 และถนนสาย จ 1 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท นบ.5024 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้ นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับจังหวัดนครปฐม คลองสองด้วน ฝั่งตะวันออก ทางหลวงชนบท นบ 5024 ฟากตะวันออก
และเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองสอง ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้น บริเวณศษ.5 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
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ก.2-๓ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๐ ฟากใต้สานักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลไทรใหญ่ สถานีตารวจภูธรตาบลไทรใหญ่ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน ตาบลไทรใหญ่
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองลากค้อน ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองขุนศรี ฝั่งตะวันออก ทางหลวงชนบท
นบ.5036 ฟากใต้ ถนนสาย ง 2 ฟากตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค 1
ทั้งนี้ ยกเว้น บริเวณ ล.๑-๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
ก.2-4 ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท นบ.5024 ฟากใต้ ถนนสาย จ 1 ฟากตะวันออก
เส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท นบ.3015 และซอยพลตรีมานะ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองขุนศรี ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้ านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้ นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับจังหวัดนครปฐม และคลองสองด้วน ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้น บริเวณ ศษ.6 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณ ศน.4 ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
ก.2-5 ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ ฟากใต้ และเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร
กับริมฝั่งคลองลากค้อน ฝั่งตะวันตกและคลองลากค้อน – ไทรน้อย ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองลากค้อน ฝั่งตะวันตก และ
เส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองตาคล้าย ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดคลองฝรั่ง ฝั่งเหนือ และถนนสาย ข 2 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ง 3 ฟากตะวันออก เส้ นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนน
สาย ข 2 ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ทางหลวงชนบท นบ.3008 ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนน
ไม่ปรากฏชื่อ และเส้นตรงที่ต่อตรงจากเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ
บรรจบกับถนนสาย ง 3 ไปทางทิศทางเหนือตามแนวถนนสาย ง 3 เป็นระยะ 1,200 เมตร
ทั้งนี้ ยกเว้น บริเวณหมายเลขศษ.-7 และ ศษ.-12 ที่กาหนดไว้เป็น สีเขียวมะกอก บริเวณ ศน.-5 และ
บริเวณศน.11ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
ก.2-6 ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ง 3 ฟากตะวันตก ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ คลองนาหมอน
ฝั่งตะวันตก ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และคลองสว่างอารมณ์ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองสิบศอก ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดคลองสถาพรพัฒนา ฝั่งตะวันออก และแนวเขตผังเมืองรวม ด้านตะวันตก
ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดนนทบุรี กับจังหวัดนครปฐม
ทั้งนี้ ยกเว้น บริเวณ ล.๑-๗ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน บริเวณ ศษ.-8 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และ
บริเวณ ศน.-6 และบริเวณ ศน.-7 ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
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ก.2-7 ด้านเหนือ
คลองลากค้อน ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดคลองลากค้อน-ไทรน้อย ฝั่งใต้ และเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่ง
จดถนนสาย ฉ ฟากตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215 ฟากเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองตาคล้าย ฝั่งตะวันออก

ก.2-8 ด้านเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
จังหวัดนนทบุรี กับจังหวัดปทุมธานี และเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองบางตะไนย์ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก วัดตาล
โรงเรียนวัดตาล วัดตาหนักเหนือ และโรงเรียนวัดตาหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์)
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ขนานระยะ 15 เมตร กั บ ริ ม ฝั่ ง คลองพระอุ ด ม ฝั่ ง ตะวั น ออก
