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ขอมูลเขตจอมทอง
1. ประวัติความเปนมา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานั นทมหิดล มีพระราชบั ญญัติจัดตั้งเทศบาลนคร
กรุงเทพ และเทศบาลนครธนบุรี ในป พ.ศ.2479 ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช ในป พ.ศ.2514 จึงมีประกาศคณะปฏิวัติใหรวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีกลับเขาไวดวยกันเปน
จังหวัดเดียว และเรียกวา นครหลวงกรุงเทพธนบุรี และในป พ.ศ.2515 จึงใหเรียกวา กรุงเทพมหานคร และ
จัดแบงเปนเขตการปกครอง 24 เขต เมื่อประชากรหนาแนนขึ้นก็มีการแบงเขตการปกครองเพิ่มขึ้นเรื่อยมา
เพื่อใหสามารถดูแลและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จากเอกสารบรรยายสรุปของสํานักงานเขตบางขุนเทียนระบุวา เดิมเปนอําเภอบางขุนเทียน ได
กอตั้งมาเปนเวลานานกวา 100 กวาปเศษ สันนิษฐานวาตั้งครั้งแรกในราวป พ.ศ.2410 แรกเริ่มมีผูเลากันวาใช
เรือตอจอดเปนที่ทําการ จอดอยูประจําอยูบริเวณปากคลองหัวกระบือ ตําบลทาขาม ตอมาไดขึ้นจากเรือมาอยู
บนบกเรียกวา “ อําเภอหัวกระบือ” ตอมาในป พ.ศ.2437 ไดยายที่ทําการไปตั้งที่บริเวณสามแยกคลองบางขุน
เทียน หลักฐานที่เปนเอกสารระหวางที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ยังไมไดเสด็จกลับจากประภาส
ยุโรป สมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรี พระบรมราชินีนาถ ซึ่งสําเร็จราชการแผนดินแทนพระองค ไดออก
ประกาศ “ พระราชกํ าหนดสุ ขาภิ บ าลกรุ ง เทพ” ในเดื อนพฤศจิ ก ายน 2440 ตั้ งกรมสุ ขาภิ บ าลขึ้ น อยู กั บ
กระทรวงนครบาล และในปเดียวกันนั้นก็ออกกฎหมาย ฉบับหนึ่งมีชื่อวา “ พระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ทองถิ่น ” เพื่อปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินสวนทองถิ่นใหดียิ่งขึ้น โดยแบงการปกครองออกเปนอําเภอ
ชั้นนอกและอําเภอชั้นใน ซึ่งในขณะนั้น “อําเภอศีรษะกระบือ ” เปน 1 ใน 8 ของอําเภอชั้นนอก ตอมาเมื่อ
พ.ศ. 2443 ไดมีหมายประกาศรับอาสาบัตรเลนการมหรสพมณฑลกรุงเทพ ฯ เปลี่ยนชื่อ “อําเภอศีรษะกระบือ
” เปน อําเภอบางขุนเทียน ” เปนอําเภอชั้นนอกตั้งที่วาการที่สามแยกบางขุนเทียนขึ้นตรงตอมณฑลกรุงเทพ ฯ
ใน พ.ศ.2452 บริษัททาจีนไดมาสรางทางรถไฟผานบริเวณที่ตั้งอําเภอ ทําใหตองยายที่ทําการไปอยูริมทาง
รถไฟในที่ดิ น ของวั ดจอมทอง (วั ดราชโอรส) ต อมาในรั ช สมัย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุฎเกล าเจ าอยู หั ว ได
ปรับปรุงเขตการปกครองใหมใน พ.ศ.2458 ยกเลิก มณฑลกรุงเทพมหานคร และแบงเขตกรุงเทพมหานคร
ออกเปนจังหวัด คือฝงตะวันตกลําน้ําเจาพระยาเปนจังหวัดธนบุรี ภายใตการปกครองของกระทรวงนครบาล
อําเภอบางขุนเทียน จึงขึ้นตรงกับจังหวัดธนบุรี จนกระทั่งมีการปกครองตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 อําเภอบางขุนเทียนจึงเปลี่ยนเปน “ เขตบางขุนเทียน ”
ตอมา เขตบางขุนเทียน ไดมีการแบงพื้นที่บางสวนออกเปนสํานักงานเขตบางขุนเทียน สาขา
1 เปดที่ทําการเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2532 โดยใชอาคารเรียนของโรงเรียนวัดมงคลวราราม เลขที่ 68
ถนนจอมทอง แขวงบางคอ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เปนที่ตั้งสํานักงานเขตบางขุนเทียน สาขา 1 โดย
แบงหนาที่ความรับผิดชอบจากสํานักงานเขตบางขุนเทียนมาดําเนินการเฉพาะเขตพื้นที่ เพื่อแบงเบาภาระของ
สํานักงานเขตบางขุนเทียน และเปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน อีกอยางหนึ่งเพื่อเปนการยกฐานะ
เปนสํานักงานเขตอยางถาวรในอนาคต ตอมาไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2532
จัดตั้งสํานักงานเขตบางขุนเทียน สาขา 1 เปนสํานักงานเขตจอมทอง
มีพื้นที่ในการปกครอง ดังนี้ แขวงบางคอ แขวงบางขุนเทียน แขวงจอมทองและแขวงบางมด
เขตจอมทอง เปนเขตชั้นนอก พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ทางการเกษตร มีสวนผักและผลไมไดแก
สวนลิ้นจี่ มะพราว สม ชมพู กลวย คําวาจอมทอง มาจากชื่อเดิมของวัดราชโอรสารามวรวิหาร (วัด
จอมทอง) ซึ่ ง เป น วั ด โบราณที่ มี ค วามสํ า คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร และเห็ น ว า วั ด จอมทองเดิ ม เป น สถานที่ ที่
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 ทรงบูรณปฏิสังขรณ ตอมาไดสถาปนาเปนวัดประจํารัชกาล
ดังนั้นเขตจอมทองจึงไดนําชื่อของวัดจอมทอง มาตั้งเปนชื่อเขตจอมทอง เพื่อความเปนสิริมงคล
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ป พ.ศ.2540 กรุงเทพมหานคร ไดมีนโยบายที่จะแบงเขตที่มีอยูเดิม 36 เขต ออกเปน 50
เขต ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดประกาศจัดตั้งสํานักงานเขตใหมเพิ่มอีก 14 เขต สํานักงานเขตจอมทอง ไดรับพื้นที่
เขตบางสวนของแขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ และพื้นที่บางสวนของแขวงบุคคโล เขตธนบุรี มาเปนเขต
พื้นที่ของเขตจอมทองตามประกาศวันที่ 14 ตุลาคม 2540
ปงบประมาณ 2537 สํานักงานเขตจอมทอง ไดรับงบประมาณใหสรางอาคารที่ทําการถาวร
วงเงินงบประมาณ 71,472,000.-บาท ซึ่งเปนที่ราชพัสดุ บนเนื้อที่ 11 ไร 2 งาน 1 ตารางวา เริ่มทําสัญญา
การกอสรางเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2537 ประกอบดวยอาคาร 5 ชั้น 1 หลัง อาคารเอนกประสงค 1 หลังอาคาร
เก็บพัสดุ 1 หลัง พรอมทอระบายน้ําทางเดิน ลานจอดรถและรั้วโดยรอบ
ตอมาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2540 เวลา 10.29 น. ไดจัดใหมีพิธีเปดอาคารสํานักงานเขต
แหงใหม โดยรองศาสตราจารยญาณเดช ทองสิมา รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานพิธีเปดอาคาร
ตั้งอยูเลขที่ 55 หมูที่ 2 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 3 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ปจจุบันเปลี่ยนเปนเลขที่ 38 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 3 แขวงบางมด เขตจอมทอง
2. ดานภูมิศาสตรและการปกครอง
2.1 ที่ตั้งและเขตการปกครอง
2.1.1 แผนที่แสดงอาณาเขต
สภาพทางภูมิศาสตรและแนวเขตการปกครองของเขตจอมทอง

