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ประเด็นในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต 

 

1. ข้อมูลทั่วไป   
1) ประวัติความเป็นมาของพ้ืนที/่สํานักงานเขต 

สํานักงานเขตบางกะปิ เดิมเรียกวํา “อําเภอบางกะปิ” และ “เขตบางกะปิ” ตามลําดับ 
เมื่อราวพุทธศักราช 2386 ในรัชสมัยของสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัวฯ เจ๎าพระยาบดินทรเดชา 
(สิงห์  สิงหเสนี) ได๎เป็นแมํทัพยกกองทัพไพรํพลพร๎อมกับเจ๎าเมืองอ่ืนๆ ฝุายตะวันออกไปปราบกบฏ
ที่นครจําปาศักดิ์และเมืองหลวงพระบาง ได๎รับชัยชนะในราชการสงคราม  จึงได๎กวาดต๎อนครอบครัว
หัวเมืองรายทางติดตามกลับมาด๎วยโดยให๎ตั้งบ๎านเรือนอยูํบริ เวณยํานคลองกุํมในปัจจุบัน ซึ่งแตํเดิม
ยังมีสภาพเป็นปุาทึบ ตํอมามีผู๎อพยพมาทํามาหากินเพ่ิมขึ้นตามลําดับ ทางราชการจึงจัดตั้งเป็น
อําเภอให๎ชื่อวํา “อําเภอบางกะปิ” โดยมีที่ตั้งอําเภออยูํบริเวณตรงข๎ามวัดเทพลีลา แขวงหัวหมากใน
ปัจจุบัน ตํอมาอํามาตย์พระยาเพชรปราณี สมุหนครบาล (สมัยนั้นมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงนานานิคม) 
เจ๎ากรมอําเภอ เห็นวําที่ตั้งที่วําการอําเภอเดิมไมํเหมาะสมกับสภาพท๎องที่ จึงสั่งย๎ายที่วําการอําเภอ
ไปตามแนวคลองแสนแสบทางทิศตะวันออกของที่ตั้งเดิม คือบริเวณที่ตั้งสํานักงานเขตบางกะปิใน
ปัจจุบันนี้ 
 

2) พ้ืนที่ เขตปกครองอาณาเขตติดตํอ และแผนที่ 
กรุงเทพมหานคร สภาพภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบลุํมมีลําคลองไหลผําน ที่ราบ

คํอนข๎างลุํมมากอยูํบริเวณแขวงคลองจั่น มีแนวเขตติดต่อกับเขตต่าง ๆ 
ทิศเหนือ ติดตํอ  เขตบึงกํุม 
ทิศตะวันออก ติดตํอ  เขตสะพานสูงและเขตบึงกุํม 
ทิศตะวันตก ติดตํอ  เขตวังทองหลาง เขตลาดพร๎าว เขตห๎วยขวาง 
ทิศใต๎  ติดตํอ  เขตสวนหลวงและเขตประเวศ 
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แนวเขตการปกครอง 
ทิศเหนือ เริ่มต๎นจากจุดบรรจบระหวํางขอบทางของถนนคูํขนานทางดํวนรามอินทรา -อาจณรงค์ 
ฟากตะวันออกกับคลองบางลําเจียกฝั่งเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองบางลําเจียก 
ฝั่งเหนือบรรจบกับคลองตาหนังฝั่งตะวันออก 
ทิศตะวันออก เริ่มต๎นจากจุดบรรจบระหวํางคลองบางลําเจียกฝั่งเหนือกับคลองตาหนังฝั่งตะวันออก 
ไปทางทิศใต๎ตามแนวคลองตาหนังฝั่งตะวันออกบรรจบกับคลองลําพังพวยฝั่งเหนือไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต๎ ตามแนวคลองลําพังพวยฝั่งเหนือบรรจบกับขอบทางถนนนวมินทร์ฟากใต๎ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต๎ตามแนวขอบทางของถนนนวมินทร์ฟากใต๎บรรจบกับขอบทางของถนนเลียบ  
บึงการเคหะฟากตะวันออกไปทางทิศใต๎ ตามแนวขอบทางของถนนเลียบบึงการเคหะฝากตะวันออก
ผํานถนนบึงกุํมไปทางทิศใต๎ตามแนวขอบทางของถนนเชื่อมถนนบึงกุํม - ถนนรามคําแหง  
ฟากตะวันออกบรรจบกับคลองแสนแสบฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองแสนแสบ 
ฝั่งเหนือบรรจบกับคลองบ๎านม๎า2 ไปทางทิศใต๎ตามแนวคลองบ๎านม๎า 2 ฝั่งตะวันออกบรรจบ 
กับคลองวังใหญํฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต๎ตามแนวคลองวังใหญํฝั่งตะวันออกจนบรรจบกับแนวคลอง
กะจะฝั่งเหนือ 
 
ทิศใต้ เริ่มต๎นจากจุดบรรจบระหวํางคลองวังใหญํฝั่งตะวันออกกับคลองกะจะฝั่งเหนือไปทางทิศ 
ตะวนตกตามแนวคลองกะจะฝั่งเหนือจนบรรจบกับคลองแสนแสบฝั่งเหนือ 
 
ทิศตะวันตก เริ่มต๎นจากจุดบรรจบระหวํางคลองกะจะฝั่งเหนือกับคลองแสนแสบฝั่งเหนือ ไปทางทิศ
ตะวันออกตามแนวคลองแสนแสบฝั่งเหนือบรรจบกับคลองจั่น ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศเหนือตามแนว
คลองจั่นฝั่งตะวันออกบรรจบกับขอบทางของถนนลาดพร๎าวฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบ
ทางของถนนลาดพร๎าวฟากเหนือบรรจบกับขอบทางของถนนลาดพร๎าว101(ซอยวัดบึงทองหลาง) 
ฟากตะวันออกไปทางทิศเหนือตามแนวขอบทางของถนนลาดพร๎าว 101 ฟากตะวันออกบรรจบกับ
คลองลําพังพวยฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองลําพังพวยฝั่งเหนือบรรจบกับคลองจั่น 
ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองจั่นฝั่งตะวันออกบรรจบกับคลองทรงกระเทียมฝั่งเหนือ  
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองทรงกระเทียมฝั่งเหนือ บรรจบกับขอบทางถนนคูํขนานทางดํวน 
รามอินทรา-อาจณรงค์ ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือตามแนวขอบทางถนนคูํขนานทางดํวน 
รามอินทรา-อาจณรงค์ ฟากตะวันออกบรรจบกับคลองบางลําเจียกฝั่งเหนือ 
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3) ประชากร(ข๎อมูล ณ 31 สิงหาคม 2557) 
o จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร(์แยกแขวง เพศ สถานภาพ) 

รวมจํานวนประชากร  ๑๔8,919 คน 
แขวงคลองจั่น   มีจํานวนประชากร  81,675  คน 
 ชาย 37,331 คน 
 หญิง 44,344 คน    
แขวงหัวหมาก   มีจํานวนประชากร  67,244  คน 
 ชาย 30,567 คน 
 หญิง 36,677 คน    
  

o โครงสร้างประชากร (เด็ก วัยแรงงาน ผู้สูงวัย) 
เด็ก ช่วงอายุน้อยกว่า 15 ปี = 24,220 คน 
(ขยายอายุขั้นต่ําของลูกจ๎างเด็กจาก 13 ปี เป็น 15 ปี เพื่อให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละอนุสัญญา 
ILO การจ๎างเด็กอายุต่ํากวํา 18 ปี เป็นลูกจ๎าง ต๎องแจ๎งตํอพนกังานตรวจแรงงาน ภายใน 15 วัน) 

วัยแรงงาน ระหว่าง 15 - 60 ปี = 104,182 คน 
ผู้สูงวัยมากกว่า 60 ปีขึ้นไป = 1,871 คน  
หมายเหตุ : รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 และ 2 
 

o จ านวนบ้าน/จ านวนครัวเรือน 
รวมจํานวนบ๎าน  จํานวน  96,557 หลัง 
แขวงคลองจั่น   มีบ๎าน  จํานวน 45,981 หลัง 
แขวงหัวหมาก   มีบ๎าน  จํานวน 50,576 หลัง 
 

o ความหนาแน่นและการกระจายตัวของประชากร 
แขวงคลองจั่น   6,771 คน/ตร.กม. 
แขวงหัวหมาก   3,721 คน/ตร.กม. 
 

o อัตราการเกิด/ตาย 
แขวงคลองจั่น    อัตราการเกิด เฉลี่ย 456 คน/ปี 

อัตราการตาย เฉลี่ย 376 คน/ปี 
แขวงหัวหมาก อัตราการเกิด เฉลี่ย 638 คน/ปี 

อัตราการตาย เฉลี่ย 319 คน/ปี 
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o ประชากรแฝง/แรงงานต่างด้าว 
ประชากรแฝง โดยประมาณ 170,000 คน 
แรงงานตํางด๎าว ประกอบด๎วย 
- เมียนมาร์ 15,952 คน 
- ลาว 4,889 คน 
- กัมพูชา 11,026 คน 
หมายเหตุ : รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 3 

 
4) โครงสร้างทางการบริหาร/อัตราก าลัง  

o ข๎าราชการประจํา/ลูกจ๎าง 
- ข๎าราชการประจํา จํานวน 157 คน 
- ลูกจ๎างประจํา  จํานวน 595 คน 
- ลูกจ๎างชั่วคราว จํานวน 193 คน 

o ข๎าราชการฝุายการเมือง 
- ไมํมี – 
หมายเหตุ : รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 4 
 

5) อ านาจหน้าที่/ความรับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ ในส านักงานเขต 
ฝ่ายปกครอง 

มีอํานาจหน๎าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง (ได๎แกํ ทะเบียนพินัยกรรม 
ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมัสยิด ทะเบียนศาลเจ๎า ทะเบียนสัตว์พาหนะ ทะเบียนนิติกรรม) 
การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การปูองก้ันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง 
การทําประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดทําแผนพัฒนาเขต การคุ๎มครองผู๎บริโภค การบริหารและ
บริการข๎อมูลขําวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่อง
ร๎องทุกข์ การสื่อสารและรับสํงวิทยุ การประชุม งานอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน งานลูกเสือ
ชาวบ๎าน งานมวลชน งานเขตเคลื่อนที่ งานสภาเขต งานราชการสํวนภูมิภาค งานยุทธศาสตร์ นโยบาย
และแผน และการติดตามประเมินผล งานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานชํวยอํานวยการ
และเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง 
งานสารสนเทศ งานราชการประจําทั่วไปของสํานักงานเขต งานที่ไมํได๎กําหนดให๎เป็นหน๎าที่ของสํวน
ราชการใดโดยเฉพาะและหน๎าที่อ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 
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ฝ่ายทะเบียน 
มีอํานาจหน๎าที่เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนแรงงาน

ตํางด๎าว สัญชาติ ทะเบียนทั่วไป (ได๎แกํ ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล) การควบคุมดูแล
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การจัดทําบัญชีรายชื่อผู๎มีสิทธิเลือกตั้งและการ
พิจารณากําหนดหนํวยเลือกตั้ง การดําเนินการให๎เป็นไปตามกฎหมายที่อยูํในความรับผิดชอบ และหน๎าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

 
ฝ่ายโยธา 

มีอํานาจหน๎าที่เกี่ยวกับการกํอสร๎าง การซํอมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก 
ซอย ทางเท๎า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข๎าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท๎า
การพิจารณาอนุญาตกระทําการตําง ๆ ในที่สาธารณะของหนํวยงานสาธารณูปโภค การเวนคืนและจัด
กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่อยูํในโครงการพ้ืนที่ปิดล๎อมของสํานักงานเขต เพ่ือการกํอสร๎างหรือเชื่อมถนน 
ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะ และที่ของเอกชนที่ยินยอมให๎ประชาชนใช๎ประโยชน์รํวมกัน 
การบํารุงดูแลรักษา คู คลอง ทางเรือ ทํอระบายน้ํา สะพานข๎ามคลอง การปูองกันและแก๎ไขปัญหาน้ํา
ทํวม รํวมมือกับสํานักผังเมืองในการวางและจัดทําผังเมืองประเภทตําง ๆ การควบคุมอาคารตามที่
ได๎รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม๎และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช๎
ประโยชน์ที่ดิน การกําหนดพ้ืนที่ที่จะจัดรูปที่ดิน กรณีที่เป็นพ้ืนที่เฉพาะภายในเขต การจัดทํา ติดตั้ง 
ซํอมแซมและดูแลรักษาความสะอาดปูายชื่อซอย ปูายจราจรและกระจกมองโค๎ง การทาสีของคันหิ น 
การทาสีตีเส๎น รวมถึงเส๎นทแยงเหลือง การจัดทําคันชะลอความเร็ว การติดตั้ง guard-rail อุปกรณ์
ประกอบถนนและทางจักรยาน และรวมถึงการควบคุมการกํอสร๎าง ซํอมแซม ปรับปรุง หรือ
บํารุงรักษาตามสัญญาหรืออํานาจหน๎าที่ที่รับผิดชอบด๎วย และหน๎าที่ อ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับ
มอบหมาย 

 
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  

มีอํานาจหน๎าที่เก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายแกํสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จําหนํายอาหารและสะสมอาหาร การ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อม การสุขาภิบาลทั่วไปให๎ได๎มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถู กสุขลักษณะการ
ควบคุมมลพิษ การพัฒนา ควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม การเสริมสร๎างศักยภาพผู๎บริโภคและ
สร๎างหรือขยายเครือขํายการมีสํวนรํวมในการคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านสาธารณสุข การกําจัดแมลงและ
สัตว์นําโรค การควบคุมการเลี้ยงหรือปลํอยสัตว์ การควบคุม จัดการ กําจัด ห๎าม ปูองกันและระงับเหตุ
รําคาญที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตให๎ใช๎เครื่องขยายเสียง การออก
ใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน๎าที่ตามกฎหมายตําง ๆ  
เชํน กฎหมายวําด๎วยอาหาร การใช๎สารระเหย คุ๎มครองผู๎ไมํสู บบุหรี่ โรงงาน เป็นต๎น และหน๎าที่ อ่ืน 
ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 
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ฝ่ายรายได้ 
มีอํานาจหน๎าที่เกี่ยวกับการดําเนินการจัดเก็บรายได๎ของกรุงเทพมหานคร (ได๎แกํ ภาษีและ

คําธรรมเนียมตําง ๆ คําเชํา คําบริการ และรายได๎อ่ืน ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย) การสืบทรัพย์ผู๎ค๎าง
ชําระภาษีที่อยูํในพ้ืนที่เขต การดําเนินคดีแกํผู๎ค๎างชําระภาษี การจัดทําทะเบียนควบคุม การจัดเก็บ
รายได๎ การจัดทําสถิติการจัดเก็บรายได๎แตํละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี และหน๎าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 
 
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 

มีอํานาจหน๎าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อย การรักษา
สภาวะสิ่งแวดล๎อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว๎นมูลฝอยในแมํน้ําเจ๎าพระยา เรือทํองเที่ยว และเรือ
สินค๎า) การสูบขนถํายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ํามัน การจัดเก็บคําธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล การปลูก ดูแลและบํารุงรักษาต๎นไม๎ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย๎ายต๎นไม๎ในที่สาธารณะ 
การจัดทําแผนการปลูกต๎นไม๎และพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน๎าที่อ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 
 
ฝ่ายการศึกษา 

มีอํานาจหน๎าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณธุรการทั่วไป การงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการ
พัสดุ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 งานิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษา 
(ได๎แกํ จัดตั้งกลุํมกองลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด แตํงตั้งผู๎บังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาด การ
ทะเบียนลูกเสือและยุวกาชาด) ตรวจเยี่ยมโรงเรียน จัดพิธีการ และกิจรรมตําง ๆ ของโรงเรียน ดําเนินการ
เกี่ยวกับการเจ๎าหน๎าที่ สวัสดิการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และบําเหน็จบํานาญของข๎าราชการครูและลูกจ๎าง
ของโรงเรียน และข๎าราชการครูในฝุายการศึกษา การเลือกตั้ง อ.ก.ก. ข๎าราชการครู การเลือกตั้งกรรมการ
คุรุสภา การนิเทศการศึกษา การดําเนินการเกี่ยวกับการสํงข๎าราชการครูเข๎ารับการฝึกอบรม การประชุม 
สัมมนา การนิเทศและตรวจเยี่ยม การสนับสนุนงานวิชาการ วิจัย ประเมินผลโครงการและเผยแพรํงาน
ข๎อมูลทางการศึกษา จัดทํารายงานและเผยแพรํการประสานงานวิชาการระหวํางโรงเรียน กลุํมโรงเรียน 
ดําเนินงานศูนย์วิชาการเขต และหน๎าที่อ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 
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ฝ่ายการคลัง 
มีอํานาจหน๎าที่เกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจํายจากเงิน

งบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอ่ืนใด (ได๎แกํ การรับเงิน 
การเบิกจํายเงิน การนําสํงเงินตํอคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจัดทําสรรพบัญชีและ
ทะเบียนตําง ๆ การตรวจสอบหลักฐานการจําย การจัดทํางบเดือนแสดงรายการจํายเงินของหนํวยงาน 
การจัดทํารายงานทางการเงินตามระยะเวลาที่กําหนด การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพ่ือการ
ควบคุมการจัดทําแผนการใช๎จํายเงินเพ่ือการบริหาร การบริหารงบประมาณ การติดตามผลการ
ดําเนินงานด๎านงบประมาณ การจัดหาและควบคุมพัสดุ การควบคุมทรัพย์สิน การบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐสูํระบบอิเลคทรอนิกส์ ) การปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบข๎อมูลและขํายงานระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จํานวน 9 ระบบงาน (ได๎แกํ ระบบงานงบประมาณ 
ระบบงานการเงินระบบงานบัญชี ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ๎าง 
ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ํามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น ) 
การบริหารข๎อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของ
หนํวยงาน และหน๎าที่อ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

 

ฝ่ายเทศกิจ 
มีอํานาจหน๎าที่เกี่ยวกับการบังคับการให๎เป็นไปตามข๎อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และ

กฎหมายอ่ืนที่กําหนดให๎เป็นอํานาจหน๎าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยของบ๎านเมือง การสํงเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การ
สํงเสริมสนับสนุนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี และการ
ประสานงานกับเจ๎าหน๎าที่ตํารวจในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับคดี และหน๎าที่ อ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับ
มอบหมาย 

 

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
มีอํานาจหน๎าที่เก่ียวกับการดําเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมทั้งทางด๎านกายภาพ เศรษฐกิจ 

สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต เชํน การสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน การเสริมสร๎าง
ศักยภาพของผู๎นําชุมชน องค์กรชุมชนและเครือขํายชุมชน การพัฒนาสภาพแวดล๎อมและที่อยูํอาศัย 
การจัดให๎มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน การสํงเสริมสนับสนุนและจัดตั้งสหกรณ์
ชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชน กองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมือง การปรับปรุงชุมชน การรื้อย๎ายชุมชน การ
ประสานงานกับหนํวยงานอ่ืนเพ่ือจัดหาที่อยูํชั่วคราว การสํงเสริมอาชีพ การจัดหาแหลํงจําหนําย
ผลผลิต การดําเนินการเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพ การจัดตั้งศูนย์สํงเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว 
การดําเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด การสงเคราะห์สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎ประสบภัย การ
สงเคราะห์และคุ๎มครองสวัสดิภาพและสํงเสริมความประพฤติเด็ก การควบคุมดูแลการดําเนินงาน 
สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์ ศูนย์เยาวชน ห๎องสมุด บ๎านหนังสือ ศูนย์กีฬา และลานกีฬา 
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การดําเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุและคนพิการ การให๎บริการ และจัดกิจกรรมนันทนาการด๎าน
ดนตรี กีฬา ห๎องสมุด ฯลฯ งานสภาเยาวชนเขต การอนุรักษ์สํงเสริม เผยแพรํ ฟ้ืนฟู บํารุงรักษาศิลปะ 
จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น งานสภาวัฒนธรรมเขต งาน
พิพิธภัณฑ์ท๎องถิ่น การสํงเสริมการทํองเที่ยวและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว การสนับสนุนและประสาน
การดําเนินงานรํวมกับเครือขํายด๎านวัฒนธรรม นันทนาการและการทํองเที่ยว การให๎คําปรึกษา
แนะนําทางวิชาการเกษตรและสภาพแวดล๎อมเพ่ือการเกษตร การดําเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการและ
ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
            

6) รายได้ของส านักงานเขต (ภาษี/เงินอุดหนุน/อ่ืนๆ) 

ประเภทของรายได๎ 
รายได๎ (ล๎านบาท) 

ประมาณการ รายได๎จริง 

 - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 300 295.047 

 - ภาษีบํารุงท๎องที่ 8.2 9.087 

 - ภาษีปูาย 20.6 20.15 

 
7) ค่าใช้จ่าย/งบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ของส านักงานเขต 

ล าดับ หน่วยงานระดับกอง/ฝ่าย (ส านกังานเขต) โครงการ งบประมาณที่ไดร๎ับ 

1 ฝุายปกครอง ล าดับ 2,272,000.00 

2 ฝุายทะเบยีน 1 -  

3 ฝุายโยธา 2 23,661,000.00 

4 ฝุายสิ่งแวดล๎อมและสุขาภิบาล 3 118,100.00 

5 ฝุายรายได ๎ 4 -  

6 ฝุายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ 5 2,996,000.00 

7 ฝุายการศึกษา 6 42,383,200.00 

8 ฝุายการคลัง 7 -  

9 ฝุายเทศกิจ 8 -  

10 ฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ 9 20,539,400.00 

สรุปยอดรวม : 109 10 

 
หมายเหตุ : รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 5 
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8) สํวนราชการ/หนํวยงานบริการสังคมที่ตั้งอยูํในพ้ืนที่ (ทั้งรัฐและเอกชน/ในและนอกสังกัด) 
สถานศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก  จ านวน  4  แห่ง 
1. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เปิดสอนระดับปริญญาโทถึงปริญญาเอก 
 ที่ตั้ง  118  ถนนเสรีไทย  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ กทม. 
2. มหาวิทยาลัยรามคําแหง  เปิดสอนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก 
 ที่ตั้ง  2086  ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กทม. 
3. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  เปิดสอนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก (เอกชน) 

 ที่ตั้ง  6821  ซอยรามคําแหง 24 ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 
4. วิทยาลัยรัตนบัณฑิต  เปิดสอนระดับ ปวช. ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
 ที่ตั้ง  210/1  ซอยลาดพร๎าว 107  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ กทม. 