วัดโปรดเกษ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้านนทบุรี โรงเรียนวัดสะพานสูง วัดท่าเกวียน และโรงเรียนวัดท่าเกวียน
ก.2-9 ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้และคลองหนึ่ง ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดคลองมะสง ฝั่งตะวันตกและทางหลวงชนบท นบ. 5027 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ง 5 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองนราภิรมย์ ฝั่งตะวันออก และ
เส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองทวีวัฒนา ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศษ.28 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณ ศน.29 ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
ก.2-10 ด้านเหนือ
จดคลองมะสง ฝั่งใต้ วัดมะสง คลองไทรน้อยพัฒนา ฝั่งใต้ เส้นขนานระยะ
850 เมตร กับริมฝั่งคลองมะสง ฝั่งตะวันออก เส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองพระพิมล ฝั่งใต้ เส้นขนาน
ระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองตาคล้าย ฝั่งตะวันออก และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215 ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ฉ ฟากตะวันตก และคลองตาชม ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ง 5 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท นบ 5027 ฟากตะวันออก
ก.2-11 ด้านเหนือ
จดถนนสาย ง 5 ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ฉ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองบางใหญ่ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดวัดต้นเชือก โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต) ทางหลวงชนบท
นบ 5014 ฟากตะวันออก โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) และทางหลวงชนบท นบ.5027 ฟาก
ตะวันออก
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ก.2-12 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ฟากตะวันตก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก
ก.2-13 ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดถนนสาย ง 5 ฟากใต้
จดทางหลวงชนบท นบ 5027 ฟากตะวันตก และทางหลวงชนบท นบ 5014
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองบางใหญ่ ฝั่งเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองนราภิรมย์ ฝั่งตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองบางใหญ่ ฝั่งใต้
จดถนนสาย ฉ ฟากตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ ฝั่งเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองนราภิรมย์ ฝั่งตะวันออก

ก.3-๑ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองตรง ฝั่งใต้ และเส้นขนาน
ระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองพระอุดม ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๕ ฟากเหนือ และเส้นขนานระยะ
๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองบางบัวทอง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้ นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองลากค้อน ฝั่งเหนือ โรงเรียนเจริญรัฐ
อุปถัมภ์ และเส้ นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข 340 ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข 340 บรรจบกับ
ทางหลวงชนบท นบ 1028 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 เป็นระยะ 1,400 เมตร
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองเจ๊กใหญ่ ฝั่งตะวันออก เส้นขนาน
ระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองลากค้อน ฝั่งใต้ และแนวเขตผังเมืองรวม ด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างจังหวัดนนทบุรี กับจังหวัดปทุมธานี
ทัง้ นี้ ยกเว้น บริเวณ ล. ๑-๑๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน บริเวณ ศษ.-9 และบริเวณ ศษ.-16 ที่กาหนดไว้
เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณ ศน.-8 บริเวณ ศน.-9 และบริเวณ ศน.-14 ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
ก.3-๒ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองลากค้อน ฝั่งใต้ เส้นขนาน
ระยะ 15 เมตร กับริมฝั่งคลองเจ๊กใหญ่ ฝั่งตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองลารี ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นตั้งฉาก กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๕ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่ง
อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข ๓๒๑๕ บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตาม
แนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๕ เป็นระยะ ๔,๒๕๐ เมตร ถนนสาย ข 5 ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ
๔,๕๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท นบ. 1002 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ฉ ฟากตะวันออก และโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา
ทั้งนี้ ยกเว้น บริเวณ ล. ๑-๗ , ล. ๑-๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน บริเวณ ศษ.-24 และบริเวณ ศษ.-27
ทีก่ าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
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ก.3-๓ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองลากค้อน ฝั่งใต้ และสถานีตารวจภูธร
บางบัวทอง สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลละหาร ที่ว่าการอาเภอบางบัวทอง ศาลาประชาคม อาเภอบางบัวทอง
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองบางบัวทอง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้ นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริ มฝั่ งคลองล ารี ฝั่ งเหนือ และสุ ส าน
บางบัวทองมูลนิธิ
ด้านตะวันตก
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง
จากทางหลวงแผ่ น ดิน หมายเลข 340 บรรจบกับทางหลวงชนบท นบ 1028 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตาม
แนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 เป็นระยะ 600 เมตร
ก.3-๔ ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๕ ฟากใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองพระอุดม ฝั่งตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนชัยพฤกษ์
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท นบ 3021

ก.3-5 ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท นบ. 1002 ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๔,๕๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก
ด้านใต้
จดทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๐๙ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ฉ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศษ.-37 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณ ศน.-43 ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
ก.3-6 ด้านเหนือ
จดทางหลวงชนบท นบ ๑๐๐๙ ฟากใต้ เส้นขนานระยะ 4,550 เมตร กับ
ศูน ย์ ก ลางถนนกาญจนาภิเ ษก และเส้ น ตั้ง ฉากกับ ถนนกาญจนาภิเ ษก ฟากตะวัน ตก ที่ จุ ดซึ่ งทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข 302 บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๓,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองบางใหญ่ ฝั่งเหนือ คลองเจริญสุข
ฝั่งตะวันตก และถนนสาย ข๑๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ฉ ฟากตะวันออก
ก.3-7 ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๑๘ ฟากใต้ คลองสะเทิ้ น ฝั่งตะวัน ออก เส้นขนานระยะ
๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองบางใหญ่ ฝั่งใต้ และวัดเอนกดิษฐาราม
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๓,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนกาญจนาภิเษก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับคลองมหาสวัสดิ์ ฝั่งเหนือ และวัดใหม่ผดุงเขต
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ฉ ฟากตะวันออก
9. ที่ดินประเภท ก.4 ที่กาหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม มีรายการต่อไปนี้
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ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่ งแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่ งตะวันออก
วัดเสาธงทอง วัดปรมัยยิกาวาส และโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส
ด้านตะวันออก
จดเส้ น ขนานระยะ ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ าลั ด เกร็ ด ฝั่ ง ตะวั น ตก
และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก
10. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ล.1 ถึ ง ล.2 ที่ ก าหนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วอ่ อ นให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้
ล.1-1 ที่ ดิ น ในระยะขนาน ๑๕ เมตร กั บ ริ ม ฝั่ ง สองฝั่ ง คลองขุ น ศรี เริ่ ม ต้ น จากบริ เ วณที่ ค ลองขุ น ศรี
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวม ด้ า นเหนื อ ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขตการปกครองระหว่ า งจั ง หวั ด นนทบุ รี กั บ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนบรรจบกับคลองพระพิมล
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศษ.-1 และบริเวณ ศษ.-8 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณบริเวณ ศน.-1
และบริเวณ ศน.-6 ที่กาหนดไว้เป็นสีเท่าอ่อน
ล.1-2 ที่ดินในระยะขนาน ๑๕ เมตร กับริมฝั่งสองฝั่งคลองราษฎร์นิยม เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองราษฎร์