สํ า นั ก ง า น เ ข ต
จอมทอง เป น หน ว ยงานราชการที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ม าตรฐานในการ
ใหบริการประชาชน ซึ่งเปนนโยบาย
การบริ ห ารงานของผู อํ า นวยการเขต
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดังนี้
1. นายวรัญู พิ เ ช ษ ฐ รั ต
นกุล ดํารงตําแหนงระหวาง 9
พ.ย.2532 - 15 ต.ค. 2534
2. นายตลอด จรูญรัตน
3. นายปรีชา โกศล
4. น.ส.นินนาท ธรรมมิกนาท
5. นายกระมล โอฬาระวัต
6. นายพงษศักดิ์ พันธุสวาสดิ์

ดํารงตําแหนงระหวาง
ดํารงตําแหนงระหวาง
ดํารงตําแหนงระหวาง
ดํารงตําแหนงระหวาง
ดํารงตําแหนงระหวาง

16 ต.ค.2534 - 5 มิ.ย. 2537
6 ส.ค.2537 - 30 ก.ย. 2541
1 ต.ค.2541 - 31 พ.ค. 2543
1 มิ.ย.2543 - 19 พ.ย.2545
20 พ.ย.2545 -11 ธ.ค. 2546
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7. นายจักพันธ ผิวงาม
ดํารงตําแหนงระหวาง
8. นางบังอร ถ้ําสุวรรณ
ดํารงตําแหนงระหวาง
9. นายสุรศักดิ์ สอนเคลือ
ดํารงตําแหนงระหวาง
10.นายจรูญ มีธนาถาวร
ดํารงตําแหนงระหวาง
11. นายนิวัฒน ไชยมิ่ง
ดํารงตําแหนงระหวาง
12. นายธีรพันธ อธิรัฐธนภรณ ดํารงตําแหนงระหวาง
13. นางสาวโชติรส เหลามานะ ดํารงตําแหนงระหวาง

2 ธ.ค.2546 -31 ต.ค. 2549
1 พ.ย.2549 - 7 พ.ค.2550
8 พ.ค.2550 - 4 ต.ค.2553
5 ต.ค .2553 – 5 ต.ค. 2554
6 ต.ค. 2554 – 30 ก.ย.2556
29 ก.ย.2557 – 31 พ.ค.2559
29 ส.ค.2559 – ปจจุบัน

รายนามผูบริหารเขตจอมทอง ณ ปจจุบัน ( 1 เมษายน 2561)
1.

นางสาวโชติรส เหล่ามานะ

ผูอ้ าํ นวยการเขตจอมทอง

2.

นางสาวอธิ ศรี วุฒิภาคภักดี

ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการเขตจอมทอง

3.

นายชโลธาร มากบาง

ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการเขตจอมทอง

4.

นางพัฒน์สรณ์ เนียมหอม

หัวหน้าฝ่ ายปกครอง

5.

นายศิริภพ ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา

หัวหน้าฝ่ ายทะเบียน

6.

นายเสน่ห์ เอมวรรธนะ

หัวหน้าฝ่ ายโยธา

7.

นางพัสพงค์ นิมสําลี

หัวหน้าฝ่ ายสิ งแวดล้อมฯ

8.

นายสุ ภาพ เฟื องศิริวฒั นกุล

หัวหน้าฝ่ ายรายได้

9.

นางสาวพัชรประวีร์ ระเห็จหาญ

หัวหน้าฝ่ ายรักษาความสะอาดฯ

10.

นายมนตรี ตันสงวน

หัวหน้าฝ่ ายการศึกษา

11.

นางสุ พิชญา โรงคํา

หัวหน้าฝ่ ายการคลัง

12.

นายชวลิต ทองสม

หัวหน้าฝ่ ายเทศกิจ

13.