  
 สถานศึกษาระดับอาชีวะศึกษา  จ านวน 8 แห่ง 

1. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ  เปิดสอนระดับ ปวช.ปวส. (รัฐบาล) 
ที่ตั้ง  101 ซอยลาดพร๎าว แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม. 

2. โรงเรียนเทคโนโลยีชํางอุตสาหกรรมกรุงเทพ  เปิดสอนระดับ ปวช. ปวส. (เอกชน) 
ที่ตั้ง  38  ซอยรามคําแหง  28 แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กทม. 

3. โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ  (เซนเทเรซา) (เอกชน) 
ที่ตั้ง  2569  ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก  บางกะปิ กทม. 

4. โรงเรียนการจัดการการโรงแรมและการทํองเที่ยวนานาชาติ 
ที่ตั้ง ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กทม. 

5. โรงเรียนศูนย์พัฒนาความรู๎และวิชาชีพ 
ที่ตั้ง 138  ถนนสุขาภิบาล 3  หมูํบ๎านสวนสน  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กทม. 

6. โรงเรียนเทคโนโลยีบางกะปิ  เปิดสอนระดับ ปวช.  ปวส.  (เอกชน) 
ที่ตั้ง  190/1  ซอยสุภาพงษ์ 2  ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กทม. 

7. โรงเรียนฝึกวิชาชีพแรงงานไทย 
ที่ตั้ง   ซอยโรงเรียนคลองลําเจียก  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม. 

8. ศูนย์วิชาชีพเกริกไทยพัฒนา 
ที่ตั้ง  6  ซอยรามคําแหง  24  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กทม. 

  
 สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  จ านวน  5  แห่ง 

1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ฝุายมัธยมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย) 
ที่ตั้ง  2086  ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กทม. 

2. โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง (กรมสามัญ) 
ที่ตั้ง 1145  ซอยลาดพร๎าว 101  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม. 
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3. โรงเรียนเทพลีลา  (กรมสามัญ) 
ที่ตั้ง  30  ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กทม. 

4. โรงเรียนบางกะปิ (กรมสามัญ) 
ที่ตั้ง  69  ถนนเสรีไทย  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม. 

5. โรงเรียนเพ็ญสมิทธิ์  (เอกชน) 
ที่ตั้ง  202/114  ซอยรามคําแหง 68  ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กทม. 

6. โรงเรียนนานาชาติเอ็ดเวนตีรามคําแหง  (เอกชน) 
ที่ตั้ง  643/6  ซอยรามคําแหง 119  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กทม. 

 
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา  จ านวน 7  แห่ง 
1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ฝุายประถมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย) 

ที่ตั้ง  2086  ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กทม. 
2. โรงเรียนพร๎อมมิตรวิทยา (เอกชน) 

ที่ตั้ง  52  ถนนเสรีไทย  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม. 
3. โรงเรียนหัวหมากวิทยานุสรณ์ (เอกชน) 

ที่ตั้ง  27 หมูํ 4  ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กทม. 
4. โรงเรียนถนอมบุตร (เอกชน) 

ที่ตั้ง 1/1 ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กทม. 
5. โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ (เอกชน) 

ที่ตั้ง  48  หมูํ 5  หมูํบ๎านโชคชัย  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม. 
6. โรงเรียนณัฐวุฒิวิทยา  (เอกชน) 

ที่ตั้ง  1  หมูํบ๎านสินธร  ถนนแฮปปี้แลนด์  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม. 
7. โรงเรียนนราธิป (เอกชน) 

ที่ตั้ง  542/835  ถนนลาดพร๎าว – แฮปปี้แลนด์  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม. 
 สถานศึกษาระดับอนุบาล-มัธยมต้นในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

1. โรงเรียนบ๎านบางกะปิ  (อนุบาล – มัธยมต๎น) 
ที่ตั้ง  93  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  กทม. 

2. โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ (อนุบาล – ประถม) 
ที่ตั้ง  45/287  ถนนลาดพร๎าว 134 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 

3. โรงเรียนสุเหรําคลองจั่น  (อนุบาล – ประถม) 
ที่ตั้ง 191 แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม. 

4. โรงเรียนวัดเทพลีลา (อนุบาล – ประถม) 
ที่ตั้ง  76  ซอยรามคําแหง 41 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 
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5. โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง (อนุบาล – ประถม) 
ที่ตั้ง  596  ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กทม. 

6. โรงเรียนลําสาลี  (อนุบาล – ประถม) 
ที่ตั้ง  183  ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กทม. 

7. โรงเรียนคลองกะจะ (อนุบาล – ประถม) 
ที่ตั้ง  163  ซอยรามคําแหง แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กทม. 

8. โรงเรียนสุเหรําวังใหญํ (อนุบาล – ประถม) 
ที่ตั้ง (ไมํมีเลขที่)  สนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑา  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 

9. โรงเรียนสุเหรําหัวหมากน๎อย (อนุบาล – ประถม) 
ที่ตั้ง 171 ซอยสวนสน  ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กทม. 

10. โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (อนุบาล – ประถม) 
ที่ตั้ง  15  ถนนลาดพร๎าว  ซอย 101 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 

 
โรงเรียนอนุบาล (เอกชน)  จ านวน  15  แห่ง 
1. โรงเรียนอนุบาลกาญจนาพร 

ที่ตั้ง  16/78  ถนนรามคําแหง 52/1  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 
2. โรงเรียนอนุบาลเคหะคลองจั่น 

ที่ตั้ง  905  แฟลต 6 การเคหะแหํงชาติคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 
3. โรงเรียนอนุบาลใจทิพย์ 

ที่ตั้ง  10 ซอยรามคําแหง 11  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กทม. 
4. โรงเรียนอนุบาลชุติมา 

ที่ตั้ง  328  ถนนศรีนครินทร์  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กทม. 
5. โรงเรียนอนุบาลภัทรบุตร 

ที่ตั้ง  69/22  ซอยลาดพร๎าว  109  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม. 
6. โรงเรียนอนุบาลวรรณทิพย์ 

ที่ตั้ง  905  แฟลต 8  การเคหะแหํงชาติคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม. 
7. โรงเรียนอนุบาลศรีนวล 

ที่ตั้ง 819  ซอยลาดพร๎าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 
8. โรงเรียนอนุบาลเด็กสากล 

ที่ตั้ง  54/684  ซอยรามคําแหง 60/4  ถนนรามคําแหง  เขตบางกะปิ  กทม. 
9. โรงเรียนอนุบาลวิมลทิพย์ 

ที่ตั้ง  ถนนเสรี 2  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กทม. 
10. โรงเรียนอนุบาลสุดนรี 

ที่ตั้ง  ถนนรามคําแหง 24 แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กทม. 



12 
 

11. โรงเรียนอนุบาลกรสุภา 
ที่ตั้ง 58  ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กทม. 

12. โรงเรียนอนุบาลนราธิปพิทยา 
ที่ตั้ง  542  ถนนลาดพร๎าว – แฮปปี้แลนด์  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ กทม. 

13. โรงเรียนอนุบาลนานาชาตินีวา 
ที่ตั้ง  ซอยลาดพร๎าว 101/1 แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม. 

14. โรงเรียนอนุบาลอินเตอร์คิต 
ที่ตั้ง  54/684  ซอยรามคําแหง  60/4 แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กทม. 

15. โรงเรียนอนุบาลทับแก๎ว 
ที่ตั้ง ซอยกรุงเทพกรีฑา  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กทม. 

 
สถานที่ราชการในพื้นที่ 
1. สํานักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ 10 

ที่ตั้ง  184  หมูํ 3 ถนนนวมินทร์  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ กทม. 
2. หมวดการทางบางกะปิ  แขวงการทางกรุงเทพฯ 

ที่ตั้ง  184/7  ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม. 
3. การกีฬาแหํงประเทศไทย 

ที่ตั้ง 2088  ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 
4. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางกะปิ 

ที่ตั้ง  8938  ซอยลาดพร๎าว 148/1/150  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ กทม. 
5. สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สาขาบางกะปิ 

ที่ตั้ง (ไมํมีเลขที่) ถนนนวมินทร์  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 
6. สํานักงานสวัสดิการและค๎ุมครองแรงงานพ้ืนที่เขตบางกะปิ 

ที่ตั้ง 277/2  ถนนศรีนครินทร์  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 
7. ที่ทําการไปรษณีย์สาขาบึงทองหลาง 

ที่ตัง้  2564 – 2566  ซอยลาดพร๎าว 128/2  ถนนลาดพร๎าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  
8. ที่ทําการไปรษณีย์คลองจั่น 

ที่ตั้ง  74  หมูํ 3  ถนนเสรีไทย  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม. 
9. องค์การขนสํงมวลชนกรุงเทพมหานครเขตการเดินรถท่ี 8 

ซอยลาดพร๎าว 101 แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม.\ 
10. สํานักงานประชาสงเคราะห์เขตพ้ืนที่ 5  (คลองจั่น) 

ที่ตั้ง  912 หมูํ 2  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม. 
11. สถานีวิทยุทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย ซอยลาดพร๎าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 
12. ที่ทําการไปรษณีย์เขตวังทองหลาง ถนนลาดพร๎าว  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ กทม. 
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13. สถานีไฟฟูายํอยคลองจั่น  การไฟฟูานครหลวง 
14. สมาคมห๎องสมุดแหํงประเทศไทย 

ที่ตั้ง  1346  ถนนอาคารสงเคราะห์  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม. 
15. สมาคมวิศวกรรมสถานแหํงประเทศไทย 

ที่ตั้ง  487 ซอยเทพลีลา  ซอยราม 39  ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กทม. 
16. สมาคมปอูงกันการทารุณสัตว์  แหํงประเทศไทย 

ที่ตั้ง  53/187  หมูํบ๎านคลองจั่นวิลลํา 7 ถนนสุขาภิบาล 3  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กทม. 
17. สํานักงานบริการโทรศัพท์หัวหมาก 