นิ ย มจดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นเหนื อ ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขตการปกครองระหว่ า ง จั ง หวั ด นนทบุ รี กั บ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศษ.-3 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณ ศน.-2 ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
ล.1-3 ที่ดิน ในระยะขนาน ๑๕ เมตร กับริมฝั่ งตะวันออกของคลองสองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จน
บรรจบกับคลองสองด้วน ฝั่งตะวันออก
ล.1-4 ที่ดินในระยะขนาน ๑๕ เมตร กับริมฝั่งตะวันตกของคลองลากค้อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จน
บรรจบกับคลองบางบัวทอง ฝั่งตะวันตก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศษ.-13 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก บริเวณ ศน.-9 ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน และ
บริเวณ ส.-7 ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน
ล.1-5 ที่ดินในระยะขนาน ๑๕ เมตร กับริมสองฝั่งคลองขวาง เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองขวางบรรจบกับ
คลองราษฎร์นิยม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับคลองลากค้อน-ไทรน้อย
ล.1-6 ที่ดินในระยะขนาน ๑๕ เมตร กับริมสองฝั่งคลองตาคล้าย เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองตาคล้ายบรรจบ
กับคลองลากค้อน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับคลองพระพิมล
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศษ.-7 และบริเวณ ศษ.-12 ที่ดินที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณ ศน.-5
และบริเวณ ศน.-11 ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
ล.1-7 ที่ดินในระยะขนาน ๑๕ เมตร กับริม สองฝั่ งคลองพระพิมล เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองพระพิมล
จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับจังหวัดนครปฐมไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับคลองบางบัวทอง
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ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศษ.-15 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก บริเวณ ศน.-7 บริเวณ ศน.-10 บริเวณ ศน.-13
ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน และ บริเวณ ส.-4 และ ส.-14 ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน
ล.1-8 ที่ดินในระยะขนาน ๑๕ เมตร กับริมฝั่งตะวันออกของคลองสิบศอก เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองสิบศอก
บรรจบกับคลองสถาพรพัฒนา ไปทิศทางตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับคลองทวีวัฒนา
ล.1-9 ที่ดินในระยะขนาน ๑๕ เมตร กับริมสองฝั่งคลองเจ๊กใหญ่ เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองเจ๊กใหญ่ บรรจบ
กับคลองลากค้อน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับคลองพระพิมล
ล.1-10 ที่ดินในระยะขนาน ๑๕ เมตร กับริมฝั่งใต้ของคลองตรง เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองตรง จดแนวเขต
ผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับจังหวัดปทุมธานี ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้จนบรรจบกับคลองพระอุดม
ล.1-11 ที่ดินในระยะขนาน ๑๕ เมตร กับริมสองฝั่งคลองลาโพ เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองลาโพ บรรจบกับ
คลองลากค้อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบบริเวณคลองบางบัวทอง
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศษ.-9 และบริเวณ ศษ.-16 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณ ศน.-8 และ
บริเวณ ศน.-14 ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
ล.1-12 ที่ดินในระยะขนาน ๑๕ เมตร กับริมสองฝั่งคลองทวีวัฒนา เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองทวีวัฒนาบรรจบ
กับคลองพระพิมลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับคลองสิบศอก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศษ.-11 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณ ศน.-10 ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
ล.1-13 ที่ดินในระยะขนาน ๑๕ เมตร กับริมสองฝั่งคลองลารี เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองลารี บรรจบกับ
คลองเจ๊กใหญ่ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับคลองบางบัวทอง
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศน.-21 ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
ล. 1-14 ที่ดินในระยะขนาน ๑๕ เมตร กับริมฝั่งตะวันตกของคลองตะไนย์ เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองตะไนย์
ฝั่งตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับ จังหวัด
ปทุมธานี ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับแม่น้าเจ้าพระยา
