ปิดประกาศ 90 วัน

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
ผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)
––––––––––––––––
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แบ่งเป็น ๖ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จานวน ๗ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท นบ. ๕๐๒๗ ทางหลวงชนบท
นบ. 3017 และถนนไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๒๑๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงชนบท นบ.๕๐๒๗ ระยะประมาณ ๑,๓๐๐
เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท นบ. 3017 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงชนบท นบ. 3017
ระยะประมาณ 300 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑๕๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสาย ข ๓ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ข ๓ บรรจบกับทางหลวงชนบท นบ. ๕๐๑๐ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ข ๓ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร
ถนนสาย ก ๒ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกาหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่
เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๓) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๓) บรรจบกับ
ทางหลวงชนบท นบ.๕๐๒๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๓) ระยะ
ประมาณ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท
นบ.๑๐๑๓ (ถนนสาย ง ๔) ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท นบ. ๕๐๒๗ (ถนนสาย ก ๑) บรรจบกับทางหลวง
ชนบท นบ. ๑๐๑๓ (ถนนสาย ง ๔) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๑๓ (ถนน
สาย ง ๔) ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม บรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๕ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท นบ. 5027 (ถนนสาย ก 1) บรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3215 ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215 ระยะ
ประมาณ 1,000 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข ๒
ที่บริ เวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๓) บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๒) ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ข ๒ ระยะประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร
ถนนสาย ก ๓ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกาหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่
เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๒) ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๒ บรรจบกับถนนสาย ข ๒ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ข ๒ ระยะประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนว
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๕ ที่บริเวณห่าง
จากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๒) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๕ ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๕ ระยะประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ระยะประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๑๓ (ถนนสาย ง ๔) ที่บริเวณห่างจากถนน

(2)
ไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๒) บรรจบกับทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๑๓ (ถนนสาย ง ๔) ไปทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ตามแนวทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๑๓ (ถนนสาย ง ๔) ระยะประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๓) ที่
บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๓) บรรจบกับทางหลวงชนบท นบ. ๕๐๒๗ ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ข ๓ ระยะประมาณ ๑,550 เมตร
ถนนสาย ก ๔ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ และถนนโครงการ
กาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนติวานนท์ ที่บริเวณห่างจากถนนแจ้งวัฒนะ บรรจบกับถนนติวานนท์ ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนติวานนท์ ระยะประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร บรรจบกั บ ถนนสุ ข าประชาสรรค์ ๒ ไปทางทิ ศตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และ
ทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ 2,800 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ
๑,๓๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนติวานนท์ ที่บริเวณถนนบอนด์สตรีท บรรจบกับถนนติวานนท์
ถนนสาย ก ๕ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยนนทบุรี ๒๐ และถนนโครงการกาหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี - สนามบินนา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนเดิม
ระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนน
สนามบินนา ที่บริเวณห่างจากถนนสนามบินนา บรรจบกับถนนรัตนาธิเบศร์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนสนามบินนา ระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร
ถนนสาย ก ๖ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยวัดบางเลนเจริญ ซอยต้นคูณ 1 ทางหลวง
ชนบท นบ. ๔๐๗๗ และทางหลวงชนบท นบ. ๔๑๔๐ และถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจาก
ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวซอยวัดบางเลนเจริญ ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
บรรจบกับซอยต้นคูณ ๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวซอยต้นคูณ ๑ ระยะประมาณ 5๐๐ เมตร ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ระยะประมาณ 1,000 เมตร บรรจบกั บ ทางหลวงชนบท นบ. ๔๐๗๗ ไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท นบ. ๔๐๗๗ ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท
นบ. ๔๑๔๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงชนบท นบ. ๔๑๔๐ จนบรรจบกับทางหลวงชนบท
นบ. ๑๐๒๐
ถนนสาย ก ๗ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๒๖ เริ่มต้นจากทาง
หลวงชนบท นบ. ๕๐๑๔ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จานวน ๒๐ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เป็น ถนนเดิม ไม่ป รากฏชื่อ กาหนดให้ข ยายเขตทาง และถนนโครงการกาหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนอบจ. นบ. ๒๐๔๔ (ถนนสาย ง ๓) ที่บริเวณห่างจากถนน อบจ. นบ. ๒๐๔๔
(ถนนสาย ง ๓) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๕ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนน อบจ. นบ. ๒๐๔๔

(3)
(ถนนสาย ง ๓) ระยะประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะ
ประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท นบ.3032 (ถนนสาย ค ๓) ที่บริเวณห่างจากทางหลวง
ชนบท นบ. 3032 บรรจบกับ ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๓๒๑๕ ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉีย งเหนือ ตาม
แนวทางหลวงชนบท นบ. 3032 (ถนนสาย ค ๓) ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร
บรรจบกับทางหลวงชนบท นบ. ๓๐๑๗ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท นบ. ๓๐๑๗ (ถนนสาย ก ๑) บรรจบ
กับทางหลวงชนบท นบ. ๕๐๒๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ
และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงชนบท นบ. ๓๐๑๗ ระยะประมาณ ๒,๔๐๐ เมตร ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข ๓ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ข ๓
บรรจบกับทางหลวงชนบท นบ. ๕๐๑๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาย ข ๓ ระยะประมาณ
๑,๗๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๒ เป็น ถนนเดิม ไม่ป รากฏชื่อ กาหนดให้ข ยายเขตทาง และถนนโครงการกาหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนน อบจ. นบ. ๒๐๔๔ (ถนนสาย ง ๓) ที่บริเวณห่างจากถนน อบจ. นบ. ๒๐๔๔
(ถนนสาย ง ๓) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๕ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนน อบจ. นบ. ๒๐๔๔
(ถนนสาย ง ๓) ระยะประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒,๕๐๐ เมตร
บรรจบกับถนนสาย ก ๒ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๒ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๕ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนสาย ก ๒ ระยะประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร บรรจบกับถนนเดิม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ
๑,๗๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข ๔ ที่บริเวณ
ห่างจากถนนสาย ข ๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนว
ถนนสาย ข ๔ ระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๓ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกาหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้าง
ใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาย ข ๑ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ข ๑ บรรจบกับทางหลวงชนบท นบ. ๓๐๑๗ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนสาย ข ๑ ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะ
ประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๑ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท นบ. ๓๐๑๗ (ถนนสาย ก ๑)
บรรจบกับทางหลวงชนบท นบ. 5๐๒๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ก ๑ ระยะประมาณ
300 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 35๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท นบ. ๕๐๑๐
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท นบ.๕๐๑๐ บรรจบกับทางหลวงชนบท นบ. ๕๐๒๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวทางหลวงชนบท นบ. ๕๐๑๐ ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ
๓๐๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท นบ. ๕๐๒๗ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท นบ. ๕๐๑๐ บรรจบกับ
ทางหลวงชนบท นบ. ๕๐๒๗ ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงชนบท นบ. ๕๐๒๗ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

(4)
ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ
ระยะประมาณ ๒,0๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข ๔ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ข ๔ บรรจบกับทางหลวง
ชนบท นบ. ๑๐๑๓ (ถนนสาย ง ๔) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ข ๔ ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๔ เป็น ถนนเดิม ไม่ป รากฏชื่อ กาหนดให้ข ยายเขตทาง และถนนโครงการกาหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสาย ข ๒ ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๓) บรรจบกับถนน
ไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ข ๒ ระยะประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๕ ที่บริเวณ
ห่างจากทางหลวงชนบท นบ. ๓๐๐๘ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข ๓๒๑๕ ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนว
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร บรรจบ
กับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร บรรจบ
กับทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๑๓ (ถนนสาย ง ๔) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ฉ) บรรจบกับ
ทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๑๓ (ถนนสาย ง ๔) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๑๓
(ถนนสาย ง ๔) ระยะประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร จน
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๓) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๓) บรรจบกับ
ถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๓) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๓)
ระยะประมาณ ๑,6๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๕ เป็น ถนนเดิม ไม่ป รากฏชื่อ กาหนดให้ข ยายเขตทาง และถนนโครงการกาหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๑๓ (ถนนสาย ง ๔) ที่บริเวณห่างจากซอยหมู่บ้านเดอะลีฟวิ่ง ๒
(ถนนสาย จ ๒) บรรจบกับทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๑๓ (ถนนสาย ง ๔) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว
ทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๑๓ (ถนนสาย ง ๔) ระยะประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๕ ที่บริเวณ
ห่างจากซอยบริสุทธิพงศ์ (ถนนสาย จ ๒) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๕ ไปทางทิศตะวันตก
เฉี ย งเหนื อ ตามแนวทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓๒๑๕ ระยะประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร ไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๖) ที่
บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๖) บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย จ ๒) ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข 3) ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๖ เป็น ถนนเดิม ไม่ป รากฏชื่อ กาหนดให้ข ยายเขตทาง และถนนโครงการกาหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๕) ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ข ๕ บรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ข ๕ ระยะประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร

(5)
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ
(ถนนสาย จ ๒) ที่บริเวณห่างจากถนนสาย จ ๒ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๕ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย จ ๒ ระยะประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนว
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร บรรจบ
กับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร จน
บรรจบกับถนนสาย ข ๗ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ข ๗ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๕ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ข ๗ ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๗ เป็น ถนนเดิม ไม่ป รากฏชื่อ กาหนดให้ข ยายเขตทาง และถนนโครงการกาหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๑๓ (ถนนสาย ง ๔) ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท
นบ. ๑๐๑๓ (ถนนสาย ง ๔) บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวง
ชนบท นบ. ๑๐๑๓ (ถนนสาย ง ๔) ระยะประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนน
ไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร บรรจบ
กับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๕ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๕ บรรจบกับ
ถนนกาญจนาภิเษก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๕ ระยะประมาณ
๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ข ๖) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๖) บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย จ ๒)
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ข ๖ ระยะประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๘ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนบ้านวังข่า – วัดสิงห์ทอง ซอยบางรักใหญ่ ๘
และถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท นบ. ๓๐๒๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