นางรุ่ งรัตน์ ศรี สุชาติ

หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาชุมชนฯ
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ปรับปรุงขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
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เขตจอมทองพื้นที่ในอดีตสวนใหญเปนที่ราบลุม เรือกสวน ไรนา ที่คลองดาน หรือคลอง
สนามชัย ซึ่งเปนคลองสายประวัติศาสตรที่เคยใชเปนเสนทางการคมนาคมทางน้ําที่สําคัญ สามารถสัญจรไปถึง
จังหวัดสมุทรสาครออกสูทะเลอาวไทยได ปจจุบันพื้นที่สวนใหญไดเปลี่ยนแปลงเปนอาคารที่พักอาศัย
อาคารพาณิชย โรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ มีพื้นที่เขตการปกครอง 26.254 ตารางกิโลเมตร
แบงออกเปน 4 แขวง ดังนี้
1. แขวงบางคอ
มีพื้นที่
3.375 ตารางกิโลเมตร
2. แขวงบางขุนเทียน มีพื้นที่
5.789 ตารางกิโลเมตร
3. แขวงจอมทอง
มีพื้นที่
5.677 ตารางกิโลเมตร
4. แขวงบางมด
มีพื้นที่
11,413
ตารางกิโลเมตร
แนวเขตการปกครองของเขตจอมทอง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2540
เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตธนบุรี เขตจอมทอง เขตราษฎรบูรณะ และตั้งเขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร
ทิศเหนือ
ติดตอกับเขตภาษีเจริญ และเขตธนุบรี
ทิศตะวันออก
ติดตอกับเขตธนบุรี และเขตราษฎรบูรณะ
ทิศใต
ติดตอกับเขตราษฎรบูรณะ เขตทุงครุ และเขตบางขุนเทียน
ทิศตะวันตก
ติดตอกับเขตบางขุนเทียน เขตบางบอน และเขตภาษีเจริญ
2.2 ประชากร , เคหะ และจํานวนบาน ( ณ เดือนธันวาคม 2559)
2.2.1 เขตจอมทอง มีจํานวนประชากรตามสถิติทะเบียนทองถิ่น 153,668 คน ประกอบไปดวย
4 แขวง คือ
- แขวงบางคอ พื้นที่ 3.375 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 35,5764 คน
- แขวงบางขุนเทียน พื้นที่ 5.789 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 37,526 คน
- แขวงจอมทอง พื้นที่ 5.677 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 35,415 คน
- แขวงบางมด พื้นที่ 11.413 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 45,151 คน
เขตจอมทอง มีชุมชนที่ไดรับการจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยกรรมการชุมชน
ในเขตจอมทอง มีทั้งสิ้น 50 ชุมชน โดยแยกชุมชนออกเปนรายแขวง ดังนี้
แขวงบางคอ มีชุมชน 11 ชุมชน
ลําดับที่
ชื่อชุมชน
1
จันกลิ่นพัฒนา
2
ศิลปเดช
3
สุขศิริ
4
ริมคลองบางคอ
5
วัดมงคลวราราม
6
นางนอง2 สันติสุข
7
ซอยสวนหลวง
8
วัดนางนอง
9
ซอยชัยวัฒน 10
10
วุฒากาศ 46( อพยพ2)
11
ศาลาครืนรวมใจ
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แขวงบางขุนเทียน มีชุมชน 15 ชุมชน
ลําดับที่
1
ชุมชนรวมสุข
2
หมูบานพัฒนา หมู1 1
3
โรงพักเกาบางขุนเทียน
4
ชุมชนแกวกลม
5
ชุมชนรวมมิตร
6
ซอยบุญอยู
7
วิสุทธิจิตร
8
คุงขาวหลาม
9
วัดสิงห
10
ซอยวาสนา
11
บางระแนะใหญ
12
รวมพัฒนา เอกชัย 31
13
สุขสันตพัฒนา เอกชัย26
14
ตลาดน้ําวัดไทร
15
หลังตลาดวัดไทร

ชื่อชุมชน

แขวงบางมด มีชุมชน 7 ชุมชน
ลําดับที่
ชื่อชุมชน
1
บานบางมด
2
สิงทวีวิลลา
3
ปาแดงพัฒนา 1
4
วัดโพธิ์แกว
5
วัดสีสุก
6
บางมดพัฒนา ม.7
7
ขาราชการตํารวจ บกน .9
แขวงจอมทอง มีชุมชน 17 ชุมชน
ลําดับที่
1
ชาวสวนสัมพันธ
2
บานสวน
3
สามงามพัฒนา
4
เรือนไทยพัฒนา
5
ซอยสุดเขต
6
ทิพยสุวรรณ
7
ซอยปลั่งอนุสรณ
8.
ภานุมาภรณ
9.
มัสยิดนูรุลยากีน

ชื่อชุมชน
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ลําดับที่
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อชุมชน
อุดมสิน2
ซอยเทียนทรัพย
ผาสุข
รวมใจ
จอมทอง
วัดบางขุนเทียนนอก
คุณยายวัน
บางระแนะนอย
รายชื่อตลาดเขตจอมทอง

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อตลาด
ประเภท 1
ตลาดวัดไทร
ตลาดพิบูลยวิทย
ตลาดบางขุนเทียน
ตลาดใหมจอมทอง
ตลาดโอเอ
ตลาดบางปะแกว
ตลาดสุขสวัสดิ์
ประเภท 2
ตลาดสุขสวัสดิ์ 2
ตลาดสาลี่
ตลาดพิบูลยวิทย 6
ตลาดวัดศาลาครืน
ตลาดหนา สน.บางมด
ตลาดรวมพลัง
ตลาดไทยชวยไทย
ตลาดหนาวัดยายรม
ตลาดสินทวี (วัจนะ)
ตลาดพุทธบูชา 7-9