ล.1-15 ที่ดินในระยะขนาน ๑๕ เมตร กับริมสองฝั่งคลองพระอุดม เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองพระอุดม
บรรจบกับคลองตรงไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับแม่น้าเจ้าพระยา
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศน.-24 บริเวณ ศน.-25 และบริเวณ ศน.-30 ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
ล.1-16 ที่ดินในระยะขนาน ๑๕ เมตร กับริมฝั่งตะวันออกของคลองทวีวัฒนา เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองทวี
วัฒนา บรรจบกับคลองสิบศอก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับคลองนราภิรมย์
ล.1-17 ที่ดินในระยะขนาน ๑๕ เมตร กับริมฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยา เริ่มต้นจากบริเวณที่แม่น้า
เจ้าพระยาฝั่งตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับ
จังหวัดปทุมธานี ไปทางทิศใต้ จนจดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัด
นนทบุรีกับกรุงเทพมหานคร
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ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศษ.-18 บริเวณ ศษ.-47 และบริเวณ ศษ.-58 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และ
บริเวณ ศน.-15 บริ เวณ ศน.-16 บริ เวณ ศน.-18 บริเวณ ศน.-19 บริเวณ ศน.-20 บริเวณ ศน.-23 บริเวณ
ศน.-27 บริเวณ ศน.-33 บริเวณ ศน.-34 บริเวณ ศน.-35 บริเวณ ศน.-49 บริเวณ ศน.-50 บริเวณ ศน.-61 และ
บริเวณ ศน.-91 ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน และบริเวณ ส.-23 บริเวณ ส.-24 บริเวณ ส.-26 บริเวณ ส.-32 และ
บริเวณ ส.-35 ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน
ล.1-18 ที่ดินในระยะขนาน ๑๕ เมตร กับริมฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยา เริ่มต้นจากบริเ วณที่แม่น้า
เจ้าพระยาฝั่งตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดนนทบุรี กับ
จังหวัดปทุมธานี ไปทางทิศใต้ จนจดแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัด
นนทบุรีกับกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศษ.-26 บริเวณ ศษ.-32 บริเวณ ศษ.-56 และบริเวณ ศษ.-71 ที่กาหนดไว้เป็น
สีเขียวมะกอก และบริเวณ ศน.-22 บริเวณ ศน.-30 บริเวณ ศน.-38 บริเวณ ศน.-45 บริเวณ ศน.-46 บริเวณ ศน.-48
บริเวณ ศน.-57 บริเวณ ศน.-59 บริเวณ ศน.-69 บริเวณ ศน.-88 บริเวณ ศน.-90 และบริเวณ ศน.-97 ที่กาหนดไว้
เป็นสีเทาอ่อน และบริเวณ ส.-37 ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน
ล.1-19 ที่ดินในระยะขนาน ๑๕ เมตร กับริมฝั่งตะวันออกของคลองนราภิรมย์ เริ่มต้นจากบริเวณที่คลอง
นราภิรมย์บรรจบกับคลองทวีวัฒนา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับคลองมหาสวัสดิ์ ฝั่งเหนือ
ล.1-20 ที่ดินในระยะขนาน ๑๕ เมตร กับริมสองฝั่งแม่น้าลัดเกร็ด เริ่มต้นจากบริเวณที่แม่น้าลัดเกร็ดบรรจบ
กับแม่น้าเจ้าพระยาไปทางทิศใต้ จนบรรจบกับแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศษ.-33 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก บริเวณ ศน.-35 บริเวณ ศน.-36 และบริเวณ
ศน.-39 ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน และบริเวณ ส.22 ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน
ล.1-21 ที่ดินในระยะขนาน ๑๕ เมตร กับริมสองฝั่งคลองบางบัวทอง เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองบางบัวทอง
บรรจบกับคลองลาโพ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศษ.-30 และบริเวณ ศษ.-40 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก บริเวณ ศน.-31 และ
บริเวณ ศน.-50 ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน และบริเวณ ส.-14 บริเวณ ส.-18 และ ส.-19 ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน
ล.1-22 ที่ดินในระยะขนาน ๑๕ เมตร กับริมสองฝั่งคลองอ้อมนนท์ เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองอ้อมนนท์
บรรจบกับแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับคลองบางใหญ่ ฝั่งเหนือ
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศษ.-50 บริเวณ ศษ.-55 และบริเวณ ศษ.-57 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และ
บริเวณ ศน.-32 บริเวณ ศน.-52 บริเวณ ศน.-56 บริเวณ ศน.-60 บริเวณ ศน.-63 และบริเวณ ศน.-66 ที่กาหนดไว้
เป็นสีเทาอ่อน
ล.1-23 ที่ดินในระยะขนาน ๑๕ เมตร กับริมสองฝั่งคลองบางใหญ่ เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองบางใหญ่บรรจบ
กับคลองอ้อมนนท์ และคลองบางกอกน้อย ไปทางทิศตะวันตก จนบรรจบกับคลองนราภิรมย์ ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศษ.-63 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณ ศน.-64 บริเวณ ศน.-65 บริเวณ
ศน.-68 บริเวณ ศน.-71 และบริเวณ ศน.-75 ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
ล.1-24 ที่ดินในระยะขนาน ๑๕ เมตร กับริมสองฝั่งคลองบางกอกน้อย เริ่มต้นจากบริเวณที่คลองบางกอกน้อย