และทิศใต้ตามแนวถนนบ้านวังข่า – วัดสิงห์ทอง ระยะประมาณ 4,900 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ระยะประมาณ 1,200 เมตร บรรจบกับซอยบางรักใหญ่ ๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยบางรักใหญ่ ๘
ระยะประมาณ ๒,1๐๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒
ถนนสาย ข ๙ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนน อบจ. นบ. 4005 เริ่มต้นจากที่
บริเวณถนน อบจ. นบ. 4005 บรรจบกับแม่นาเจ้าพระยา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวถนน อบจ. นบ. 4005 จนบรรจบกับถนนรัตนาธิเบศร์
ถนนสาย ข ๑๐ เป็ น ถนนเดิ มก าหนดให้ ขยายเขตทาง คื อ ถนนเทศบาล 6 และถนนโครงการ
กาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากซอยบางรักใหญ่ ๘ (ถนนสาย ข 8) ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเดิม
ระยะทางประมาณ 900 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 550 เมตร จนบรรจบกับถนน
บางกรวย – ไทรน้อย ที่บริเวณห่างจากถนนบางกรวย – ไทรน้อย บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒

(6)
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนบางกรวย – ไทรน้อย ระยะประมาณ
1,800 เมตร
ถนนสาย ข ๑๑ เป็น ถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนจันทร์ทองเอี่ยม เริ่มต้นจากถนน
กาญจนาภิเษก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนบางกรวย – ไทรน้อย
ถนนสาย ข ๑๒ เป็น ถนนเดิม กาหนดให้ข ยายเขตทาง คือ ซอยวัด ไผ่เ หลือ ง เริ่ม ต้น จากถนน
จัน ทร์ท องเอี่ย ม (ถนนสาย ข 11) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๒
ถนนสาย ข ๑๓ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยบางรักน้อย 1 เริ่มต้นจากทางหลวง
ชนบท นบ. ๓๐๒๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับ ถนน อบจ. นบ. 4005 (ถนน
สาย ข ๙)
ถนนสาย ข ๑๔ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยบางรักใหญ่ ๑๖ ทางหลวงชนบท
นบ. 4161 และซอยวัดเสาธงหิน และถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๐๒ ไปทางทิศใต้ตามแนวซอยบางรักใหญ่ ๑๖ ระยะประมาณ 600 เมตร ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ ระยะประมาณ 600 เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท นบ. 4161 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท นบ. 4161 ระยะประมาณ 1,000 เมตร บรรจบกับซอยวัดเสาธงหิน
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวซอยวัดเสาธงหิน ระยะประมาณ 800 เมตร ไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ
500 เมตร จนบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302 บรรจบกับถนน
กาญจนาภิเษก ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนกาญจนาภิเษก ระยะประมาณ 2,000 เมตร
ถนนสาย ข ๑๕ เป็น ถนนเดิม กาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนบ้านไทรม้า – ท่า อิฐ และซอย
วัดเพลง – บางนา และถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒ ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนบ้านไทรม้า – ท่าอิฐ ระยะประมาณ 500 เมตร ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ ระยะประมาณ 900 เมตร บรรจบกับซอยวัดเพลง – บางนา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนว
ซอยวัดเพลง – บางนา ระยะประมาณ ๑,500 เมตร บรรจบกับคลองอ้อมนนท์ ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ
๔๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนราชพฤกษ์ – นนทบุรี 1 ที่บริเวณถนนราชพฤกษ์ – นนทบุรี 1 บรรจบกับทางหลวง
ชนบท นบ. 3021 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนราชพฤกษ์ – นนทบุรี 1 ระยะประมาณ 2,350 เมตร
ถนนสาย ข 16 เป็นถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากซอยกานันสมจิตร ที่บริเวณ
ห่างจากซอยกานันสมจิตรบรรจบกับทางหลวงชนบท นบ.1026 (ถนนสาย ก 7) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวซอยกานัน สมจิต ร ระยะประมาณ 1,500 เมตร ไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉีย งใต้ ระยะประมาณ
3,700 เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ฉ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ฉ บรรจบกับทางหลวงชนบท นบ.1026
(ถนนสาย ก 7) ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย ฉ ระยะประมาณ 1,400 เมตร

(7)
ถนนสาย ข ๑๗ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ และซอย
บางศรีเมือง ๑/๑๙ และถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนราชพฤกษ์ - นนทบุรี 1 ที่
บริเวณห่างจากถนนราชพฤกษ์ - นนทบุรี 1 บรรจบกับทางหลวงชนบท นบ.3021 ไปทางทิศตะวันออกตาม
แนวถนนถนนราชพฤกษ์ - นนทบุรี 1 ระยะประมาณ 2,300 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะ
ประมาณ 300 เมตร บรรจบกับ ซอยวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวซอยวัด
พุฒิปรางค์ปราโมทย์ ระยะประมาณ 940 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร
บรรจบกับซอยบางศรีเมือง ๑/๑๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยบางศรีเมือง ๑/๑๙ ระยะประมาณ
๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงชนบท นบ.1020