ที่ตั้ง

เบอรโทรศัพ ท

11 ถ. เอกชัย
36/16 ม. 3
108 ถ. จอมทอง
122/130 ถ. จอมทอง
24 ม. 2 พระรามที่ 2
525/121 ม. 3
473/10 สุขสวัสดิ์

0 2893 6419
0 2476 5577
0 2468 7022
0 2415 0097
085 163 9008
081 823 1079

41/17 ม. 2สุขสวัสดิ์ 2
58/289 ม.2
102 วุฒากาศ 42
14/581 ม.10 พระรามที่ 2
ปากซอย 3
พุทธบูชา
7 ซ. 33 พระรามที่ 2
13/8 ม.6
3/9 พุทธบูชา

086 0202064
0 8936 563-4
0 2476 8067
081 874 4877
-
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ไฟฟาในพื้นที่เขต มี 3 แหง
1. การไฟฟานครหลวงสาขายานนาวา 3027 ถ.เจริญกรุง เขตยานนาวา เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร โทร.0-2289-0151
2. การไฟฟานครหลวงสาขาราษฎรบูรณะ 209 ถนนราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ
กรุงเทพมหานคร โทร. 02-4270070
3. การไฟฟานครหลวงสาขาบางขุนเทียน 78/276 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โทร.02-4514101
โทรศัพ ท มี 1 แหง ไดแก องคการโทรศัพทที่ 3.2 ซอยพระรามที่ 2 ( 31 )แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โทร.0-2415-8472-3 (หัวหนาศูนยบริการ)
การประปา มี 1 แหง ไดแก การประปานครหลวง สาขาตากสิน ซอยพระราม 2 ที่ 31
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โทร. 02-4276000
ไปรษณีย มี 1 แหง ไดแก บริษัทไปรษณียไทยจํากัด สาขาเขตบางขุนเทียน 123/165
ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โทร.0-2416-7711-2
มัสยิด มี 1 แหง ไดแก มัสยิดนูรุลยากีน เลขที่ 41/19 หมูที่ 5 ซอยสุขสวัสดิ์ 14
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม. โทร.0 2477 1026
โบสถคริสต 1 แหง ไดแก วัดแมพระประจักษ เมืองลูรด 21/1 ซอยวุฒากาศ 37
ศาลเจา มี 1 แหง ไดแก ศาลเจาปุนเถามา เลขทึ่ 5/3 หมู 1 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
พิพ ิธภัณ ฑทองถิ่น มี 2 แหง ไดแก พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเขตจอมทอง
และพิพิธภัณฑวัดหนัง
สถานีตํารวจนครบาล มี 4 แหง ไดแก 1.สถานีตํารวจนครบาลบางมด 2.สถานีตํารวจ
นครบาลบางขุนเทียน 3.สถานีตํารวจนครบาลทาขาม 4.สถานีตํารวจนครบาลบุคคโล
สถานีดับเพลิง มี 1 แหง สถานีดับเพลิงดาวคะนอง ถนนจอมทอง
โรงแรม มี 1 แหง ไดแก โรงแรมมดอินน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 11 รงเรียน ดังนี้
ที่
ชื่อโรงเรียน
สถานที่ตั้ง
1 โรงเรียนวัดนางนอง
เลขที่ 11 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน กทม.
2 โรงเรียนวัดศาลาครืน
เลขที่ 102/1 ถนนวุฒากาศ แขวงบางคอ กทม.
3 โรงเรียนวัดบางประทุนนอก เลขที่ 22 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน กทม.
4 โรงเรียนวัดไทร
เลขที่ 11 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน กทม.
5 โรงเรียนบางขุนเทียนนอก
เลขที่ 1 ถนนรัตนกวี แขวงบางขุนเทียน กทม.
6 โรงเรียนวัดมงคลวราราม
เลขที่ 68 ถนนจอมทอง แขวงบางคอ กทม.
7 โรงเรียนสีสุก
เลขที่ 23 ถนนรัตนกวี แขวงลางมด กทม.
8 โรงเรียนวัดยายรม
เลขที่ 24 ถนนพระราที่ 2 แขวงบางมด กทม.
9 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
เลขที่ 67 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางมด กทม.
10 โรงเรียนวัดโพธิ์แกว
เลขที่ 16 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด กทม.
11 โรงเรียนวัดนาคนิมิต
เลขที่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางมด กทม.