ที่ตั้ง  305 หมูํ 2  ถนนแฮปปี้แลนด์  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม. 
18. สํานักงานบริการโทรศัพท์ 

ที่ตั้ง  3105  อาคารน๎อมจิตต์  ชั้น 3  ถนนลาดพร๎าว  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม. 
19. ที่ทําการไปรษณีย์รามคําแหง 

ที่ตั้ง  2086  ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กทม. 
20. การเคหะแหํงชาติ 

ที่ตั้ง  905  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม. 
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข  สถานีอนามัย – ศูนย์สุขภาพ 
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 

ที่ตั้ง  (ไมํมีเลขที่)  ซอยรามคําแหง 40 ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กทม. 
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 35  สาขากาญจนวาส 

ที่ตั้ง (ไมํมีเลขที่)  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม. 
3. สถานพยาบาลและบําบัดผู๎ติดยาเสพติดวังทองหลาง 

ที่ตั้ง  56/1  ซอยลาดพร๎าว  124  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม. 
4. สถานีอนามัยมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ที่ตั้ง  2086  ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กทม. 
5. ศูนย์สุขภาพชุมชนอนันต์สุขสันต์ 

ที่ตั้ง  39  ซอยชุมชนสุขสันต์ 26  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กทม. 
 สถานีต ารวจในพื้นที่ 

1. สถานีตํารวจนครบาลลาดพร๎าว  โทร. 0-2377-4313 
 ที่ตั้ง  1  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม. 
2. สถานีตํารวจนครบาลหัวหมาก  โทร. 0-2314-0696 
 ที่ตั้ง  2090  ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กทม. 
3. สถานีตํารวจดับเพลิงหัวหมาก  โทร. 0-2314 – 0696 
 ที่ตั้ง  2090  ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กทม. 
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2. ข้อมูลเฉพาะ 
2.1ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กยภ.) 
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ประเภทการใช๎ที่ดิน พื้นที่ตามผังเมืองรวม พื้นที่การใช๎ที่ดินปัจจุบัน การเปลีย่นแปลง 
- ที่อยูํอาศัย    
- พาณิชยกรรม    
- อุตสาหกรรม    
- คลังสินค๎า    
- อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม 

   

- ชนบทและเกษตรกรรม    
- อนุรักษ์เพื่อสํงเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

   

- สถานบันราชการ  
การสาธารณูปโภค/ 
สาธารณูการ 

   

 หมายเหตุ : สนข. รวบรวมแบบส่งให้ ส านักผังเมือง     
      

ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง 
o ประเภท จํานวน ขนาดและระยะทางของถนน ตรอก ซอยในพ้ืนที่เขต 

มีถนนสายหลัก จํานวน  9 สาย ดังนี้ 
1. ถนนลาดพร๎าว  ( คลองจั่น – สี่แยกบางกะปิ ) 
2. ถนนรามคําแหง (คลองกะจะ – คลองบ๎านม๎า) 
3. ถนนพระรามเก๎า ( คลองแสนแสบ – คลองกะจะ ) 
4. ถนนศรีนครินทร์(ถนนลาดพร๎าว– คลองกะจะ) 
5. ถนนเสรีไทย (สี่แยกบางกะปิ – ถนนศรีบูรพา) 
6. ถนนนวมินทร์  (สี่แยกบางกะปิ – คลองพังพวย ) 
7. ถนนกรุงเทพกรีฑา ( ถนนศรีนครินทร์ – คลองบ๎านม๎า) 
8. ถนนศรีบูรพา ( ถนนนวมินทร์ – ถนนรามคําแหง) 
9. ถนนพํวงศิริ  ( สี่แยกบางกะปิ – ถนนรามคําแหง 
ถนนสายรอง 7 สาย ตรอกซอย จํานวน  439 ซอย 

o จํานวนสะพานรถข๎าม 3 สาย  
1. ยกระดับถนนรามคําแหง 
2. ยกระดับถนนลาดพร๎าว 
3. ยกระดับถนนพระรามเก๎า 
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o รูปแบบการเดินทางในพื้นที่ 

3 รูปแบบ โดยรถโดยสารประจ าทาง เรือ และ รถสองแถว 
การคมนาคมของประชาชนในพ้ืนที่  และประชาชนนอกพ้ืนที่  สามารถเดินทางด๎วยรถ

ขนสํงมวลชนหลายสายทั้งเข๎าเมืองและออกนอกเมืองดังที่กลําวมาแล๎ว เส๎นทางสําคัญที่
ประชาชนจะเดินทางออกนอกเมืองสูํชนบท  สามารถเดินทางด๎วยรถยนต์ขนสํง  สามารถเดิน
ทางออกสูํภาคเหนือ และอีสานด๎วยเส๎นทางลาดพร๎าวออกถนเสรีไทยออกถนนรามคําแหงมุํงสูํ
มอเตอร์เวย์เพ่ือแยกไปภาคเหนือและอีสานที่ทางแยกกํอนถึงประตูน้ําพระอินทร์  สํวนอีกทาง
โดยการเดินทางผํานถนนลาดพร๎าวมุํงสูํศรีนครินทร์  ถนนรามคําแหงมุํงสูํถนนพระรามเก๎า     
ออกสูํมอเตอร์เวย์  เพ่ือเดินทางออกสูํภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ชลบุรี ระยอง  จันทบุรี  และ
จังหวัดตราด 

การคมนาคมทางเรือถือวําเป็นหัวใจสําคัญของชาวเขตบางกะปิดั้งเดิมใช๎เดินทางด๎วยเรือ 
เชํน คลองแสนแสบ เป็นคลองสายหลัก  คลองบ๎านม๎า  คลองลําสาลี  คลองหัวหมาก  คลองจั่น  
และคลองกะจะ  ปัจจุบันเหลือการเดินเรืออยูํเพียงคลองเดียวคือ คลองแสนแสบมีทําเรือใหญํที่
วัดศรีบุญเรือง มุํงสูํกรุงเทพมหานครที่ทําเทียบเรือสะพานผํานฟูาลีลาส (กรมโยธิการเกํา) 

o จํานวนทําเรือ (เรือโดยสาร) 
มีทําเรือซึ่งใช๎ในการคมนาคม ดังนี้ 

1. ทําเรือวัดศรีบุญเรือง 
  2. ทําเรือบางกะปิ 

    3. ทําเรือเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ 
   4. ทําเรือวัดกลาง 
   5. ทําเรือมหาดไทย 

    6. ทําเรือรามคําแหง 53 
    7. ทําเรือวัดเทพลีลา 
    8. ทําเรือรามคําแหง 29 

9. ทําเรือเดอะมอลล์ สาขารามคําแหง 
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คลอง/ระบบการระบายน้ า/การป้องกันน้ าท่วม 
o จํานวนคูคลอง/ทางระบายน้ํา (ประเภท/ขนาด/ระยะทาง) 

คลองที่สําคัญภายในเขตมีดังนี้ 
1. คลองแสนแสบ 
2. คลองบ๎านม๎า 
3. คลองลําสาลี 
4. คลองกะจะ 
5. คลองพังพวย 
6. คลองจั่น 
7. คลองยายเผื่อน 
8. คลองตาหนัง 
9. คลองโต๏ะยอ 
10. คลองจิก 
11. คลองวัดศรีบุญเรือง 
12. คลองบ๎านม๎า 1 
13. คลองบ๎านม๎า 2 
14. คลองวังใหญํ 
15. คลองฉัตรโฉม 
16. คลองวังทองหลาง 
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2.2ด้านสิ่งแวดล้อม 
 มูลฝอย/สิ่งปฏิกูล/ไขมัน 

o ประเภท/ปริมาณขยะตํอวันของประชาชนในพ้ืนที่ 
- ขยะ 327.89 ตัน/วัน 
- สิ่งปฏิกูล 354.7 ลบม2/เดือน 
- ไขมัน 20.8 ลบม2/เดือน 

o ประเภท จํานวน ที่ตั้งของสถานประกอบการ (เชํน โรงแรม ห๎างสรรพสินค๎า โรงงาน)  
- โรงภาพยนตร์  7 แหํง 
- โรงแรม 9 แหํง 
- ศูนย์การค๎า 7 แหํง 
- ซุปเปอร์มาเก็ต 5 แหํง 
- สถานีบริการน้ํามัน/ก๏าซ  24 แหํง 
- ร๎านอาหาร 491 ร๎าน 
- แผงอาหารริมบาทวิถี 86 ร๎าน 

o ร๎านรับซื้อของเกํา 
- นางเพ็ญศรี  เนียมมงคล  
 ที่ตั้ง 49 ซ.รามคําแหง 65 แขวงหัวหมาก พ้ืนที่ 300 ตรม. 
- นายเชื้อชาย  พันธ์ครุฑ 
 70 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก พ้ืนที่ 650 ตรม. 
- นายพงษ์ศิริ  ศรีจันโพธิคุณ 
 10 ซ.รามคําแหง 40 แขวงหัวหมาก พ้ืนที่ 600 ตรม. 
- นายจักรกฤษ  ชีวชื่น 
 17 ซ.ลาดพร๎าว 101 แขวงคลองจั่น พ้ืนที่ 412 ตรม. 
- นายวรเดช  อํานวยชัยชนะ 
 11 ซ.โพธิ์แก๎ว 3 แยก 11 แขวงคลองจั่น พ้ืนที่ 202 ตรม. 
 

o ความสามารถในการจัดเก็บ/รูปแบบ/วิธีการ/เส๎นทาง (การบริหารจัดการ) 
- ขยะ 327.89 ตัน/วัน 
- สิ่งปฏิกูล 354.7 ลบม2/เดือน 
- ไขมัน 20.8 ลบม2/เดือน 
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o ศักยภาพของสํานักงานเขต เชํน จํานวน ประเภทรถ(เก็บขน) เจ๎าหน๎าที่ 
การจัดระบบการจัดเก็บขยะใหม่โดยเพิ่มรอบการจัดการเก็บขยะในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน โดยได้ก าหนดวิธีการไว้ดังนี้ 
การจัดเก็บมูลฝอยของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ แบ่งเป็น 3 รอบการจัดเก็บคือ 
รอบเช้าเวลา 00.00-08.00 น. ให๎บริการเก็บขนมูลฝอยบริเวณถนนสายหลัก/สายรอง ซอยแยก
ตํางๆ อาคาร บ๎านเรือนโดยมี 
- รถเก็บขนมูลฝอย แบบอัดขนาด 5 ตัน จํานวน 19 หน๎าที่  
- รถเก็บขนมูลฝอย แบบอัดขนาด 2 ตัน จํานวน 6 หน๎าที่ 
- รถเก็บขนมูลฝอย แบบยกภาชนะ ขนาด 1.5 ตัน จํานวน 3 หน๎าที่ 
- รถเก็บขนมูลฝอย แบบยกภาชนะ ขนาด 8 ลบ.ม. จํานวน 5 หน๎าที่ 
รอบกลางวันเวลา 08.00-16.00 น. ให๎บริการเก็บขน มูลฝอยบริเวณถนนสายหลัก/สายรอง 
ซอยแยกตํางๆ อาคาร บ๎านเรือนโดยมี 
- รถเก็บขนมูลฝอย แบบอัดขนาด 5 ตัน จํานวน 11 หน๎าที่  
- รถเก็บขนมูลฝอย แบบอัดขนาด 2 ตัน จํานวน 1 หน๎าที่ 
- รถเก็บขนมูลฝอย แบบยกภาชนะ ขนาด 1.5 ตัน จํานวน 3 หน๎าที่ 
รอบกลางคืนเวลา 16.00-24.00 น. ให๎บริการเก็บขน มูลฝอยบริเวณถนนสายหลัก/สายรอง 
ซอยแยกตํางๆ อาคาร บ๎านเรือนโดยมี 
- รถเก็บขนมูลฝอย แบบอัดขนาด 5 ตัน จํานวน 9 หน๎าที่  
- รถเก็บขนมูลฝอย แบบอัดขนาด 2 ตัน จํานวน 1 หน๎าที่ 

   แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. ด้านขยะตกค้าง ในทางปฏิบัติทางฝุายรักษาฯ ได๎จัดให๎มี 
- รถเวรปฏิบัติหน๎าที่เวลา 21.00 น. เก็บขยะในถนนสายหลักของพ้ืนที่     แขวงหัวหมาก ได๎จัด
ให๎มีรถเก็บขนมูลฝอย แบบอัดขนาด 5 ตัน จํานวน 1 คัน 
- รถปฏิบัติงานเรํงดํวน ระหวํางเวลา 08.00-16.00 น. ให๎บริการเก็บขนมูลฝอยบริเวณริมถนน
สายหลัก/สายรอง ที่มีประชาชนนํามากองทิ้งนอกเวลาที่กําหนดโดยมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด
ขนาด 2 ตัน 2 หน๎าที่  
-รถปฏิบัติงานเรํงดํวนระหวํางเวลา 16.00-19.00 น. ให๎บริการเก็บขนมูลฝอยเศษวัสดุและอ่ืนๆ 
บริเวณริมถนนสายหลัก/สายรอง ที่มีประชาชนนํามากองทิ้ง นอกเวลาที่กําหนดโดยมี 
-รถบรรทุกเทท๎าย      ขนาด 6 ตัน    จํานวน 1 คัน  
-รถเก็บขนฯ แบบอัด  ขนาด 2 ตัน    จํานวน 1 คัน 
-รถเก็บขนฯ             ขนาด 1.5 ตัน จํานวน 1 คัน 

หมายเหตุ  การแก๎ไขปัญหาขยะตกค๎าง โดยได๎มอบหมายให๎สายตรวจกวาดและคนงานกวาด ประจําพ้ืนที่ที่ได๎รับ
มอบหมายชํวยตรวจสอบ หากพบเห็นมีขยะตกค๎างบนฟุตบาททางเท๎า ผิวจราจร เกาะกลาง ให๎ประสานกับกลุํม
งานเก็บขนมูลฝอยฯ   โดยกลุํมงานเก็บขนมูลฝอยฯ ใช๎ชุดปฏิบัติงานเรํงดํวนแก๎ไขปัญหาขยะตกค๎าง  
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 พื้นที่สีเขียว 
o จํานวน/ประเภท/ขนาดพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ 

o ชุดข๎อมูลชุดที่ 3 สรุปภาพรวมของพ้ืนที่สีเขียวทั้ง 10 ประเภท ได๎แกํ สวน (7 ประเภท) 
และพ้ืนที่สีเขียวอ่ืน ๆ 9 ประเภท 
- สวน 7 ประเภท รวม 135 แหํง รวมพ้ืนที่ทั้งสิ้น 492 ไรํ 3 งาน 74.87 ตารางวา 
- สวน 9 ประเภท รวม 101 แหํง รวมพ้ืนที่ทั้งสิ้น 611 ไรํ 3 งาน 3 ตารางวา 

หมายเหตุ : รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 6  และ 7 
2.3ด้านสังคม 

ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

แขวง ประเภทชุมชน ชื่อชุมชน ที่ตั้ง 

แขวงหัวหมาก ชุมชนเมือง 1. เยรูซาเลม็ ถนนพระรามเก๎า 
  2. ซอยรามคําแหง 68 ซ.รามคําแหง 68 
  3. ประชารํวมใจ ถ.กรุงเทพกรีฑา 15 
 หมูํบ๎านจัดสรร 1. หมูํบ๎านกิตตินิเวศน ์ ซ.รามคําแหง 68 
  2. หมูํบ๎านศิขริน ซ.รามคําแหง 24  
  3. หมูํบ๎านสวนสน ซ.รามคําแหง 60 แยก 10 
  4. หมูํบ๎านอยูํสบาย ซ.กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 3 
 แออัด 1. วังโสม ซ.รามคําแหง 60 
  2. ริมคลองกะจะ ถนนหัวหมาก 
  3. สามัคคีพัฒนา ถนนรามคําแหง ซ.สามัคคีพัฒนา 
  4. วังใหญํ ถ.กรุงเทพกรีฑา 15 แยก 2,3,4 
  5. ลําสาล ี ซ.กรุงเทพกรีฑา 2 
  6. ลําสาลีพัฒนา ถ.กรุงเทพกรีฑา 
  7. มัจฉา ซ.ปานนพภา  
แขวงคลองจั่น ชุมชนเมือง 1. วัดกลาง ซ.ลาดพร๎าว 132 
  2. สุขสันต์ 26 ซ.ลาดพร๎าว 101 ซ.56 
  3. 101 บึงทองหลาง ซ.ลาดพร๎าว 101 ซ.54 
  4. สุขเจรญิพัฒนา ถนนลาดพร๎าว 101 
  5. หมูํบ๎านพัฒนา ม.8 ซ.ลาดพร๎าว 87 
  6. หมูํบ๎านเทพทว ี ซ.ลาดพร๎าว 101 ซ.42 
  7. โครงการรํวมกันสร๎าง ซ.ลาดพร๎าว 101 ซ.40 
  8. ไขศรีปราโมชพัฒนา ซ.ลาดพร๎าว 134 
  9. รํวมใจพัฒนา ซ.ลาดพร๎าว 101 ซ.42 แยก 8 
 หมูํบ๎านจัดสรร 1. หมูํบ๎านสินธร ซ.หมูํบ๎านสินธร 
  2. มหาดไทย 2 ซ.ลาดพร๎าว 130 
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แขวง ประเภทชุมชน ชื่อชุมชน ที่ตั้ง 

  3. หมูํบ๎านเสร ี ซ.ลาดพร๎าว 101 แยก44 
  4. หมูํบ๎านศูนย์เยาวชนคลอง

จั่น 
ซ.นวมินทร์ 49 

  5. หมูํบ๎านรัชธาน ี ซ.ลาดพร๎าว 101 ซ.47 

 
ศาสนา 
จ านวนศาสนสถาน 

วัด  มีจ านวน  5  วัด 
1. วัดศรีบุญเรือง ที่ตั้ง  594   ถนนเสรีไทย  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กทม. 
2. วัดจันทวงศาราม  

ที่ตั้ง  45  ซอย  132  ถนนลาดพร๎าว  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กทม. 
3. วัดบึงทองหลาง 
 ที่ตั้ง  14  ซอยลาดพร๎าว  101  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม. 
4. วัดพระไกรสีห์  (น๎อย) 
 ที่ตั้ง  23  ริมคลองแสนแสบ  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กทม. 
5. วัดเทพลีลา ที่ตั้ง  47  ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กทม. 
มัสยิด  จ านวน 8  แห่ง 
1. มัสยิดยามีอุ๎ลอิสลาม 
2. มัสยิดซีรออ๎ุลอีบาดะห์ 
3. มัสยิดฟัตอ๎ุลบารี 
4. มัสยิดนูรู๎ลอิบาด๏ะห์ 
5. มัสยิดดารุ๎ลอิบาด๏ะห ์
6. มัสยิดนูรู๎นอิสลาม 
7. มัสยิดริดวานุ๎นอิสลาม 
8. มัสยิดมีอ๎ุลมุตตะกีน 
คริสตจักร จ านวน 5 แห่ง 
1. คริสตจักรใจสมานรามคําแหง  ซ.รามคําแหง  68   
2. คริสตจักรสยามกรุงเทพฯ  ซ.รามคําแหง 24 
3. คริสตจักรหัวหมาก  ซ.รามคําแหง  36/1 
4. คริสตจักรสันติสุขชุมชน  ซ.ลาดพร๎าว  146/1 
5. วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ 
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ศาลเจ้า 
1. ศาลเจ๎าแมํประสพโชค 

 
การศึกษา 

การศึกษาในระบบ 
o โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครแยกตามพ้ืนที่เขต แยกตามระดับชั้นประถม/มัธยม 

ความสามารถในการรับนักเรียน และจํานวนที่รับจริงตามปีการศึกษา (สนศ.) 
สถานศึกษาระดับอนุบาล-มัธยมต้นในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
1. โรงเรียนบ๎านบางกะปิ  (อนุบาล – ประถม) 
 ที่ตั้ง  93  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  กทม. 
2. โรงเรียนมัธยมบ๎านบางกะปิ  (มัธยมต๎น) 
 ที่ตั้ง  93  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  กทม. 
3. โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ (อนุบาล – ประถม) 
 ที่ตั้ง  45/287  ถนนลาดพร๎าว 134 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 
4. โรงเรียนสุเหรําคลองจั่น  (อนุบาล – ประถม) 
 ที่ตั้ง 191 แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม. 
5. โรงเรียนวัดเทพลีลา (อนุบาล – ประถม) 
 ที่ตั้ง  76  ซอยรามคําแหง 41 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 
6. โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง (อนุบาล – ประถม) 
 ที่ตั้ง  596  ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กทม. 
7. โรงเรียนลําสาลี  (อนุบาล – ประถม) 
 ที่ตั้ง  183  ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กทม. 
8. โรงเรียนคลองกะจะ (อนุบาล – ประถม) 
 ที่ตั้ง  163  ซอยรามคําแหง แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กทม. 
9. โรงเรียนสุเหรําวังใหญํ (อนุบาล – ประถม) 
 ที่ตั้ง (ไมํมีเลขที่)  สนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑา  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 
10. โรงเรียนสุเหรําหัวหมากน๎อย (อนุบาล – ประถม) 
 ที่ตั้ง 171 ซอยสวนสน  ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กทม. 
11. โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (อนุบาล – ประถม) 
 ทีต่ั้ง  15  ถนนลาดพร๎าว  ซอย 101 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 
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ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2556 
ส านักงานเขตบางกะปิ 

       
ล าดับ โรงเรียน 

สาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย 
สังคม
ศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