ทีบ่ ริเวณห่างจากทางหลวงชนบท นบ.1020 บรรจบกับถนนบางกรวย - ไทรน้อย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงชนบท นบ.1020 ระยะประมาณ 750 เมตร
ถนนสาย ข 18 เป็นถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท นบ.1001
(ถนนสาย ฉ) ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท นบ. 1026 (ถนนสาย ก 7) บรรจบกับ ทางหลวงชนบท
นบ. 1001 (ถนนสาย ฉ) ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงชนบท นบ.1001 (ถนนสาย ฉ) ระยะประมาณ
1,200 เมตร ไปทางทิศตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ระยะประมาณ 2,200 เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท
นบ. 5035 (ถนนสาย ค 7) ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท นบ.1026 (ถนนสาย ก 7) บรรจบกับทาง
หลวงชนบท นบ. 5035 (ถนนสาย ค 7) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงชนบท นบ. 5035
(ถนนสาย ค 7) ระยะประมาณ 1,000 เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ 1,800 เมตร จนบรรจบ
กับซอยกานันสมจิตร ที่บริเวณห่างจากซอยกานันสมจิตร บรรจบกับทางหลวงชนบท นบ. 1026 (ถนนสาย ก 7)
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยกานันสมจิตร ระยะประมาณ 1,100 เมตร
ถนนสาย ข ๑๙ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนบางไผ่พัฒนา ซอยบางกรวย – ไทรน้อย 26
ซอยสุขมาก และถนนไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท
นบ. 1020 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนบางไผ่พัฒนา ระยะประมาณ 900 เมตร บรรจบกับถนน
ไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ 900 เมตร บรรจบกับซอย
บางกรวย - ไทรน้อย 26 ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยบางกรวย - ไทรน้อย 26
ระยะประมาณ 550 เมตร บรรจบกับซอยสุขมาก ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวซอยสุข มาก ระยะ
ประมาณ 600 เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ 200 เมตร จนบรรจบกับถนนบางกรวย - ไทรน้อย ที่บริเวณ
ห่างจากซอยบางกรวย - ไทรน้อย 20 บรรจบกับถนนบางกรวย – ไทรน้อย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตาม
แนวถนนบางกรวย – ไทรน้อย ระยะประมาณ 300 เมตร
ถนนสาย ข ๒๐ เป็น ถนนเดิม กาหนดให้ข ยายเขตทาง คือ ถนนอัจ ฉริย ะประสิท ธิ์ ๑ และถนน
โครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท นบ. 1020 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนว

(8)
ถนนเดิม ระยะประมาณ 1,000 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 1,500 เมตร จนบรรจบ
กับแนวเขตผังเมืองรวมด้านทิศใต้
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จานวน ๘ สาย ดังนี้
ถนนสาย ค ๑ เป็นถนนเดิมไม่ปรากฏชื่อกาหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้าง
ใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท นบ. 3004 (ถนนสาย ง 2) ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท นบ. ๓๐๐๔
(ถนนสาย ง 2) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔6 ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงชนบท นบ. ๓๐๐๔
(ถนนสาย ง 2) ระยะประมาณ 5,000 เมตร ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ 200 เมตร
ไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ 1,700 เมตร จนบรรจบกับทางหลวงชนบท นบ. ๓๐๑๕ (ถนนสาย จ ๑)
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท นบ. ๓๐๑๕ (ถนนสาย จ ๑) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔0 ไป
ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงชนบท นบ. ๓๐๑๕ (ถนนสาย จ ๑) ระยะประมาณ
4,350 เมตร
ถนนสาย ค ๒ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยปลูกรัก และถนนโครงการกาหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท นบ. 3004 (ถนนสาย ง 2) บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท นบ. ๓๐๐๔
(ถนนสาย ง 2) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔6 ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงชนบท นบ. ๓๐๐๔
(ถนนสาย ง 2) ระยะประมาณ 3,000 เมตร ไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ 1,000 เมตร บรรจบกับซอย
ปลูกรัก ไปทางทิศตะวันตกตามแนวซอยปลูกรัก ระยะประมาณ 800 เมตร ไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ
700 เมตร จนบรรจบกับ ทางหลวงชนบท นบ. ๓๐๑๕ (ถนนสาย จ ๑) ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท
นบ. ๓๐๑๕ (ถนนสาย จ ๑) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔0 ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตก
เฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท นบ. ๓๐๑๕ (ถนนสาย จ ๑) ระยะประมาณ 6,320 เมตร
ถนนสาย ค ๓ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท นบ. ๓๐๓๒ และถนน
โครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนน อบจ. นบ. ๒๐๔๔ (ถนนสาย ง 3) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงชนบท นบ. ๓๐๓๒ ระยะประมาณ 2,200 เมตร บรรจบกับคลองขุนศรี ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ระยะประมาณ 2,300 เมตร จนบรรจบกับถนนสาย จ ๑ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย จ ๑ บรรจบ
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 1,000 เมตร