โทรศัพท
โทร.0-2415-0624โทร
0-2468-6052
โทร.0-2145-2279
โทร.0-2415-0624
โทร.0-2468-5219
โทร.0-2468-1637
โทร.0-2468-5157
โทร.0-2427-1220
โทร.0-2427-3264
โทร.0-2427-5140
โทร.0-2468-5210
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โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มี 5 โรงเรียน
ที่
ชื่อโรงเรียน
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท
1 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 74 ถนนวุฒากาศ แขวงบางคอ กทม.
โทร.0-2476-7395
2 โรงเรียนบางมดวิทยา
12/6 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด กทม. โทร.0-2468-3877
3 โรงเรียนสิงหราชพิทยาคม
35 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน กทม.
โทร.0-2415-1681
4 โรงเรียนราชโอรสาราม
4 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน กทม.
โทร.0-2415-0621
5 โรงเรียนวัดหนัง
200 ถนนวุฒากาศ แขวงบางคอ กทม.
โทร.0-2468-2662
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน มี 11 โรงเรียน
ที่
ชื่อโรงเรียน
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท
1. โรงเรียนธนบุรีศึกษา
ซอยตากสิน 46 แขวงบางคอ
02-4681534
2. โรงเรียนบุญเสริมวิทยา
ถนนเอกชัย
02-4152563
3. โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา
ซอยเลิศพัฒนาใต (จอมทอง 13)
02-4681224
4. โรงเรียนจินดามณี
ซอยเทอดไท แขวงบางคอ
02-4766383
5. โรงเรียนแมพระประจักษ
ซอยวุฒากาศ 47
02-8763021-3
6. โรงเรียนสมบุญวิทย
ถนนพระรามที่ 2
02-4271979
7. โรงเรียนจินดาศึกษา
ซอยพระราม 2 ที่ 40
02-4150558
8. โรงเรียนอนุบาลเสริมสุธี
ซอยเลิศพัฒนาเหนือ (จอมทอง 14)
02-4600978
9. โรงเรียนอนุบาลประเสริฐศิลป
ซอยเอกชัย 30
02-4153911
10. โรงเรียนอนุบาลพรพิมพ
ซอยเอกชัย 14
02-4156073
11. โรงเรียนปญญาวิทยา
ซอยเอกชัย 15 แขวงบางขุนเทียน
02-4162052
วัดในพื้นที่เขตจอมทองมีทั้งหมด 17 วัด ดังนี้
ที่
ชื่อวัด
สถานที่ตั้ง
1 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 4 ซอยเอกชัย 4 ถนนเอกชัย แขวงบางคอ
2 วัดหนังราชวรวิหาร
ซอยวุฒากาศ 42 ถนนวุฒากาศ แขวงบางคอ
3 วัดนางนองวรวิหาร
76 ถนนวุฒากาศ แขวงบางคอ กทม.
4 วัดศาลาครืน
ซอยเอกชัย 8 ถนนวุฒากาศ แขวงบางคอ กทม .
5 วัดแกวไพฑูรย
104 ซอยเอกชัย 14 แขวงบางขุนเทียน กทม.
6 วัดบางประทุนนอก
ซอยเอกชัย 9 แขวงบางขุนเทียน กทม.
7 วัดไทร
ซอยเอกชัย 23 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน
8 วัดสิงห
35 ม.3 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน กทม.
9 วัดบางขุนเทียนนอก
1 ม.7 ซอยจอมทอง 19 แขวงจอมทอง กทม.
10 วัดบางขุนเทียนกลาง
2 หมูที่ 7 ถนนรัตนกวี แขวงจอมทอง กทม.
11 วัดบางขุนเทียนใน
ซอยจอมทอง 13 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง กทม.
12 วัดมงคลวราราม
82 ถนนจอมทอง แขวงบางคอ กทม.
13 วัดสีสุก
23 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 28 แขวงบางมด
14 วัดยายรม
ถนนพระรามที่ 2 ซอย 33 แขวงบางมด กทม.
15 วัดโพธิ์ทอง
67 หมู 4 แขวงบางมด กทม.
16 วัดโพธิ์แกว
ถนนพระรามที่ 2 ซอย 1 แขวงบางมด กทม.
17 วัดนาคนิมิตร
5 ซอยสุขสวัสดิ์ 8 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง
ถนนที่สําคัญ มี 7 สาย ดังนี้
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ชื่อถนน
1.ถนนพระรามที่ .
2.ถนนเอกชัย

ระยะทาง
4,200 เมตร
2,580 เมตร

3.ถนนจอมทอง

2,040 เมตร

4.ถนนสุขสวัสดิ์
5.ถนนวุฒากาศ
6.ถนนพุทธบูชา
7.ถนนกัลปพฤกษ

1,620 เมตร
1,440 เมตร
2,520 เมตร
3,250 เมตร

ตั้งแต – สิ้นสุด
ถนนสุขสวัสดิ์ – สุดพื้นที่เขตจอมทอง
สะพานบางขุนเทียน – คลองวัดสิงห
(สุดพื้นที่เขตจอมทอง)
ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน – สะพาน
บางขุนเทียน
คลองดาวคะนอง – คลองบางปะแกว
ถนนจอมทอง – สุดพื้นที่เขตจอมทอง
ถนนพระรามที่ 2 – สุดพื้นทีเขตจอมทอง
ถนนราชพฤกษ – สี่แยกกํานันแมนตัด
ถนนกัลปพฤกษ

หนว ยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานบํารุงทางธนบุรี
สํานักการโยธา
สํานักการโยธา
สํานักการโยธา
สํานักการโยธา
สํานักการโยธา
กรมทางหลวงชนบท

คู คลอง ลํากระโดงในพื้นที่เขตจอมทอง มีจํานวนทั้งสิ้น 109 แหง ความยาว 89,641 เมตร
* อยูในความรับผิดชอบของสํานักการระบายน้ํา จํานวน 14 แหง ความยาว 28,365 เมตร
* อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานเขตจอมทอง จํานวน 95 แหง ความยาว 61,276 เมตร
คลองหลักที่ใชระบายน้ํา จํานวน 14 คลอง ดังนี้
ที่
ชื่อคลอง
ความยาว
ตั้งแต – สิ้นสุด
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. คลองดาวคะนอง
2,000 เมตร ถนนสุขสวัสดิ์ – คลองบางขุนเทียน สํานักการระบายน้ํา
2. คลองตนไทร
1,250 เมตร คลองดาน – คลองบางสะแก
สํานักการระบายน้ํา
3. คลองดาน
2,150 เมตร คลองวัดนางชี – คลองบางขุนเทียน สํานักการระบายน้ํา
4. คลองบางขุนเทียน
3,650 เมตร คลองสนามชัย – คลองบางมด
สํานักการระบายน้ํา
5. คลองสนามชัย
2,650 เมตร คลองดาน – คลองวัดสิงห
สํานักการระบายน้ํา
6. คลองบางมด (ชวงที่
2,350 เมตร คลองสนามชัย – คลองขอย
สํานักการระบายน้ํา
1)
7. คลองบางมด (ชวงที่
1,700 เมตร คลองบางขุนเทียน – คลองตาสุก
สํานักการระบายน้ํา
2)
ที่
ชื่อคลอง
ความยาว
ตั้งแต – สิ้นสุด
หนวยงานที่รับผิดชอบ
8. คลองบางคอ
1,800 เมตร คลองดาน – คลองบางสะแก
สํานักการระบายน้ํา
9. คลองบางประทุน
2,900 เมตร คลองสนามชัย – คลองตาฉ่ํา
สํานักการระบายน้ํา
10. คลองจีน
500 เมตร
คลองดาน – ตัน
สํานักการระบายน้ํา
11. คลองบางปะแกว
2,800 เมตร ถนนสุขสวัสดิ์ – คลองยายจําป
สํานักการระบายน้ํา
12. คลองบางระแนะ
2,650 เมตร คลองสนามชัย – คลองตาฉ่ํา
สํานักการระบายน้ํา
13. คลองบางโคลัด
500 เมตร
คลองบางระแนะ – คลองวัดสิหง
สํานักการระบายน้ํา
14. คลองบางหวา
1,465 เมตร คลองดาน – ถนนกัลปพฤกษ
สํานักการระบายน้ํา