1 บ๎านบางกะปิ 49.22 41.59 36.98 50.07 39.35 
2 วัดบึงทองหลางฯ 49.18 42.20 35.23 48.79 38.70 
3 วัดเทพลีลาฯ 45.44 38.32 30.89 41.60 33.82 
4 วัดศรีบุญเรือง 53.71 48.33 36.32 48.09 42.66 
5 ลําสาลี 40.33 34.39 30.27 30.45 33.44 
6 ไขศรีปราโมชอนุสรณ์ 48.18 44.57 34.63 41.27 44.92 
7 คลองกะจะฯ 44.96 39.43 33.15 44.57 32.35 
8 สุเหรําหัวหมากน๎อย 44.91 36.45 27.54 41.74 37.70 
9 สุเหรําคลองจั่น 45.69 38.12 31.35 36.63 36.17 
10 สุเหรําวังใหญํ 39.91 39.00 29.09 37.27 34.89 
11 มัธยมบ๎านบางกะปิ 46.84 47.96 26.32 25.95 33.86 

 
การศึกษานอกระบบ 

1. จํานวนเด็กเคลื่อนย๎าย/สาเหตุ ของโรงเรียนในสังกัด กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศึกษา 
2. จํานวนโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม./ศูนย์ฝึกอาชีพ สถานที่ตั้ง แยกตามพ้ืนที่ จํานวนรับนักศึกษาได๎เทําไร 

หลักสูตรที่เปิดสอน 
ศูนย์ฝึกอาชีพ จํานวน 1 แหํง คือศูนย์ฝึกอาชีพกทม.เขตบางกะปิ  
ที่ตั้ง อาคารอเนกประสงค์(ติดกับสุเหรําหัวหมากน๎อย) ซ.รามคําแหง 60 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
หลักสูตรที่เปิดสอน ได๎แกํ  
หลักสูตร 80 ชั่วโมง (จันทร์-ศุกร์)   
1. ซํอมโทรศัพท์มือถือ   9. ร๎อยลูดปัด   
2. ซํอมคอมพิวเตอร์   10. ถักเชือกเมคราเมํ 
3. นวดแผนไทย    11. เพ๎นท์เล็บ 
4. เบเกอรี่    12. เทคนิคการตัดซอย 
5. อาหารคาว 
6. อาหารวําง 
7. จัดดอกไม๎สดและดอกไม๎อบแห๎ง 
8. ดอกไม๎ดินญี่ปุุน 
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หลักสูตร 80 ชั่วโมง (เสาร์-อาทิตย์) 
1. ซํอมโทรศัพท์มือถือ  9. เพ๎นท์เล็บ 
2. ซํอมคอมพิวเตอร์  10. ผ๎าบาติก 
3. นวดแผนไทย   11. ดอกไมใ๎ยบัว/เมคราเมํ 
4. เบเกอรี่   12. แกะสลักผัก ผลไม๎ 
5. อาหารคาว   13. ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 
6. อาหารวําง   14. ซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูาพ้ืนฐาน 
7. ดอกไม๎ดินญี่ปุุน  15. กรอบรูป-กัดลายกระจก 
8. ชํางทํารองเท๎าและกระเป๋าสตรี 16. อัดกรอบพระพลาสติกกันน้ํา 
       
หลักสูตร 160 ชั่วโมง (จันทร์-ศุกร์) หรือ (เสาร์-อาทิตย์) 
1. เสริมสวย 
2. ตัดผมชาย 
3. ตัดเย็บเสื้อผ๎าสตรี ระดับ 1,2 
4. สร๎างแบบเสื้อผ๎า (แพทเทิร์น) 
 

3. ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ ได๎ทํางานตรงกับความต๎องการ แยกรายโรงเรียนตามปีการศึกษา
  - 

4. ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมอาชีพที่ผํานมาตรฐานวิชาชีพ แยกรายโรงเรียนตามปีการศึกษา  
 - 
 
การศึกษาตามอัธยาศัย 
1. จํานวนห๎องสมุดเพ่ือการเรียนรู๎ ของ กทม.และหนํวยงานอ่ืน    - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

สวัสดิการสังคม 
จ านวนผู้พิการ/ผู้สูงอายุท่ีลงทะเบียน และได้รับการดูแล 

ประเภท จ านวน (ราย) 
ลงทะเบียน ได้รับบริการ 

ผู๎พิการ 1,036 1,036 
ผู๎สูงอายุ 14,310 14,310 
 
จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน/จ านวนเด็ก 

ซื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ที่ตั้ง จ านวนเด็ก 
1. ศูนย์ฯ ชุมชนโครงการรํวมกัน

สร๎าง 
ซอยลาดพร๎าว 101 ซอย 40 33 

2. ศูนย์ฯ ชุมชน 101 บึง
ทองหลาง 

ซอยลาดพร๎าว 101 ซอย 54 27 

3. ศูนย์ฯ ชุมชนสามัคคีพัฒนา 12/1 ซอยรามคําแหง 64/2 แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ 

55 

4. ศูนย์ฯ ชุมชนสุขสันต์ 26 82 ซอยลาดพร๎าว 101 ซอย 56 แขวง
คลองจั่น เขตบางกะปิ 

69 

5. ศูนย์ฯ ชุมชนลําสาลีพัฒนา ถนนกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 1 แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ 

86 

6. ศูนย์อบรมเด็กกํอนเกณฑ์วัดศรี
บุญเรือง 

23 ซอยรามคําแหง 107 แขวง
หัวหมากเขตบางกะปิ 

165 

 
จ านวนห้องสมุดประชาชน/บ้านหนังสือ/ผู้ใช้บริการ 

ประเภท จ านวน ผู้ใช้บริการ(เฉลี่ย/เดือน) 
ห๎องสมุดประชาชน -  
บ๎านหนังสือ 2 แหํง 200 

 
จ านวนศูนย์เยาวชน/ศูนย์กีฬาและการให้บริการ 

ประเภท สมาชิก (ราย) จ านวนผู้ใช้บริการ 
(เฉลี่ย/เดือน) 

ศูนย์เยาวชน *ศูนย์เยาวชนเขตบางกะปิ 
ขึ้นกับสํานักวัฒนธรรม ฯ 

 

ศูนย์กีฬา -  



25 
 

ลานกีฬา/ขนาด/ประเภท/ผู้ใช้บริการ 
ลาน A 3 แหํง ผู๎ใช๎บริการ 40,000 ราย 
ลาน B 1 แหํง ผู๎ใช๎บริการ 2,500 ราย 
ลาน C 24 แหํง ผู๎ใช๎บริการ 25,000 ราย 
จํานวนลานกีฬา 
Extreme sport 

- แหํง ผู๎ใช๎บริการ  ราย 

 
1. จํานวนพิพิธภัณฑ์ท๎องถิ่น/ผู๎รับบริการ - แหํง  ผู๎ใช๎บริการ ราย 
2. จํานวนศูนย์ฝึกกีฬาครบวงจร 4 มุมเมือง - แหํง  ผู๎ใช๎บริการ ราย 
3. จํานวนศูนย์ฝึกกีฬา   - แหํง  ผู๎ใช๎บริการ ราย 
4. จํานวนศูนย์ฝึกดนตรี   - แหํง  ผู๎ใช๎บริการ ราย 
5. จํานวนผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาสที่ได๎รับลดหยํอนคําเลําเรียนในการอบรมพัฒนาอาชีพ -   

(เรียนฟรี) 
6. จํานวนผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาสที่ต๎องการความชํวยเหลือด๎านที่อยูํอาศัย   - 
7. จํานวนผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ที่ได๎รับสวัสดิการกองทุนออมหรือกองทุนชุมชนเพื่อประกอบอาชีพ - 
8. จํานวนเรื่องร๎องเรียนที่เก่ียวข๎องกับการละเมิดสิทธิ์   เรื่อง     - 
9. เด็กด๎อยโอกาสที่ได๎รับการชํวยเหลือให๎รอดพ๎นจากการใช๎ความรุนแรง      

 -    ราย 
10. เด็กด๎อยโอกาสที่ได๎รับสวัสดิการและการสงเคราะห์       

 4  ราย 
11. เด็กด๎อยโอกาสที่ได๎รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางรํางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา   

  -  ราย 
12. ผู๎ด๎อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่มีรายได๎มั่นคง    

  –  ราย 
13. ผู๎ด๎อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่มีอาชีพที่มั่นคง    

 -    ราย 
14. ผู๎ด๎อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่เข๎าถึงแหลํงเงินก๎ูดอกเบี้ยต่ําเพ่ือการประกอบอาชีพ

 - ราย 
15. ผู๎ด๎อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่ได๎รับการจดทะเบียนในฐานข๎อมูล  

 - ราย 
16. ผู๎ด๎อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบที่ได๎รับความค๎ุมครองและความปลอดภัยในการทํางาน

 - ราย 
หมายเหตุ  น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ 
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2.4 ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้  
- ร๎านอาหาร 491 ร๎าน 
- แผงอาหารริมบาทวิถี 86 ร๎าน 

o ร๎านรับซื้อของเกํา 
- นางเพ็ญศรี  เนียมมงคล  
 ที่ตั้ง 49 ซ.รามคําแหง 65 แขวงหัวหมาก พ้ืนที่ 300 ตรม. 
- นายเชื้อชาย  พันธ์ครุฑ 
 70 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก พ้ืนที่ 650 ตรม. 
- นายพงษ์ศิริ  ศรีจันโพธิคุณ 
 10 ซ.รามคําแหง 40 แขวงหัวหมาก พ้ืนที่ 600 ตรม. 
- นายจักรกฤษ  ชีวชื่น 
 17 ซ.ลาดพร๎าว 101 แขวงคลองจั่น พ้ืนที่ 412 ตรม. 
- นายวรเดช  อํานวยชัยชนะ 
 11 ซ.โพธิ์แก๎ว 3 แยก 11 แขวงคลองจั่น พ้ืนที่ 202 ตรม. 

