
เขตภาษีเจริญ 
เขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่ทางฝังตะวันตกของแม่น้้าเจ้าพระยาเป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร และ

เป็น 1 ใน 15 เขต ที ตั้งอยู่ในเขตฝังธนบุรีเดิม ในปัจจุบันมีพ้ืนที ่17.18 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกบั
แนวท้องทีส่้านักงานเขตข้างเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ   จรด เขตตลิ่งชัน   
ทิศใต้   จรด เขตจอมทองและเขตบางบอน 
ทิศตะวันออก จรด เขตบางกอกใหญ่ และเขตธนบุรี  
ทิศตะวันตก จรด เขตบางแค 
ส้านักงานเขตภาษีเจริญ  ต้ังอยู่เลขที ่ 46  ซอยเพชรเกษม  54  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหว้า               

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  อยู่ห่างจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง 17 กิโลเมตร 
 

1.  พืน้ที่การปกครอง 
แบง่พ้ืนที่การปกครองออกเป็น 7 แขวง คือ 
-  แขวงบางหว้า  มีพ้ืนที ่ 4.86  ตารางกิโลเมตร  
-  แขวงบางด้วน  มีพ้ืนที ่ 3.52  ตารางกิโลเมตร  
-  แขวงบางแวก  มีพ้ืนที ่ 1.50  ตารางกโิลเมตร  
-  แขวงบางจาก  มีพ้ืนที ่ 1.86  ตารางกิโลเมตร  
-  แขวงคลองขวาง  มีพ้ืนที ่ 2.65  ตารางกโิลเมตร 
-  แขวงปากคลองภาษีเจริญ  มีพ้ืนที ่ 0.50  ตารางกิโลเมตร 
-  แขวงคูหาสวรรค์  มีพ้ืนที ่ 2.29  ตารางกโิลเมตร 
ชุมชนจ้านวน 54 ชุมชน  
 

2.  การคมนาคม 
     ถนนส าคัญ  มี  8  สาย  คือ 

1.  ถนนเพชรเกษม ตั้งแตค่ลองบางกอกใหญ่ ถึงคลองพระยาราชมนตรี 
2.  ถนนเทิดไท  ต้ังแต่คลองดาน  ถึงคลองราชมนตรี 
3.  ถนนบางแวก  ต้ังแต่ซอยจรัลสนิทวงศ์ 13  ถึงคลองลัดตากลั่น 
4.  ถนนราชมนตรี  ต้ังแตซ่อยเพชรเกษม 58  ถึงถนนกาญจนาภิเษก 
5.  ถนนรัชมงคลประสาธน์  ต้ังแต่ถนนเทอดไท ถึงวัดปากน้้าภาษีเจริญ 
6.  ถนนศาลธนบุรี  ต้ังแตถ่นนเทอดไท (พัฒนาการ) ถึงถนนเอกชัย 
7.  ถนนพุทธมณฑลสาย 1  ตั้งแตถ่นนเพชรเกษม  ถึงคลองบางเชือกหนัง 
8.  ถนนราชพฤกษ์  ตั้งแตแ่ยกเพชรเกษม-ราชพฤกษ์  ถึงคลองบางเชือกหนัง 
 
 



  

     ซอยส าคัญท่ีเชื่อม 2  ถนน  เป็นทางลัดได้  3  ซอย  คือ 
1.  ซอยเพชรเกษม 48 เชื่อมระหว่างถนนเพชรเกษมกับถนนบางแวก 
2.  ซอยเพชรเกษม 58  เชื่อมระหว่างถนนเพชรเกษมกับถนนวงแหวนรอบนอก (ถนนกาญจนาภิเษก)  
3.  ซอยเพชรเกษม 23  เชื่อมระหว่างถนนเพชรเกษมกับถนนเทอดไท 

     คลองและล ากระโดงสาธารณะ 
คลองส้าคัญทีใ่ช้เป็นหลักในการคมนาคม และระบายน้้า  คือ 
-  คลองบางกอกใหญ่  -  คลองภาษีเจริญ 
-  คลองพระยาราชมนตรี   -  คลองบางจาก 
-  คลองบางแวก   -  คลองบางเชือกหนัง 
 

3.  สถานศึกษา 
มีสถานศึกษาของสังกัดเขตภาษีเจริญ  13  โรงเรียน  โรงเรยีนเอกชน  13  โรงเรียน  โรงเรียนสังกัด 

กระทรวงศึกษาธิการ  7  โรงเรียน  ระดับอุดมศึกษา  2  แห่ง   
โรงเรียนในสังกัดเขตภาษีเจริญ  สอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 จ้านวน 13 โรงเรียน คือ 

1.  โรงเรียนวัดนิมมานรดี    8.  โรงเรียนวัดประดู่ (พ่วงอุทิศ)    
2.  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม   9.  โรงเรียนบางจาก 
3.  โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี     10.  โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร 
4.  โรงเรียนวัดทองศาลางาม    11.  โรงเรียนวัดโตนด 
5.  โรงเรียนวัดโคนอน     12.  โรงเรียนวัดก้าแพง 
6.  โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย   13.  โรงเรียนวัดตะล่อม 
7.  โรงเรียนวัดอ่างแก้ว 

โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในท้องที่ เขตภาษีเจริญ จ้านวน 6 โรงเรียน คือ 
-  สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่  6  มี  1  แห่ง คือ 

1.  โรงเรียนวัดนาคปรก 
-  สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ถึงมัธยมศึกษาปีที ่ 6  มี  5  แห่ง  คือ 

1.  โรงเรียนวัดนวลนรดิศ   4.  โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 
2.  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์   5.  โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
3.  โรงเรียนวัดรางบัว 

ระดับอุดมศึกษา  มีของกระทรวงศึกษาธิการ  1  แห่ง  และทบวงมหาวิทยาลัย  1  แห่ง  คือ  
-  กระทรวงศึกษาธิการ  คือ  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
-  มหาวิทยาลัยเอกชน  คือ  มหาวิทยาลัยสยาม 

โรงเรียนเอกชนต้ังอยู่ในพ้ืนที่ของเขต และเปิดสอนตั้งแตอ่นุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6   
มี  13  แห่ง  คือ 
 



  

1.  โรงเรียนเผดิมศึกษา  2.  โรงเรียนผดุงกิจ      3.  โรงเรียนสุภาคมศึกษา 
4.  โรงเรียนฐานปัญญา  5.  โรงเรียนทองพูน      6.  โรงเรียนสุจิณณ์วดี 
7.  โรงเรียนสถาพรศึกษา  8.  โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน  9.  โรงเรียนอนุบาลดารวี 
10.  โรงเรียนสุธรรมศึกษา 11.  โรงเรียนชาญกิจวิทยา 
12.  โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา 13.  โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี 
 

4.  สถานที่ทางศาสนา 
วัดในพระพุทธศาสนา มี 27 วัด แบ่งเป็นวัดอารามหลวง จ้านวน 6 วัด และวัดราษฏร์ จ้านวน 21 วัด 
- อารามหลวง  มี  6  วัด  คือ 

1.  วัดปากน้้าภาษีเจริญ  4.  วัดอัปสรสวรรค์ 
2.  วัดนวลนรดิศ   5.  วัดคูหาสวรรค ์
3.  วัดนางชีวรวหิาร  6.  วัดนิมมานรดี 

- วัดราษฎร์  มี  21  วัด  คือ 
1.  วัดนาคปรก   12.  วัดเพลง 
2.   วัดทองศาลางาม  13.  วัดก้าแพงแขวงปากคลอง 
3.  วัดประดู่บางจาก  14.  วัดยาง 
4.  วัดวิจิตรการนิมิต  15.  วัดบางแวก 
5.  วัดมะพร้าวเตี้ย  16.  วัดอ่างแก้ว 
6. วัดจันทร์ประดิษฐาราม  17.  วัดปากน้้าฝังใต้  
7.  วัดนก   18.  วัดตะโน 
8.  วัดโตนด   19.  วัดโบสถ์อินทรสารเพชร 
9.  วัดก้าแพงแขวงบางแวก 20.  วัดไชยฉิมพลี 
10.  วัดตะล่อม   21.  วัดรางบัว 
11.  วัดโคนอน 

วัดในคริสต์ศาสนา  มี 1  แห่ง คือ  วัดนักบุญเปรโต 
ศาลเจ้า  มีจ้านวน  6  แห่ง 
-  ศาลเจ้าที่อยู่ในความดูแลของเขต  มี 3 แห่ง  คือ 

1.  ศาลเจ้ารางบัว    
2.  ศาลเจ้ากวนอู 
3.  ศาลเจ้าพระลักษณ์ 

-  ศาลเจ้าของเอกชน  มี  3  แห่ง  คือ  
1.  ศาลขุนด่านเจ้าพ่อเสือ 
2.  ศาลเจ้าพอ่ไฟ 
3.  ศาลเจ้าเจี่ยเทพธิดา 



  

5.  การสาธารณะสขุ 
มีศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลตั้งอยู่ในพ้ืนที่  คือ 
-  ศูนย์บริการสาธารณสุข  สังกดักรุงเทพมหานคร  2 แห่ง  คือ 

1.  ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง 
2.  ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฏ์ ศศะนาวิน 

และยังมีศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาอีก  4  แห่ง  คือ 
1.  ศูนย์บริการสาธารณสุข  สาขายายทวดมาก 
2.  ศูนย์บริการสาธารณสุข  สาขาแย้มเหยิน  เสมากุล 
3.  ศูนย์บริการสาธารณสุข  สาขาวัดก้าแพง 
4.  ศูนย์บริการสาธารณสุข  สาขานางโกย  เอี่ยมสะอาด 

-  ศูนย์ฯ ของรัฐบาล  1  แห่ง  คือ  สถานีกาชาดที่  11 (วิเศษนิยม)  สภากาชาดไทย 
-  โรงพยาบาลเอกชน  มี  3  แห่ง คือ 

1. โรงพยาบาลพญาไท 3  2. โรงพยาบาลบางไผ่ 3.  โรงพยาบาลเพชรเกษม  
  