 ศูนยบริการสาธารณสุข
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ที่
1
2
3
4

ชื่อคลีนิค
ศูนยบริการสาธารณสุข 29(ชวงนุชเนตร)
(ผูอํานวยการศูนย)
ศูนยบริการสาธารณสุข 29 สาขาวัดไทร
ศูนยบริการสาธารณสุข 29 สาขาศาลาครืน
ศูนยบริการสาธารณสุข 29 สาขาสีสุก

ใบอนุญาต

สถานที่ตั้ง
ถนนวุฒากาศ แขวงบางคอ
โทร.02-4766629
ซอยเอกชัย 23 แขวงบางขุนเทียน
ซอยเอกชัย 8 แขวงบางขุนเทียน
ซอยพระรามที่ 2 ซอย 28 (รัตนกวี)
แขวงบางมด

 โรงพยาบาลของรัฐ (ศูนยการแพทยของรัฐ)
ศูนยปฐมภูมิและการแพทยทางเลือก โรงพยาบาลตํารวจ ซอยพระรามที่ 2 (28)
แขวงจอมทอง เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โทร. 02 476-2644 (หัวหนาศูนย)
 โรงพยาบาลเอกชน
ลําดับ
ชื่อคลินิค
ที่ตั้ง
23 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรฯ ถนนพระรามที่ 2
24 โรงพยาบาล บางมด
ถนนพระรามที่ 2
25 โรงพยาบาลบางขุนเทียน
ถนนจอมทอง
ทาเทียบเรือ
ที่
คลอง
1
คลองสนามชัย
2
คลองสนามชัย
3
คลองสนามชัย
4
คลองดาน
5
คลองดาน
6
คลองดาน
7
คลองดาน
8
คลองบางขุนเทียน
9
คลองบางขุนเทียน
10 คลองบางขุนเทียน
11 คลองบางมด

สถานที่ตั้ง
หนาวัดสิงห
หนาวัดไทร
หนาวัดบางปะทุนนอก
หนาวัดนางนอง
หนาวัดหนัง
หนาวัดราชโอรสาราม
หนาสวนงูธนบุรี
หนาวัดบางขุนเทียนใน
หนาวัดบางขุนเทียนกลาง
หนาวัดบางขุนเทียนนอก
หนาวัดยายรม

รูปแบบสะพาน
ไม
ค.ส.ล.มีศาลา
ค.ส.ล.
ค.ส.ล.
ค.ส.ล.
ค.ส.ล.
ไม
ค.ส.ล.
ค.ส.ล.
ค.ส.ล.
ค.ส.ล.

แหลงทองเที่ยวและของดีเขตจอมทอง
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1.




แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน
สวนสมบางมด
สวนลิ้นจี่
ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช

2. แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชื่อ
ที่ตั้ง
วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
แขวงบางคอ
วัดหนังราชวรวิหาร
แขวงบางคอ
วัดนางนองวรวิหาร

แขวงบางคอ

วัดยายรม

แขวงบางมด

วัดสิงห

แขวงบางขุนเทียน

วัดไทร

แขวงบางขุนเทียน

วัดบางขุนเทียนใน

แขวงจอมทอง

วัดบางขุนเทียนกลาง และ
วัดบางขุนเทียนนอก

แขวงจอมทอง

ความสําคัญ
วัดประจํารัชกาลที่ 3
- พิพิธภัณฑเพื่อการศึกษา
- หลวงปูเอี่ยม (พระเถระที่มีชื่อเสียง
พระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิ์ เปนพระ
ทรงเครื่อง 1 ใน 3 ของประเทศไทย
- พิพิธภัณฑทองถิ่นเขตจอมทอง
- พระอุโบสถเปนภาพแกะสลักไมสักทั้งหลัง
หลวงพอดํา (หลวงพอโสธรจํารอง ทําดวย
ทองคําทั้งองค
- มีพระตําหนักทองพระเจาเสือที่เสด็จ
ประทับ
ทรงเบ็ดที่เมืองสาครบุรี (สมุทรสาคร)
- หอกลองโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระปรางคเรไร , ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
บอกเลาเรื่องราวการแตงสําเภาไปคาขาย
ประเทศจีน สมัยรัชกาลที่ 3
มีศาลาริมน้ํา (เรือนยาว) ในสมัยรัชกาลที่ 5
ที่ทรงประทับรอเวลาน้ําขึ้นเพื่อเสด็จกลับวัง
หลังจากไดฟงพระธรรมเทศนา
ณ วัดบางขุนเทียนกลาง และวัดบางขุน
เทียนนอก

 สะพานลอยคนขาม
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ที่

ถนน

1
2
3
4

ถนนพระรามที่ 2
ถนนพระรามที่ 2
ถนนพระรามที่ 2
ถนนพระรามที่ 2

5
6

ถนนพระรามที่ 2
ถนนพระรามที่ 2

7
8

ถนนพระรามที่ 2
ถนนพระรามที่ 2

9

ถนนพระรามที่ 2

สถานที่ตั้ง

รูปแบบ
สะพาน
ค.ส.ล.
ค.ส.ล.
ค.ส.ล.
ค.ส.ล.*

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กรมทางหลวง
กรมทางหลวง
กรมทางหลวง
กรมทางหลวง

ค.ส.ล.*
ค.ส.ล.*

กรมทางหลวง
กรมทางหลวง

ค.ส.ล.*
ค.ส.ล.*

กรมทางหลวง
กรมทางหลวง

ค.ส.ล.

