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เขตภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ ตั้งอยูทางฝงตะวันตกของแมน้ำเจาพระยาเปน 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร และ
เปน 1 ใน 15 เขต ที่ ตั้งอยูในเขตฝงธนบุรีเดิม ในปจจุบันมีพื้นที่ 17.18 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับ
แนวทองที่สานักงานเขตขางเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ จรด เขตตลิ่งชัน
ทิศใต จรด เขตจอมทองและเขตบางบอน
ทิศตะวันออก จรด เขตบางกอกใหญ และเขตธนบุรี
ทิศตะวันตก จรด เขตบางแค
สำนักงานเขตภาษีเจริญ ตั้งอยูเลขที่ 46 ซอยเพชรเกษม 54 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ อยูหางจากศาลาวาการกรุงเทพมหานครเปนระยะทาง 17 กิโลเมตร

1. พื้นที่การปกครอง
- แบงพื้นที่การปกครองออกเปน 7 แขวง คือ
1. แขวงบางหวา มีพื้นที่ 4.86 ตารางกิโลเมตร
2. แขวงบางดวน มีพื้นที่ 3.52 ตารางกิโลเมตร
3. แขวงบางแวก มีพื้นที่ 1.50 ตารางกิโลเมตร
4. แขวงบางจาก มีพื้นที่ 1.86 ตารางกิโลเมตร
5. แขวงคลองขวาง มีพื้นที่ 2.65 ตารางกิโลเมตร
6. แขวงปากคลองภาษีเจริญ มีพื้นที่ 0.50 ตารางกิโลเมตร
7. แขวงคูหาสวรรค มีพื้นที่ 2.29 ตารางโลเมตร
- มีชุมชนจานวน 54 ชุมชน

2. การคมนาคม
ถนนสำคัญ มี 8 สาย คือ
1. ถนนเพชรเกษม ตั้งแตคลองบางกอกใหญ ถึงคลองพระยาราชมนตรี
2. ถนนเทิดไท ตั้งแตคลองดาน ถึงคลองราชมนตรี
3. ถนนบางแวก ตั้งแตซอยจรัลสนิทวงศ 13 ถึงคลองลัดตากลั่น
4. ถนนราชมนตรี ตั้งแตซอยเพชรเกษม 58 ถึงถนนกาญจนาภิเษก
5. ถนนรัชมงคลประสาธน ตั้งแตถนนเทอดไท ถึงวัดปากน้ำภาษีเจริญ
6. ถนนศาลธนบุรี ตั้งแตถนนเทอดไท (พัฒนาการ ถึงถนนเอกชัย
7. ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตั้งแตถนนเพชรเกษม ถึงคลองบางเชือกหนัง
8. ถนนราชพฤกษ ตั้งแตแยกเพชรเกษม-ราชพฤกษ ถึงคลองบางเชือกหนัง
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ซอยสำคัญที่เชื่อม 2 ถนน เปนทางลัดได 3 ซอย คือ
1. ซอยเพชรเกษม 48 เชื่อมระหวางถนนเพชรเกษมกับถนนบางแวก
2. ซอยเพชรเกษม 58 เชื่อมระหวางถนนเพชรเกษมกับถนนวงแหวนรอบนอก (ถนนกาญจนาภิเษก
3. ซอยเพชรเกษม 23 เชื่อมระหวางถนนเพชรเกษมกับถนนเทอดไท
คลองและลำกระโดงสาธารณะ
คลองสำคัญที่ใชเปนหลักในการคมนาคม และระบายน้ำ คือ
- คลองบางกอกใหญ
- คลองภาษีเจริญ
- คลองพระยาราชมนตรี
- คลองบางจาก
- คลองบางแวก
- คลองบางเชือกหนัง