 
5. ผลิตภัณฑ์ชุมชน/พื้นที่  

สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 ชื่อผลิตภัณฑ์      

1. ผลิตภัณฑ์จักสานจากกระดาษสมุดโทรศัพท์  
ผู้ผลิต  กลุํมจักสานรํวมกันสร๎างจากวัสดุเหลือใช๎(นางลี้เซี้ยม  แซํอุย)  ระดับ 2 ดาว 

2. งานปั้นจิ๋ว       
ผู้ผลิต  กลุํมงานปั้นจิ๋ว(น.ส.ณภัสสรณ์  ทวีพรไพศาล)    ระดับ 3 ดาว 

3. กระเป๋าไม๎ไผํจักสานผสมหนัง     
ผู้ผลิต  กลุํมหัตถกรรมหนังภูมิไทย      ระดับ 4 ดาว 

4. กําไลหยก,แหวนหยกฯลฯ     
ผู้ผลิต  นายธนพล   เทพเนรมิต      ระดับ 3 ดาว 

5. บ๎านทรงไทยรูปทรงตําง ๆ     
ผู้ผลิต  นางรัชดา   เหล็กมํวง       ระดับ 4 ดาว 

6. งานถักเทตติ้ง,โครเชท์,การ์ดเชิญ    
ผู้ผลิต  กลุํมแฮนด์เมด       ระดับ 5 ดาว 

7. เครื่องดื่มชาเขียว ,ชาเขียวใบหมํอน ชาขาวชนิดใบและซอง 
ผู้ผลิต  กลุํมชลาลัย        ระดับ 4 ดาว 

8. พายผลไม๎สด       
ผู้ผลิต  นางสาวเลอลักษณ์  ชวาลากร       
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9. ต๎มยําแห๎ง,หมูยอสมุนไพรแปรรูป     
ผู้ผลิต  กลุํมน้ําจิ้มแจํวและอาหารสมุนไพร    ระดับ 4 ดาว 

10. ลูกตาลลอยแก๎ว     
ผู้ผลิต  นางสาวกรกนก  แซํอึง   

11. เซรั่มข๎าวหอมมะลิ,แฮเซรั่ม,น้ํามันจมูกข๎าว   
ผู้ผลิต  สินธรพันตาล       ระดับ 4 ดาว 

12. แฮร์โทนิค,ฮัวท๎อจิว,ยาแก๎ปวดเมื่อย   
ผู้ผลิต  นางสาวกัญนันท์  บวรกิจไพบูลย์     

13. สบูํสมุนไพรภูภัสรา     
ผู้ผลิต  นายศรัณย์  นาคะประทีป     ระดับ 4 ดาว 

14. ตัดเย็บเสื้อผ๎า,ผ๎าไหมสําเร็จรูป    
ผู้ผลิต  ห๎องเสื้อกาย       ระดับ 4 ดาว 

15. อาหารคาว-หวาน     
ผู้ผลิต  กลุํมกองทุนชุมชนริมคลองกะจะ 

16. เสื้อคลุมผ๎าฝูายและผ๎าไหมฯลฯ   
ผู้ผลิต  กลุํมสุขสันต์ 26 ก๎าวหน๎า     ระดับ 4 ดาว 

17. ชุดละหมาด,ชุดรายออาเชียน    
ผู้ผลิต  กลุมํอาภรณ์มุสลิม      ระดับ 3 ดาว 

18. ขนมทองม๎วน      
ผู้ผลิต  กลุํมจําปาทอง      ระดับ 2 ดาว 

19. น้ํามันมะพร๎าวสําหรับสปา,โลชั่นฯลฯ   
ผู้ผลิต  กลุํมภูเฮอร์ปสมุนไพร 

20. อาหารคาว-หวาน     
ผู้ผลิต  กลุํมอาชีพมัจฉา  

21. ตัดเย็บเสื้อผ๎า      
ผู้ผลิต  กลุํมแมํบ๎านเอ้ืออาทรหัวหมาก 

22. ผลิตภัณฑ์จากผ๎า.งานเพ๎นท์ผ๎า    
ผู้ผลิต  กลุํมสรรศิลป์  

23. ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับที่ทําจากไขํมุก   
ผู้ผลิต  กลุํมอาชีพเครื่องประดับไขํมุก 

24. ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับคริสตัล    
ผู้ผลิต  กลุํมคริสตัล DESINGN     ระดับ 3 ดาว 

25. ผลิตภัณฑ์ผ๎าบาติก     
ผู้ผลิต  ชบาบาติก แอนด์ ควิลท์ติ้ง     ระดับ 2 ดาว 
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26. ข๎าวหมากรสสุคนธ์     
ผู้ผลิต  ข๎าวหมากรสสุคนธ์      ระดับ 3 ดาว 

27. ข๎าวเกรียบ      
ผู้ผลิต  นางเบญจา  ทองไพรวรรณ 

28. นายเทพสิทธิ  ชมพูนุช     
ผู้ผลิต  ผลิตภัณฑ์ผ๎าบาติก      ระดับ 4 ดาว 

29. เนยธัญพืช,ขนมเปี๊ยะ,คุกก้ี     
ผู้ผลิต  ปภาน/ไม๎ภูตะวัน      ระดับ 4 ดาว 

30. ยาหมํองคุณทวด,พิมเสนน้ํา    
ผู้ผลิต  นางวรินทร์ทิพย์  ทองใบใหญํ    

31. อาหารเสริมฮอร์โมนพืช     
ผู้ผลิต  ร๎าน 86 พีจีอาร์     

32. บ๎านเรือนไทยจําลอง,กรงนอก,เรือไทยจําลอง  
ผู้ผลิต  Nateakon Buchshup     ระดับ 4 ดาว 

33. ผลิตภัณฑ์การเพ๎นท์ภาพบนพ้ืนทราย   
ผู้ผลิต  กลุํมผลิตภัณฑ์จากกลุํมผู๎สูงวัยชุมชนโครงการรํวมกันสร๎าง 

34. น้ําพริกเผาไดหนับ    
ผู้ผลิต  กลุํมอาชีพลําสาลี 

35. เวื้อผ๎ามุสลิมและฮิยาบ     
ผู้ผลิต  กลุํมนูนูห์ 

36. เครื่องประ เชํนสร๎อยคอหินธรรมชาติ  
ผู้ผลิต   นางสาววิภารัตน์  สิทธิถาวรวงศ์    

 
สถานประกอบการ 

- โรงภาพยนตร์  7 แหํง 
- โรงแรม 9 แหํง 
- ศูนย์การค๎า 7 แหํง 
- ซุปเปอร์มาเก็ต 5 แหํง 
- สถานีบริการน้ํามัน/ก๏าซ  24 แหํง 
- ร๎านอาหาร 491 ร๎าน 
- แผงอาหารริมบาทวิถี 86 ร๎าน 
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o ร๎านรับซื้อของเกํา 
- นางเพ็ญศรี  เนียมมงคล  
 ที่ตั้ง 49 ซ.รามคําแหง 65 แขวงหัวหมาก พ้ืนที่ 300 ตรม. 
- นายเชื้อชาย  พันธ์ครุฑ 
 70 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก พ้ืนที่ 650 ตรม. 
- นายพงษ์ศิริ  ศรีจันโพธิคุณ 
 10 ซ.รามคําแหง 40 แขวงหัวหมาก พ้ืนที่ 600 ตรม. 
- นายจักรกฤษ  ชีวชื่น 
 17 ซ.ลาดพร๎าว 101 แขวงคลองจั่น พ้ืนที่ 412 ตรม. 
- นายวรเดช  อํานวยชัยชนะ 
 11 ซ.โพธิ์แก๎ว 3 แยก 11 แขวงคลองจั่น พ้ืนที่ 202 ตรม. 

 
การท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 
 

1. วัดพระไกรสีห์ (น้อย)  ถนนรามค าแหง  ซอย 23 
มีปูชนียวัตถุ คือ  พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย  ปางมารวิชัย 

2. วัดศรีบุญเรือง  (วัดหัวไผ่)  594  ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กทม. 
มีปูชนียวัตถุ คือ  พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยยุคกลาง หน๎าตักกว๎าง 27 นิ้ว สูง  31 นิ้ว นั่งขัดสมาธิพระหัตถ์
ซ๎ายหงายบนพระเพลา  พระหัตถ์ขวาวางบนพระชานุ พระดัชนีชี้ไปที่ธรณี  มี 3 องค์ในประเทศไทย และ
ยังมีพระพุทธรูปยืนปางทรมารพระยาชมพู เนื้อไม๎ปิดทองแกะสลักได๎งดงามประณีตมาก 

3. วัดบึงทองหลาง  ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 101 
เป็นวัดพัฒนาตัวอยํางของกรุงเทพมหานคร และกรมศาสนา โบสถ์มีคุณลักษณะคล๎ายเรือ มีวิหารหลวงปูุ
พัก  เป็นพระอาจารย์มีชื่อเสียงทํานเจ๎าอาวาส  พระครูพิศาลวิริยคุณ ได๎จัดสร๎างเตาเผาศพ 4 เตา 
สามารถเผาศพพร๎อมกันได๎ โดยเป็นเตาเผาปลอดพิษเป็นแหํงแรกของกรุงเทพมหานคร เจ๎าอาวาสได๎
อนุเคราะห์ผู๎ยากจนบริจาคหีบศพ  รถรับสํงศพฟรี 

4. พิพิธภัณฑ์ปราสาท  ตั้งอยูํที่  7  ซอยกรุงเทพกรีฑา 4 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กทม. เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชน เจ๎าของคือ คุณปราสาท  วงค์กุล  ซึ่งรวบรวมของเกํา และวัตถุโบราณ 
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม  เชํน  พระพุทธรูป/รูปปั้นเทพเจ๎าในศาสนาพราหมณ์  เครื่องปั้นดินเผา  
เครื่องตกแตํงของไทย  ภาพวาด และเครื่องเคลือบซึ่งจัดแตํงสถานที่ไว๎อยํางงดงามเหมาะเจาะลงตัว 

5. พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ ตั้งอยูํที่สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน โซน W5-4 ภายในบริเวณศูนย์กีฬา   
การกีฬาแหํงประเทศไทย  มีเนื้อที่ 2.500  ตารางกิโลเมตร  เพ่ือเผยแพรํเกียรติคุณของนักกีฬา  และผู๎ทํา
คุณประโยชน์แกํวงการกีฬาไทย แบํงเป็น 9 ห๎อง  เชํน  ห๎องโถงต๎อนรับ  ห๎ององค์กรกีฬา  หอเกียรติยศ
นักกีฬาฯ 
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2.5 ด้านสาธารณสุข 
การให้บริการ 
o ประเภท จํานวน ที่ตั้งของสถานพยาบาล/ให๎บริการ 

โรงพยาบาล  จํานวน  2  แหํง 
1. โรงพยาบาลรามคําแหง 

ที่ตั้ง  2138/1  ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กทม. 
2. โรงพยาบาลเวชธานี 

ที่ตั้ง  1  ซอย  111  ถนนลาดพร๎าว  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม. 
 