กรมทางหลวง

ค.ส.ล.

สํานัก
การจราจรฯ
กทม.
สํานัก
การจราจรฯ
กทม.
สํานัก
การจราจรฯ
กทม.

10 ถนนสุขสวัสดิ์

เริ่มจากหนาวัดโพธิ์แกว
หนาเขต ขาออก
ขาออก – ขาเขา ชองทางดวน
ขาออก – ขาเขา ซอยพระราม 2 ซอย 27
(บริษัทโตโยตา ธนบุรี)
ขาออก – ขาเขา (บริษัท อีซูซุ นครหลวง)
ขาออก – ขาเขา ประปาตากสิน
(ปากซอยาพระราม 2 ซอย 26)
ขาออก – ขาเขา (หมูบานชิชา)
ขาออก – ขาเขา (ธนาคารกรุงไทย)
ปากซอยพระราม 2 ซอย 32
ขาออก – ขาเขา โรงพยาบาลบางมด
สถานีตํารวจนครบาลบางมด
ซอยสุขสวัสดิ์ 16

11 ถนนสุขสวัสดิ์

ซอยสุขสวัสดิ์ 6 - 8

ค.ส.ล.

12 ถนนสุขสวัสดิ์

ซอยสุขสวัสดิ์ 2 - 4

ค.ส.ล.

สมาคมในพื้นที่เขตจอมทอง มีทั้งหมด 44 สมาคม
ลําดับที่
ชื่อสมาคม
1
พุทธสัมพันธสมาคม
2
สมาคมสงเสริมทองถิ่นเพื่อพัฒนาสังคม
3
สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห
4
สมาคมฮินแหนน
5
สมาคมชาวทาดินแดง
6
สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวัดราชโอรส
7
สมาคมรวมพัฒนาสงเคราะหเด็กอนาถา
8
สมาคมศิษยเกาโรงเรียนวัดราชโอรส
9
สมาคมรวมมิตรอนุรักษ
10
สมาคมรวมใจพัฒนาชุมชน
11
สมาคมสตรีเบตง- กรุงเทพฯ สัมพันธ
ลําดับที่
ชื่อสมาคม
12
สมาคมชาวบางมดรวมพัฒนาบรรเทาสาธารณะ
14

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนบางมดวิทยา
สมาคมศิษยเกามัธยมวัดสิงห
สมาคมกํานันผูใหญบานแขวงจอมทอง
สมาคมศรีจันทรา
สมาคมราษฎรบูรณะพัฒนา
สมาคมศรีแสงพลอย
สมาคมชาวโพธิ์ทอง
สมาคมบุญสมสามัคคี
สมาคมสงเสริมผูประกอบวิชาการชาง
สมาคมการประมงแหงประเทศไทย
สมาคมมิตรบางมด
สมาคมสงเสริมดนตรี- กีฬา
สมาคมบรรเทาสาธารณภัยชาว- จันทรมวงโพธิ์ทอง
สมาคมพุทธบุตต
สมาคมชาวจันทรมวง โพธิ์ทอง
สมาคมนักเรียนเกาโรงเรียนวัดหนัง
สมาคมครูผูปกครองโรงเรียนวัดหนัง
สมาคมสามัคคีฌาปนกิจ วัดโพธิ์แกว
สมาคมรวมสุขวัฒนา
สมาคมศิษยเกาโรงเรียนปญญาวิทยา
สมาคมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
สมาคมบางปะแกวสัมพันธ
สมาคมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
สมาคมศิษยเกาโรงเรียนบางมดวิทยา
สมาคมตระกูลโงวแหงประเทศไทย
สมาคมวิมาลี
สมาคมสงเสริมกีฬาวอลเลยบอล
สมาคมล่ําเทียนตระกูลเลา
สมาคมรวมอาสา
สมาคมผูคาพืชสวนบางมด
สมาคมผูประกอบการธุรกิจรังนกแอน (ประเทศไทย)
สมาคมตระกูลโซวในประเทศไทย

มูลนิธใิ นพื้นที่เขตจอมทอง มีทั้งหมด 31 มูลนิธิ
ลําดับที่

ชื่อมูลนิธิ
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28.
29.
30.
31.

มูลนิธิมัธยมวัดสิงห
มูลนิธิโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก ( ศิลปเดชศึกษาคาร )
มูลนิธิสงเคราะหโรงเรียนวัดไทร( ถาวรพรหมนุกูล )
มูลนิธิโรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒน)
มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดมงคลวราราม ( สมพรพสกสรรค )
มูลนิธิสงเสริมการศึกษาโรงเรียนวัดโพธิ์แกว
มูลนิธิคุณพอแทน- คุณแมกิมลี้ จุลชาต
มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
มูลนิธิเพื่อการศึกษาวัดบางประทุนนอก
มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนปญญาวิทยา
มูลนิธิสมหมายมิตรและศิษยอุปถัมภ
มูลนิธิลุกเสือชาวบานเขตบางขุนเทียน
มูลนิธิการศึกษาโรงเรียนวัดนาคนิมิตร
มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
มูลนิธิธรรมประทีปสัมโพธิญาณ
มูลนิธิปลั่งศรีสัมพันธ
มูลนิธิบางมดวิทยา
มูลนิธิสงเสริมการศึกษาโรงเรียนวัดศาลาครืน
มูลนิธิแหงชีวิต
มูลนิธิชื่น เผือกสามัญ
มูลนิธิทองอยู- ทองมวน กระบิลสิงห
มูลนิธิอรุโณทัย
มูลนิธิวิถีทรรศน
มูลนิธิโรงเรียนวัดราชโอรส
มูลนิธิศิริมงคลเกษม
มูลนิธิสายดวนเพื่อชีวิต
มูลนิธิเมตตาอาทร
มูลนิธิแกว 9 ประการ
มูลนิธิกอลฟไทยสูกอลฟโลก
มูลนิธิโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก
มูลนิธิแสงสวางแทแหงการศึกษา

