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ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงสะพานสูง และตั้งแขวงราษฎร์พัฒนา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง
โดยที่เป็นการสมควรมีประกาศเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงและตั้งแขวง เขตสะพานสูง ให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในด้านการปกครอง การบริหาร และการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงให้ประกาศเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงสะพานสูง และตั้งแขวงราษฎร์พัฒนา แขวงทับช้าง
เขตสะพานสูง โดยให้มีรายละเอียดเขตพื้นที่ ดังนี้
แขวงสะพานสูง
แนวเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม และแขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

แนวเขตการปกครองของแขวงสะพานสูง
ทิศเหนือ
เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองบ้านม้า (บ้านม้า ๒) ฝั่งตะวันออกกับคลองแสนแสบ
ฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองแสนแสบฝั่งเหนือ สิ้นสุดที่จุดบรรจบ
ระหว่างแนวขอบทางถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนตะวันออก) ฟากตะวันออก
ทิศตะวันออก
เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวขอบทางถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนตะวันออก)
ฟากตะวันออกกับแนวคลองแสนแสบฝั่งเหนือ ไปทางทิศใต้ตามแนวขอบทางถนน
กาญจนาภิเษก (วงแหวนตะวันออก) ฟากตะวันออก สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่าง
แนวคลองทับช้างล่างฝั่งเหนือ
ทิศใต้
เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวขอบทางถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนตะวันออก)
ฟากตะวันออกกับแนวคลองทับช้างล่างฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลอง
ทับ ช้ า งล่ า งฝั่ งเหนื อ บรรจบกั บ แนวคลองวั งใหญ่ ฝั่ ง เหนื อ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก
ตามแนวคลองวั ง ใหญ่ ฝั่ ง เหนื อ สิ้ น สุ ด ที่ จุ ด บรรจบระหว่ า งแนวคลองบ้ า นม้ า
(บ้านม้า ๒) ฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันตก
เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวคลองวังใหญ่ฝั่งเหนือกับแนวคลองบ้านม้า (บ้านม้า ๒)
ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองบ้านม้า (บ้านม้า ๒) ฝั่งตะวันออก
สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างแนวคลองแสนแสบฝั่งเหนือ
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แขวงราษฎร์พัฒนา
แนวเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว และแขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี และแขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
ทิศใต้
ติดต่อกับ แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
แนวเขตการปกครองของแขวงราษฎร์พัฒนา
ทิศเหนือ
เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวขอบทางถนนกาญจนภิเษก (วงแหวนตะวันออก)
ฟากตะวั น ออกกั บ คลองแสนแสบฝั่ ง เหนือ ไปทางทิศ ตะวั น ออกตามแนวคลอง
แสนแสบฝั่งเหนือ สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างแนวคลองลาดบัวขาวฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันออก
เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองแสนแสบฝั่งเหนือกับคลองลาดบัวขาวฝั่งตะวันออก
ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองลาดบัวขาวฝั่งตะวันออก สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่าง
แนวคลองทับช้างล่างฝั่งเหนือ
ทิศใต้
เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองลาดบัวขาวฝั่งตะวันออกกับคลองทับช้างล่างฝั่งเหนือ
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองทับช้างล่างฝั่งเหนือ สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่าง
แนวขอบทางถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนตะวันออก) ฟากตะวันออก
ทิศตะวันตก
เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวคลองทับช้างล่างฝั่งเหนือกับแนวขอบทางถนน
กาญจนาภิเษก (วงแหวนตะวันออก) ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือตามแนวขอบทาง
ถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนตะวั นออก) ฟากตะวันออก สิ้นสุดที่ จุดบรรจบ
ระหว่างแนวคลองแสนแสบฝั่งเหนือ
แขวงทับช้าง
แนวเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ แขวงสะพานสูง และแขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
ทิศใต้
ติดต่อกับ แขวงประเวศ เขตประเวศ
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ และแขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
แนวเขตการปกครองของแขวงทับช้าง
ทิศเหนือ
เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองบ้านม้า (บ้านม้า ๒) ฝั่งตะวันออกกับแนวคลอง
วังใหญ่ ฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองวังใหญ่ฝั่งเหนือ บรรจบกับแนว
คลองทับช้างล่างฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองทับช้างล่างฝั่งเหนือ
สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างแนวคลองลาดบัวขาวฝั่งตะวันออก
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ทิศตะวันออก

เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวคลองลาดบัวขาวฝั่งตะวันออกกับแนวคลองทับช้างล่าง
ฝั่งเหนือ ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองลาดบัวขาวฝั่งตะวันออก บรรจบกับคลองแม่จัน
ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองแม่จันฝั่งตะวันออก สิ้นสุดที่จุดบรรจบ
ระหว่างแนวขอบทางถนนกรุงเทพ - ชลบุรี ฟากเหนือ
ทิศใต้
เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองแม่จันฝั่งตะวันออกกับแนวขอบทางถนนกรุงเทพ - ชลบุรี
ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวขอบทางถนนกรุงเทพ - ชลบุรี ฟากเหนือ
สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างแนวคลองบึงบ้านม้า (คลองวังใหญ่) ฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันตก
เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองบึงบ้านม้า (คลองวังใหญ่) ฝั่งตะวันออกกับแนว
ขอบทางถนนกรุงเทพ - ชลบุรี ฟากเหนือ ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองบึงบ้านม้า
(คลองวังใหญ่) ฝั่งตะวันออก สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่างแนวคลองบ้านม้า (บ้านม้า ๒)
ฝั่งตะวันออก
ตามแผนที่ท้ายประกาศกรุงเทพมหานครนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลตํารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