บรรจบกับคลองบางใหญ่ ฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนบรรจบกับคลองมหาสวัสดิ์
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ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศษ.-64 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณ ศน.-77 บริเวณ ศน.-83 บริเวณ
ศน.-84 บริเวณ ศน.-85 บริเวณ ศน.-96 และบริเวณ ศน.-104 ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
ล.1-25 ที่ดิน ในระยะขนาน ๑๕ เมตร กับริม ฝั่งเหนือของคลองมหาสวัสดิ์ เริ่มต้นจากบริเวณที่ คลอง
มหาสวัสดิ์ ฝั่งเหนือบรรจบคลองนราภิรมย์ ฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบคลองบางกอกน้อย ฝั่งตะวันตก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศน.-101 และบริเวณ ศน.-103 ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
ล.2-1 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี
ล.2-2 อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก
11. ที่ดินประเภท ศษ. ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังต่อไปนี้
ศษ. – ๑
โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
ศษ. – ๒
โรงเรียนราษฎร์นิยม
ศษ. – ๓
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม
ศษ. – ๔
โรงเรียนวัดลากค้อน
ศษ. – ๕
โรงเรียนบ้านคลองหนึ่ง
ศษ. – ๖
โรงเรียนวัดสโมสร
ศษ. – ๗
โรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บารุง)
ศษ. – ๘
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี
ศษ. – ๙
โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม
ศษ. – ๑๐ โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร
ศษ. – ๑๑ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ และโรงเรียนไทรน้อย
ศษ. – ๑๒ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
ศษ. – ๑๓ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
ศษ. – ๑๔ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)
ศษ. – ๑๕ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
ศษ. – ๑๖ โรงเรียนวัดลาโพ
ศษ. – ๑๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)
ศษ. – ๑๘ โรงเรียนวัดสลักเหนือ
ศษ. – ๑๙ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55
ศษ. – ๒๐ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา
ศษ. – ๒๑ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
ศษ. – ๒๒ โรงเรียนวัดตาล
ศษ. – ๒๓ โรงเรียนวัดสะพานสูง (รถไฟนุเคราะห์)
ศษ. – ๒๔ โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา
ศษ. – ๒๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
ศษ. – ๒๖ โรงเรียนวัดตาหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์)
ศษ. – ๒๗ โรงเรียนบางคูลัด
ศษ. – ๒๘ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
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ศษ. – ๒๙
ศษ. – ๓๐
ศษ. – ๓๑
ศษ. – ๓๒
ศษ. – ๓๓
ศษ. – ๓๔
ศษ. – ๓๕
ศษ. – ๓๖
ศษ. – ๓๗
ศษ. – ๓๘
ศษ. – ๓๙
ศษ. – ๔๐
ศษ. – ๔๑
ศษ. – ๔๒
ศษ. – ๔๓
ศษ. – ๔๔
ศษ. – ๔๕
ศษ. – ๔๖
ศษ. – ๔๗
ศษ. – ๔๘
ศษ. – ๔๙
ศษ. – ๕๐
ศษ. – ๕๑
ศษ. – ๕๒
ศษ. – ๕๓
ศษ. – ๕๔
ศษ. – ๕๕
ศษ. – ๕๖
ศษ. – ๕๗
ศษ. – ๕๘
ศษ. – ๕๙
ศษ. - ๖๐
ศษ. – ๖๑
ศษ. – ๖๒
ศษ. – ๖๓
ศษ. – ๖๔
ศษ. – ๖๕
ศษ. – ๖๖
ศษ. – ๖๗
ศษ. – ๖๘

โรงเรียนวัดเพรางาย
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
โรงเรียนบางบัวทอง
โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
โรงเรียนปากเกร็ด
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
โรงเรียนเต็มรักศึกษา
โรงเรียนคลองเกลือ
โรงเรียนชลประทานวิทยา
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
โรงเรียนวัดเชิงเลน
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
โรงเรียนวัดแดง
โรงเรียนวัดตาหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ (ดอนลาดตะค้าน)
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
โรงเรียนวัดแคนอก
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ (บุญราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
โรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล)
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ)
โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บารุง)
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
โรงเรียนวัดศรีราษฎร์ (เอนกนาครราษฎร์บารุง)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดสังวรพิบูลไพบูลย์ (จันทานุกูล)
โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต)
โรงเรียนวัดแคใน
โรงเรียนวัดโบสถ์บน
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
โรงเรียนวัดซองพลู (วิทิตราชประชานุสรณ์)
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน (ศีลพิบูลย์วิทยา)