ถนนสาย ค ๔ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๙ และถนนโครงการกาหนดให้
ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนบางกรวย - ไทรน้อย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ
1,400 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 200 เมตร จนบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก ที่บริเวณ
ห่างจากทางหลวงชนบท นบ.1002 บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนว
ถนนกาญจนาภิเษก ระยะประมาณ 400 เมตร

(9)
ถนนสาย ค ๕ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนสามัคคี เริ่มต้นจากถนนติวานนท์ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนประชาชื่น
ถนนสาย ค ๖ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยเทศบาล ๕/๕ และซอยบ้านนายดี และ
ถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๒๖ (ถนนสาย ก ๗) ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวซอยเทศบาล ๕/๕ ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร บรรจบกับ
ซอยบ้านนายดี ไปทางทิศเหนือตามแนวซอยบ้านนายดี ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ ระยะ
ประมาณ ๗๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข ๑๖ ทีบ่ ริเวณห่างจากถนนสาย ข ๑๖ บรรจบกับซอยกานันสมจิตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ข 16 ระยะประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร
ถนนสาย ค ๗ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท นบ. ๕๐๓๕ เริ่มต้นจากทาง
หลวงชนบท นบ. ๑๐๒๖ (ถนนสาย ก ๗) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวง
ชนบท นบ. ๑๐๐๑
ถนนสาย ค ๘ เป็นถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๐๑ ที่
บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท นบ. 1001 บรรจบกับ ถนนกาญจนาภิเษก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวทางหลวงชนบท นบ. 1001 ระยะประมาณ 5,000 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะ
ประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๑๑ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท นบ. ๕๐๑๔
บรรจบกับทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๑๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๑๑
ระยะประมาณ ๔,76๐ เมตร
๔. ถนนแบบ ง ขนาดเขตทาง ๓๐.๐๐ เมตร จานวน ๕ สาย ดังนี้
ถนนสาย ง ๑ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท นบ. ๓๐๐๓ เริ่มต้นจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๔๐ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมด้านทิศเหนือ
ถนนสาย ง ๒ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท นบ. ๓๐๐๔ เริ่มต้นจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๔๐ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖
ถนนสาย ง ๓ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนน อบจ. นบ. ๒๐๔๔ เริ่มต้นจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๕
ถนนสาย ง ๔ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๑๓ เริ่มต้นจาก
ทางหลวงชนบท นบ. ๕๐๒๗ (ถนนสาย ก ๑) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนน
กาญจนาภิเษก
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ถนนสาย ง ๕ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๐๙ และทางหลวง
ชนบท นบ. ๕๐๑๐ และถนนโครงการกาหนดให้ ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนกาญจนาภิเษก ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๐๙ ระยะประมาณ ๔,๐๐๐
เมตร ไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ ๕,๖๐๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท นบ. ๕๐๒๗ ที่บริเวณ
ห่างจากทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๐๒ บรรจบกับทางหลวงชนบท นบ. ๕๐๒๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวทางหลวงชนบท นบ. ๕๐๒๗ ระยะประมาณ 2,200 เมตร ไปทางทิ ศตะวั นตกเฉี ยงใต้ ตามแนว
ทางหลวงชนบท นบ. ๕๐๑๐ ระยะประมาณ ๔,๑๐๐ เมตร จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมด้านทิศตะวันตก
5. ถนนแบบ จ ขนาดเขตทาง ๔๐.๐๐ เมตร จานวน ๒ สาย ดังนี้
ถนนสาย จ ๑ เป็ นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท นบ. ๓๐๑๕ และถนน
โครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ไปทางทิศตะวันตก และทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงชนบท นบ. ๓๐๑๕ ระยะประมาณ 7,800 เมตร บรรจบกับทางหลวง
ชนบท นบ. ๕๐๒๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 2,120 เมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๔๖ ทีบ่ ริเวณห่างจากทางหลวงชนบท นบ. ๓๐๐๔ (ถนนสาย ง ๒) บรรจบกับ ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๔๖ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ ระยะประมาณ 3,800 เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 2,450 เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท นบ. ๓๐๑๗ ที่บริเวณ
ห่า งจากคลองสว่า งอารมณ์ บรรจบกับ ทางหลวงชนบท นบ. ๓๐๑๗ ไปทางทิศตะวัน ตกเฉีย งเหนือ ตาม
แนวทางหลวงชนบท นบ. ๓๐๑๗ ระยะประมาณ 3,200 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ
1,640 เมตร จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมด้านทิศตะวันตก
ถนนสาย จ ๒ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ซอยบริสุทธิพงศ์ ซอยหมู่บ้านเดอะลีฟวิ่ง 2
และถนนไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๐
ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๐ บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ระยะประมาณ 2,200 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะ
ประมาณ ๑,๓๕๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ
ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 400 เมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๒๑๕ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๕ บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215 ระยะประมาณ 3,000 เมตร ไปทางทิศ
ตะวัน ตกเฉีย งใต้ ตามแนวถนนบริ สุ ทธิพงศ์ ระยะประมาณ 800 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะ
ประมาณ 170 เมตร บรรจบกับซอยหมู่บ้านเดอะลีฟวิ่ง 2 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวซอยหมู่บ้าน
เดอะลีฟวิ่ง 2 ระยะประมาณ 400 เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท นบ.๑๐๑๓ (ถนนสาย ง ๔) ที่บริเวณห่าง
จากทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๑๓ (ถนนสาย ง ๔) บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงชนบท นบ. 1013 (ถนนสาย ง 4) ระยะประมาณ 3,200 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
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และทิศใต้ ระยะประมาณ 1,800 เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท นบ.1002 ที่บริเวณห่างจากทางหลวง
ชนบท นบ. 1002 บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนทางหลวงชนบท นบ. 1002
ระยะประมาณ 2,800 เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะประมาณ 1,700 เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๐9
(ถนนสาย ง 5) ที่บริเวณทางหลวงชนบท นบ. ๑๐09 (ถนนสาย ง 5) บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนทางหลวงชนบท นบ. ๑๐09 (ถนนสาย ง 5) ระยะประมาณ 3,000 เมตร
ไปทางทิศใต้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 4,800 เมตร บรรจบกับทางหลวง
ชนบท นบ. ๑๐๒๖ (ถนนสาย ก ๗) ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๒๖ (ถนนสาย ก ๗) บรรจบกับ
ถนนกาญจนาภิเษก ไปทางทิศตะวัน ตกตามแนวถนนทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๒๖ (ถนนสาย ก ๗) ระยะ
ประมาณ 2,600 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวัน ออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 3,000 เมตร
บรรจบกับ ทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๑๑ ที่บ ริเวณห่างจากทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๑๑ บรรจบกับ ถนน
กาญจนาภิเษก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๑๑ ระยะประมาณ 3,300 เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 1,200 เมตร จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมด้านทิศใต้
๕. ถนนแบบ ฉ ขนาดเขตทาง ๕๐.๐๐ เมตร จานวน ๑ สาย ดังนี้
ถนนสาย ฉ เป็นถนนเดิมกาหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๐๑ และถนนไม่ปรากฏชื่อ
และถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากคลองลากค้อนบริเวณคลองลากค้อน บรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๔๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวคลองลากค้อน ระยะประมาณ 740 เมตร ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ 800 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะ
ประมาณ 2,950 เมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑๕ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๒๑๕ บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๒๑๕ ระยะประมาณ ๗,07๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะ
ประมาณ 1,5๐๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท นบ. 1013 (ถนนสาย ง 4) ที่บริเวณห่างจากทางหลวง
ชนบท นบ. 1013 (ถนนสาย ง 4) บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทาง
หลวงชนบท นบ. 1013 (ถนนสาย ง 4) ระยะประมาณ 7,730 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนว
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ 1,750 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้ ระยะประมาณ ๑0,9๐๐
เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท นบ. 1001 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๐๑
ระยะประมาณ ๓,1๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ 950 เมตร บรรจบกับทางหลวง
ชนบท นบ. ๑๐๑๑ ที่บริเวณทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๑๑ บรรจบกับทางหลวงชนบท นบ. ๕๐๑๔ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงชนบท นบ. ๑๐๑๑ ระยะประมาณ ๔,3๐๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ระยะ
ประมาณ 65๐ เมตร จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมด้านทิศใต้
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