3. สถานศึกษา
มี ส ถานศึ ก ษาของสั ง กั ด เขตภาษี เ จริ ญ 13 โรงเรี ย น / โรงเรี ย นเอกชน 13 โรงเรี ย น โรงเรี ย นสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ 7 โรงเรียน / ระดับอุดมศึกษา 2 แหง /
โรงเรียนในสังกัดเขตภาษีเจริญ สอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จำนวน 13 โรงเรียน คือ
1. โรงเรียนวัดนิมมานรดี
8. โรงเรียนวัดประดู (พวงอุทิศ
2. โรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม
9. โรงเรียนบางจาก
3. โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี
10. โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร
4. โรงเรียนวัดทองศาลางาม
11. โรงเรียนวัดโตนด
5. โรงเรียนวัดโคนอน
12. โรงเรียนวัดกาแพง
6. โรงเรียนวัดมะพราวเตี้ย
13. โรงเรียนวัดตะลอม
7. โรงเรียนวัดอางแกว
โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อยูในทองที่ เขตภาษีเจริญ จำนวน 6 โรงเรียน คือ
- สอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงประถมศึกษาปที่ 6 มี 1 แหง คือ
1. โรงเรียนวัดนาคปรก
- สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 มี 5 แหง คือ
1. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
4. โรงเรียนจันทรประดิษฐารามวิทยาคม
2. โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค
5. โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
3. โรงเรียนวัดรางบัว
ระดับอุดมศึกษา มีของกระทรวงศึกษาธิการ 1 แหง คือ
1. กระทรวงศึกษาธิการ คือ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
มหาวิทยาลัยเอกชน คือ มหาวิทยาลัยสยาม
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โรงเรียนเอกชนตั้งอยูในพื้นที่ของเขต และเปดสอนตั้งแตอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6
มี 13 แหง คือ
1. โรงเรียนเผดิมศึกษา
2. โรงเรียนผดุงกิจ
3. โรงเรียนสุภาคมศึกษา
4. โรงเรียนฐานปญญา
5. โรงเรียนทองพูน
6. โรงเรียนสุจิณณวดี
7. โรงเรียนสถาพรศึกษา
8. โรงเรียนอนุบาลบานสวน 9. โรงเรียนอนุบาลดารวี
10. โรงเรียนสุธรรมศึกษา
11. โรงเรียนชาญกิจวิทยา
12 โรงเรียนเปยมสุวรรณวิทยา
13. โรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี

4. สถานที่ทางศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา มี 27 วัด แบงเปนวัดอารามหลวง จานวน 6 วัด และวัดราษฏร จำนวน 21 วัด
- อารามหลวง มี 6 วัด คือ
1. วัดปากน้ำภาษีเจริญ
4. วัดอัปสรสววรณ
2. วัดนวลนรดิศ
5. วัดคูหาสวรรค
3. วัดนางชีวรวหาร
6. วัดนิมมานรดี
- วัดราษฎร มี 21 วัด คือ
1. วัดนาคปรก
12. วัดเพลง
2. วัดทองศาลางาม
13. วัดกำแพงแขวงปากคลอง
3. วัดประดูบางจาก
14. วัดยาง
4. วัดวิจิตรการนิมิต
15. วัดบางแวก
5. วัดมะพราวเตีย
16. วัดอางแกว
6. วัดจันทรประดิษฐาราม
17. วัดปากน้ำฝงใต
7. วัดนก
18. วัดตะโน
8. วัดโตนด
19. วัดโบสถอินทรสารเพชร
9. วัดกำแพงแขวงบางแวก
20. วัดไชยฉิมพลี
10. วัดตะลอม
21. วัดรางบัว
11. วัดโคนอน
- วัดในคริสตศาสนา มี 1 แหง คือ วัดนักบุญเปรโต
- ศาลเจา มีจำนวน 6 แหง
- ศาลเจาที่อยูในความดูแลของเขต มี 3 แหง คือ
1. ศาลเจารางบัว
2. ศาลเจากวนอู
3. ศาลเจาพระลักษณ
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- ศาลเจาของเอกชน มี 3 แหง คือ
1. ศาลขุนดานเจาพอเสือ
2. ศาลเจาพอไฟ
3. ศาลเจาเจี่ยเทพธิดา

5. การสาธารณะสุข
มีศูนยบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลตั้งอยูในพื้นที่ คือ
- ศูนยบริการสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร 2 แหง คือ
1. ศูนยบริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง
2. ศูนยบริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฏ ศศะนาวิน
และยังมีศูนยบริการสาธารณสุขสาขาอีก 4 แหง คือ
1. ศูนยบริการสาธารณสุข สาขายายทวดมาก
2. ศูนยบริการสาธารณสุข สาขาแยมเหยิน เสมากุล
3. ศูนยบริการสาธารณสุข สาขาวัดกำแพง
4. ศูนยบริการสาธารณสุข สาขานางโกย เอี่ยมสะอาด
- ศูนยฯ ของรัฐบาล 1 แหง คือ สถานีกาชาดที่ 11 (วิเศษนิยม สภากาชาดไทย
- โรงพยาบาลเอกชน มี 3 แหง คือ
1. โรงพยาบาลพญาไท 3
2. โรงพยาบาลบางไผ
3. โรงพยาบาลเพชรเกษม
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