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ศษ. – ๖๙
ศษ. – ๗๐
ศษ. – ๗๑
ศษ. – ๗๒
ศษ. – ๗๓
ศษ. – ๗๔
ศษ. – ๗๕

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง
โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ)
โรงเรียนวัดสนามนอก

12. ที่ดินประเภท ศ. ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าตาลอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย มีรายการดังต่อไปนี้
ศ.-1 วัดบรมราชกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)
ศ.-2 พุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์
ศ.-3 วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
ศ.-4 วัดอัมพวัน
ศ.-5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)
ศ.-6 วัดปรางค์หลวง
13. ที่ดินประเภท ศน. ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังต่อไปนี้
ศน.- ๑
วัดปลายคลองขุนศรี
ศน. - ๒
วัดราษฎร์นิยม
ศน. – ๓
วัดลากค้อน
ศน. – ๔
วัดสโมสร
ศน. – ๕
วัดคลองขวาง
ศน. – ๖
วัดคลองขุนศรี
ศน. – ๗
วัดยอดพระพิมล
ศน. – ๘
วัดศรีเขตนันทาราม
ศน. – ๙
วัดสามง่าม
ศน. – ๑๐ วัดไทรใหญ่
ศน. – ๑๑ วัดคลองตาคล้าย
ศน. – ๑๒ วัดท่าเกวียน
ศน. – ๑๓ วัดไทรน้อย
ศน. – ๑๔ วัดลาโพ
ศน. – ๑๕ วัดโพธิ์ทองบน
ศน. – ๑๖ วัดช่องลม
ศน. – ๑๗ วัดมะสง
ศน. – ๑๘ วัดสลักเหนือ
ศน. – ๑๙ วัดศรีรัตนาราม (วัดบางพัง)
ศน. – ๒๐ วัดโพธิ์บ้านอ้อย
ศน. – ๒๑ สุสานบางบัวทองมูลนิธิ
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ศน. – ๒๒
ศน. – ๒๓
ศน. – ๒๔
ศน. – ๒๕
ศน. – ๒๖
ศน. – ๒๗
ศน. – ๒๘
ศน. – ๒๙
ศน. – ๓๐
ศน.- 31
ศน.- 32
ศน.- 33
ศน.- 34
ศน.- 35
ศน.- 36
ศน.- 37
ศน.- 38
ศน.- 39
ศน.- 40
ศน.- 41
ศน.- 42
ศน.- 43
ศน.- 44
ศน.- 45
ศน.- 46
ศน.- 47
ศน.- 48
ศน.- 49
ศน.- 50
ศน.- 51
ศน.- 52
ศน.- 53
ศน.- 54
ศน.- 55
ศน.- 56
ศน.- 57
ศน.- 58
ศน.- 59
ศน.- 60
ศน.- 61

วัดตาล
วัดกู้
วัดสะพานสูง
วัดโปรดเกษ
วัดบางพูดนอก
วัดเกาะพญาเจ่ง
วัดตาหนักเหนือ
วัดเสนีวงศ์
วัดปากคลองพระอุดม
วัดละหาร
วัดเพรางาย
วัดเสาธงทอง
วัดบ่อ
วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร
วัดสนามเหนือ
วัดผาสุกมณีจักร
วัดใหญ่สว่างอารมณ์
วัดกลางเกร็ด
วัดบางบัวทอง
วัดลาดปลาดุก
วัดแสงศิริธรรม
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดชลประทานรังสฤษฏ์
วัดท่าอิฐ
วัดเชิงเลน
วัดชมภูเวก
วัดแดงธรรมชาติ
วัดตาหนักใต้
วัดแคนอก
วัดบางไผ่
วัดโมลี
วัดแจ้งศิริสัมพันธ์
วัดบัวขวัญ
วัดเพลง
วัดประชารังสรรค์
วัดไทรม้าเหนือ
วัดสวนแก้ว
วัดไทรม้าใต้
วัดศรีราษฎร์
วัดท้ายเมือง
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ศน.- 62
ศน.- 63
ศน.- 64
ศน.- 65
ศน.- 66
ศน.- 67
ศน.- 68
ศน.- 69
ศน.- 70
ศน.- 71
ศน.- 72
ศน.- 73
ศน. - 74
ศน.- 75
ศน.- 76
ศน.- 77
ศน.–๗๘
ศน.- 79
ศน.- 80
ศน.- 81
ศน.- 82
ศน.- 83
ศน.- 84
ศน.- 85
ศน.- 86
ศน.- 87
ศน.- 88
ศน.- 89
ศน.- 90
ศน.- 91
ศน.- 92
ศน.- 93
ศน.- 94
ศน.- 95
ศน.- 96
ศน.- 97
ศน.- 98
ศน.- 99
ศน.- 100
ศน.- 101

วัดขวัญเมือง
วัดโบสถ์ดอนพรหม
วัดคงคา
วัดบางโค
วัดบางระโหง
วัดโตนด
วัดท่าบันเทิงธรรม
วัดสลักใต้
วัดทินกรนิมิต
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดลานนาบุญ
วัดสังวรพิมลไพบูลย์
วัดแคใน
วัดต้นเชือก
วัดยุคันธราวาส
วัดโบสถ์บน
วัดทางหลวง
วัดนครอินทร์
วัดพระเงิน
วัดตะเคียน
วัดบางค้อ
วัดอุทยาน
วัดไทยเจริญ (บ้านจีน)
วัดบางไกรนอก
วัดฝาง
วัดสังฆทาน
วัดศาลารี
วัดสิงห์
วัดตึก
วัดเขมาภิรตาราม
วัดบางขนุน
วัดแก้วฟ้า
วัดหูช้าง
วัดบางไกรใน
วัดบางอ้อยช้าง
วัดลุ่มคงคาราม
วัดโคนอน
วัดส้มเกลี้ยง
วัดอุบลวนาราม
วัดศรีประวัติ
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ศน.- 102
ศน.- 103
ศน.- 104
ศน.- 105

วัดกระโจมทอง
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดเกตุประยงค์-เล็ก ตั้งตรงจิตร
วัดสนามใน

14. ที่ดินประเภท ส. ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงินให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ มีรายการดังต่อไปนี้
ส.-1 สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลไทรใหญ่ สถานีตารวจภูธรตาบลไทรใหญ่ ศูนย์บริการการศึกษา
นอกโรงเรียน ตาบลไทรใหญ่
ส.-2 โรงพยาบาลไทรน้อย
ส.-3 ศู น ย์ บ ริ ก ารการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น อาเภอไทรน้ อ ย ห้ อ งสมุ ด ประชาชนอ าเภอไทรน้ อ ย และ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอไทรน้อย
ส.-4 ที่ว่าการอาเภอไทรน้อย หอประชุมอาเภอไทรน้อย และสานักงานเทศบาลตาบลไทรน้อย
ส.-5 ที่ทาการไปรษณีย์ไทรน้อย
ส.-6 สถานีไฟฟ้าแรงสูงไทรน้อย ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบช่างเชื่อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ส.-7 สถานีตารวจภูธรบางบัวทอง สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลละหาร ที่ว่าการอาเภอบางบัวทอง
ศาลาประชาคมอาเภอบางบัวทอง