สถานประกอบการในพื้นที่เขตจอมทอง
1. ประเภทสถานบริการ จํานวน – แหง
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2. ประเภทสถานประกอบการที่เปดใหบริการในลักษณะที่คลายสถานบริการ จํานวน 27 แหง
ลําดับ ชื่อสถานบริการ
ที่อยู
1. รานถังเบียร
31/94-95 ซอยเอกชัย 3 แขวงบางขุนเทียน
2. รานเย็นเหลา เชากาแฟ
8/2 ซอยเอกชัย 5 แขวงบางขุนเทียน
3. รานสามหมอก
2/24 ซอยเอกชัย 7/1 แขวงบางขุนเทียน
4. ราน 32 บาร
ซอยเอกชัย 32 แขวงบางขุนเทียน
5. นองใหมคาราโอเกะ
85/321 ตรงขามกํานันแมน 15 แขวงบางขุนเทียน
6. รานแฟนฉัน
34/10 ถนนกัลปพฤกษ แขวงบางขุนเทียน
7. รานอีสานบานเฮาวาไรตี้
51/71 ถนนกัลปพฤกษ แขวงบางขุนเทียน
8. ครัวคุณซง
34/6 ถนนกัลปพฤกษ แขวงบางขุนเทียน
9. 16/9 ถนนกัลปพฤกษ แขวงบางขุนเทียน
10. 16/3 ถนนกัลปพฤกษ แขวงบางขุนเทียน
ลําดับ ชื่อสถานบริการ
ที่อยู
11. สรอยแกว คาราโอเกะ
103/2 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง
12. นองนกคาราโอเกะ
103 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง
13. ดอกนีออน
103/3 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง
14. ราน ฟารม นม คาแฟ
283,185,287 ถนนวุฒากาศ แขวงบางคอ
15. รานกีตารคาราโอเกะ
76/6 ถนนดาวคะนอง – จอมทอง แขวงบางคอ
16. รานมาเวยเฮย
14/4 ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน แขวงบางคอ
17. เบียร แอนด บิว คาราโอเกะ
23/23 หนาโรงแรมมดอินน ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
18. รานเคลิ้ม
ริมถนนพระรามที่ 2 ซอย 21 แขวงบางมด
19. กีตาร คาราโอเกะ
511 (8/64) ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
20. รานชนบท
27/3 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด
21. รานอิ่มปลาเผา
347/1-2 ซอยพุทธบูชา 15 – 17 แขวงบางมด
22. รานไมลัง
ไมมีเลขที่ ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางมด
23. รานกรุมกริ่ม
ไมมีเลขที่ ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางมด
24. รานโฟลคการเดนท
ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางมด
25. นุก เตา คาราโอเกะ
145 ซอยพระราม 2 ที่ 18 แขวงบางมด
26. ขาวตมโชคดี คาราโอเกะ
149 ซอยพระราม 2 ที่ 18 แขวงบางมด
27. รานไมเลื้อยคาราโอเกะ
12/6 ซอยสุขสวัสดิ์ 14 แขวงบางมด

อาคารสูงในพื้นที่เขตจอมทอง จํานวน 16 แหง
17

ลําดับที่
ชื่ออาคาร
1.
อาคาร บิลเลี่ยนทาวเวอร จํานวน 18 ชั้น
2.

อาคาร ชัยกูลทาวเวอร จํานวน 17 ชั้น

3.

อาคาร เอเชียกรุป 1999 จํานวน 9 ชั้น

4.

อาคาร เอเชีย 2 จํานวน 9 ชั้น

5.
6.
7.

อาคาร วี แอล แมนชั่น (สุนทรแมนชั่น 2)
อาคาร ทับทิมแมนชั่น จํานวน 9 ชั้น
อาคาร LEK จํานวน 9 ชั้น

8.

อาคาร โรงพยาบาลบางมด จํานวน 13 ชั้น

9.

อาคาร โรงพยาบาลบางปะกอก จํานวน 13 ชั้น

10.

อาคาร GFPT จํานวน 20 ชัน้

11.

อาคาร ลุมพีนี เพลส สุขสวัสดิ์ – พระรามที่ 2
จํานวน 32 ชั้น
อาคาร TAMPO GRAND จํานวน 24 ชั้น

12.
13.
14.
15.
16.

อาคาร บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด
จํานวน 21 ชั้น
อาคาร บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท
จํากัด จํานวน 25 ชั้น
อาคาร บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด
จํานวน 25 ชั้น
อาคาร บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด
จํานวน 8 ชั้น

สถานที่
355 ซอยพระราม 2 ที่ 38
ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขต
จอมทอง
57 ซอยพระราม 2 ที่ 30
ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขต
จอมทอง
96/87 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
96/88 ซอยพระราม 2 ที่ 38
ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขต
จอมทอง
45/3 ถนนจอมทอง แขวง/เขตจอมทอง
271/4 ถนนจอมทอง แขวง/เขตจอมทอง
525 ซอยสุขสวัสดิ์ 14/1 ถนนสุขสวัสดิ์
แขวง/เขตจอมทอง
747 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
362 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
8 ซอยสุขสวัสดิ์ 2 ถนนสุขสวัสดิ์
แขวง/เขตจอมทอง
69 ซอยสวนหลวง
แขวงบางคอ เขตจอมทอง
ถนนราชพฤกษ แขวงบางคอ เขตจอมทอง
ถนนราชพฤกษ แขวงบางคอ เขตจอมทอง
ถนนราชพฤกษ แขวงบางคอ เขตจอมทอง
ถนนราชพฤกษ แขวงบางคอ เขตจอมทอง
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