ส.-8 โรงเก็บพัสดุ ลานจอดรถ และระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสีย เทศบาลนครปากเกร็ด
ส.-9 สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบางบัวทอง
ส.-10 สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ส.-11 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
ส.-12 ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ การไฟฟ้านครหลวง
ส.-13 สานักงานเทศบาลเมืองพิมลราช
ส.-14 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบางบัวทอง โรงพยาบาลบางบัวทอง
ส.-15 สานักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ว่าการอาเภอปากเกร็ด โรงพยาบาลปากเกร็ด
ส.-16 อาคารรังวัด กรมที่ดิน และสานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด
ส.-17 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ส.-18 สานักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง
ส.-19 โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพระยาบรรลือ สานักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน
ส.-20 ดุริยางค์ตารวจ
ส.-21 สถานสงเคราะห์ เด็กชายบ้านปากเกร็ด สถานสงเคราะห์ แรกรับเด็กชายบ้านปากเกร็ด สถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครปากเกร็ด
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญาสถานสงเคราะห์เด็กพิการและ
ทุพพลภาพปากเกร็ด สถานสงเคราะห์ เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) ปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กพิการ
ทางสมองและปัญญา (ชาย) ปากเกร็ด ศูนย์สุขภาพสงเคราะห์จังหวัดนนทบุรี ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ และสถานแรก
รับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี
ส.-22 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ
ส.-23 สานักชลประทานที่ 11 จังหวัดเรือยนต์หลวง 904 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (โรงพยาบาล
ชลประทาน) สานักงานประถมศึกษาอาเภอปากเกร็ด และโครงการชลประทานนนทบุรี
ส.-24 สถาบันพัฒนาการจัดเก็บภาษีอากร กรมสรรพสามิต
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ส.-25 สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) ตารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
ส.-26 กระทรวงพาณิชย์
ส.-27 ที่ว่าการอาเภอบางใหญ่ สานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่
ส.-28 ศูน ย์ บ ริ การสาธารณสุ ขและสถานธนานุบาล ฝ่ ายป้ องกันและบรรเทาสาธรณภัย ศูนย์พัฒ นา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี
ส.-29 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ส.-30 ส านั ก งานขนส่ ง จั ง หวัด นนทบุ รี ศู นย์ โ ทรคมนาคมนนทบุ รี บริษั ท กสท โทรคมนาคม จากั ด
(มหาชน) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 สานักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี สานักงานพาณิชย์จังหวัด
นนทบุรี ส านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี อาคารสวัสดิการข้าราชการ และที่จอดรถ อบจ.นนทบุรี บ้านธนารักษ์
จังหวัดนนทบุรี สานักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ศาลจังหวัดนนทบุรี สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่ว่าการอาเภอเมืองนนทบุรี สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
สถานีตารวจภูธรอาเภอเมืองนนทบุรีสาขารัตนาธิเบศร์ (ลาดโตนด) สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เขต 1 นนทบุรี และสถานีดาวเทียมไทยคม
ส.-31 ไปรษณีย์นนทบุรี และการไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี
ส.-32 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ส.-33 สถาบันโรคทรวงอก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนนทบุรี
ส.-34 สถาบันบาราศนราดูร สถาบันทันตกรรม ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ แห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขแห่งชาติ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสุขภาพจิต สภาการพยาบาล สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการแพทย์
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี สานักงานประกันสังคม โรงพยาบาลศรีธัญญา
ส.-35 เรือนจากลางบางขวาง สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ สถานีตารวจภูธร
อาเภอเมืองนนทบุรี และสานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี
ส.-36 การไฟฟ้านครหลวงบางใหญ่
ส.-37 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ส.-38 โรงผลิตน้ามหาสวัสดิ์ สานักงานประปานครหลวง สาขามหาสวัสดิ์
ส.-39 สานักงานเทศบาลตาบลศาลากลาง
ส.-40 กองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี กรมโยธาธิการและผังเมือง
ส.-41 สานักงานทางหลวงชนบทนนทบุรี
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