2.6 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
การป้องกัน 

รายการอาคารสาธารณะที่เป็นอาคารเสี่ยงภัย 
ที่จะด าเนินการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

ล าดับที่ รายช่ือ ที่อยู่ 
1 ห๎างสรรพสินค๎าเดอะมอลล์รามคําแหง 2 144 ถนนราคําแหง แขวงหัวหมาก 
2 ห๎างสรรพสินค๎าเดอะมอลล์รามคําแหง 3 49 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 
3 โรงภาพยนตร์เมเจอร์ฮอลลีวูด รามคําแหง 1 ซอยรามคําแหง 37 แขวงหัวหมาก 
4 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ 2567 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 
5 ห๎างสรรพสินค๎าพาวเวอร์เซ็นทรัล 177 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 
6 โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็ก รามคําแหง 73 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 
7 โรงแรมออลซีซันกรุงเทพหัวหมาก 5 ซอยรามคําแหง 15 แขวงหัวหมาก 
8 โรงแรมเดอะไนนาสตี้ 8 ซอยรามคําแหง 35 แขวงหัวหมาก 
9 โรงแรมบางกอกอินเตอร์เพลส 118/92 ซอยรามคําแหง 24 แขวงหัวหมาก 
10 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 592 ซอยรามคําแหง 24 แขวงหัวหมาก 
11 โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ 43 ซอยรามคําแหง 16 แขวงหัวหมาก 
12 เดอะ เซ็นท์ 999 จํากัด 39/9 ซอยรามคําแหง 12 แขวงหัวหมาก 
13 โรงแรมเดอะภัทรา ซอยพระรามเก๎า 31 
14 โรงแรมเดอะรีเจ๎นท์ ซอยรามคําแหง 22 
15 ห๎างสรรพสินค๎า เอฟบีที ถนนรามคําแหง 
16 ห๎างสรรพสินค๎าแกรนด์สปอร์ต ถนนรามคําแหง 65 
17 ห๎างสรรพสินค๎าเดอะมอลล์บางกะปิ 3522 ถนนลาดพร๎าว แขวงคลองจั่น 
18 ห๎างสรรพสินค๎าแม็คโคร บางกะปิ 3498 ถนนลาดพร๎าว แขวงคลองจั่น 
19 ห๎างสรรพสินค๎าโลตัส บางกะปิ 3109 ถนนลาดพร๎าว แขวงคลองจั่น 
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รายการอาคารสาธารณะที่เป็นอาคารเสี่ยงภัย 
ทีจ่ะด าเนินการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

ล าดับที่ รายช่ือ ที่อยู่ 
20 ศูนย์การค๎าพันธุ์ทิพย์ บางกะปิ ถนนลาดพร๎าว แขวงคลองจั่น 
21 ศูนย์การค๎าตะวันนา ช๏อปปิ้งมาร์ค 3500 ถนนลาดพร๎าว แขวงคลองจั่น 
22 ห๎างสรรพสินค๎าเอ็นมาร์คพลาซํา 3105 ถนนลาดพร๎าว แขวงคลองจั่น 
23 ศูนย์การค๎าแฮปปี้แลนด์ 95 ถนนลาดพร๎าว แขวงคลองจั่น 
24 โรงพยาบาลเวชธานี 1 ซอยลาดพร๎าว 11 แขวงคลองจั่น 
25 โรงแรมสยามโซไซตี้ โฮเต็ลฯ 302 ถนนโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น 
26 โรงแรมไดร์ฟ - อิน โฮเต็ล 2704 ซอยลาดพร๎าว 130 แขวงคลองจั่น 
27 โรงภาพยนต์ S.F. ซีนีมาร์ บางกะปิ ภายในห๎างฯ เดอะมอลล์บางกะปิ 
28 โรงภาพยนต์ เมเจอร์ซีนีเพล็ก บางกะปิ ภายในห๎างฯ โลตัสบางกะปิ 
29 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 306 ซอยลาดพร๎าว 107 แขวงคลองจั่น 
30 โรงเรียนนราธิปวิทยา 542/835 หมูํบ๎านเสนาวิลลํา ซอย 16 แขวงคลองจั่น 
31 โรงเรียนพร๎อมมิตรพิทยา 152 ถนนศรีบูรพา แขวงคลองจั่น 
32 ลันตา คาราโอเกะ 18 ซอยโพธิ์แก๎ว 3 แยก 9 แขวงคลองจั่น 
33 ทูบีคอมเพล็กซ์ 1 ซอยนวมินทร์ 81 แขวงคลองจั่น 
34 นิวแฮปปี้ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น 
35 ห๎างสรรพสินค๎าแม็คโคร บางกะปิ 90 ถนนโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น 
36 ห๎างสรรพสินค๎าโลตัส บางกะปิ 65/75 - 80 ถนนแฮปปี้แลนด์สาย 2 แขวงคลองจั่น 
37 ศูนย์การค๎าพันธุ์ทิพย์ บางกะปิ 266-268 ซอยลาดพร๎าว 132 แขวงคลองจั่น 
38 ศูนย์การค๎าตะวันนา ช๏อปปิ้งมาร์ค 444/8 ศูนย์บันเทิงการค๎าฯ แขวงคลองจั่น 
39 ห๎างสรรพสินค๎าเอ็นมาร์คพลาซํา 3498 ถนนลาดพร๎าว แขวงคลองจั่น 
40 ศูนย์การค๎าแฮปปี้แลนด์ 3109 ถนนลาดพร๎าว แขวงคลองจั่น 
41 โรงพยาบาลเวชธานี ถนนลาดพร๎าว แขวงคลองจั่น 
42 โรงแรมสยามโซไซตี้ โฮเต็ลฯ 3500 ถนนลาดพร๎าว แขวงคลองจั่น 
43 โรงแรมไดร์ฟ - อิน โฮเต็ล 3105 ถนนลาดพร๎าว แขวงคลองจั่น 
44 โรงภาพยนต์ S.F. ซีนีมาร์ บางกะปิ 95 ถนนลาดพร๎าว แขวงคลองจั่น 
45 โรงภาพยนต์ เมเจอร์ซีนีเพล็ก บางกะปิ 1 ซอยลาดพร๎าว 11 แขวงคลองจั่น 
46 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 302 ถนนโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น 
47 โรงเรียนนราธิปวิทยา 2704 ซอยลาดพร๎าว 130 แขวงคลองจั่น 
48 โรงเรียนพร๎อมมิตรพิทยา ภายในห๎างฯ เดอะมอลล์บางกะปิ 
49 โรงเรียนนานาชาตินีวา ภายในห๎างฯ โลตัสบางกะปิ 



32 
 

รายการอาคารสาธารณะที่เป็นอาคารเสี่ยงภัย 
ที่จะด าเนินการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

ล าดับที่ รายช่ือ ที่อยู่ 
50 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 306 ซอยลาดพร๎าว 107 แขวงคลองจั่น 
51 C D C 542/835 หมูํบ๎านเสนาวิลลํา ซอย 16 แขวงคลองจั่น 
52 บริษัทชิครีพลับบลิค จํากัด 152 ถนนศรีบูรพา แขวงคลองจั่น 
53 ลันตา คาราโอเกะ 18 ซอยโพธิ์แก๎ว 3 แยก 9 แขวงคลองจั่น 
54 ทูบีคอมเพล็กซ์ 1 ซอยนวมินทร์ 81 แขวงคลองจั่น 
55 นิวแฮปปี้ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น 

 
o จํานวนจุดติดตั้งและจํานวนกล๎อง cctv ในพ้ืนที่ 

เสริมสร๎างความปลอดภัยในพ้ืนที่ เขตบางกะปิด๎วยการติดตั้ งกลํองโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV)โครงการติดตั้งกลํองในพ้ืนที่สํานักงานเขตบางกะปิที่แล๎วเสร็จ จํานวน 64 จุด จาก
รายงานสรุปการติดตั้งของสํานักการจราจรและขนสํง  
รายชื่อจุดติดตั้งกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
ในพ้ืนที่สํานักงานเขตบางกะปิ ที่ติดตั้งแล๎วเสร็จ 
1.) บริเวณทางแยกสัญญาณไฟจราจร จํานวน 4 ทางแยก 
 - กล๎อง Fixed จํานวน 16 กล๎อง 
 - กล๎อง PTZ จํานวน 4 กล๎อง 
2.) บริเวณสะพานลอยคนเดินข๎ามของกรุงเทพมหานคร จํานวน 8 สะพาน 
 - กล๎อง Fixed จํานวน 16 กล๎อง 
3.) บริเวณอันตราย จํานวน 7 ซอย 
 - กล๎อง Fixed จํานวน 30 กล๎อง 
 

o จํานวนไฟสํองสวํางในพ้ืนที่  
จํานวนทั้งสิ้น 1,211 ดวง 
 

 สถานีต ารวจในพื้นที่ 
1. สถานีตํารวจนครบาลลาดพร๎าว  โทร. 0-2377-4313 
 ที่ตั้ง  1  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม. 
2. สถานีตํารวจนครบาลหัวหมาก  โทร. 0-2314-0696 
 ที่ตั้ง  2090  ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กทม. 
3. สถานีตํารวจดับเพลิงหัวหมาก  โทร. 0-2314 – 0696 
 ที่ตั้ง  2090  ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กทม. 
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2.7 ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจัดการเมือง(กยบ.) 
o สถิติการเลือกตั้ง 

การเลือกตัง้ 
การมีสว่นร่วม (ราย) 

หมายเหต ุผู้ มีสิทธ์ิ ผู้มาใช้สิทธ์ 

สว. 116,246 31,528 30/3/2014 

สส. 116,529 22,300 2/2/2014 

 ผว.กทม. 112,555 71,219 3/3/2013 

สก. 111,316 40,217 29/8/2011 

สข. 112,498 37,717 6/6/2011 
 

o จํานวนชมรม มูลนิธิ หรือองค์กรตําง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเขต (จํานวนสมาชิก/
กิจกรรมตํอปี) 

 
บัญชีรายช่ือมูลนิธิ  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

ลําดับ ชื่อมูลนิธิ ที่ตั้งมูลนิธิ 

1 มูลนิธิเพ่ือการศึกษาและศิลปวัฒนะธรรม
(FACE) 

 139/277  ซอยรามคําแหง 60/3  แขวงหัวหมาก  เขต
บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

2 มูลนิธิโอสถานุเคราะห์  348  ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 

3 มูลนิธิคริสตจักรของพระเจ๎า 28   ซอย 4 หมูํบ๎านสวนสน  ถนนรามคําแหง 60  แขวง
หัวหมาก    เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร    

4 มูลนิธิกิจพิทักษ์(ชํวยเหลือการศึกษาและ
นักเรียนที่ขาดแคลน) 

โรงเรียนวัดเทพลีลา เลขที่ 76   ถนนรามคําแหง  แขวง
หัวหมาก        เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

5 มูลนิธิสํารวจโลก   83  ถ.รามคําแหง 60  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร  

6 มูลนิธิเทควันโด ซอง คิ ยอง  499/109 ถ. กรุงเทพกรีฑา  แขวงหัวหมาก    เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร 

7 มูลนิธินันทาทร  65 ซ.รามคําแหง 14 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 
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ลําดับ ชื่อมูลนิธิ ที่ตั้งมูลนิธิ 

8 มูลนิธิคุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต  3 ซ.3 ถ.เสรี 2(หมูํบ๎านเสรี)   ซ.รามคําแหง 24  แขวง
หัวหมาก      เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

9 มูลนิธิคุณแมํคุณภาพ  2  ซอยรามคําแหง 24/3  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 

10 มูลนิธิสํงเสริมการศึกษาโรงเรียนกันซุสซอ
ลีฮีน(ลําสาลี) 

 243/32  หมูํที่ 8  ถ.กรุงเทพกรีฑา  แขวงหัวหมาก  เขต
บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

11 มูลนิธิสวํางวรรณ รอดศิริ  149 ซ.รามคําแหง 7 แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร  

12 มูลนิธิเทพลีลา โรงเรียนเทพลีลา เลขที่ 30    ถ.รามคําแหง   
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

13 มูลนิธิประยูร จรรยาวงษ์  23 ซ.รามคําแหง 11 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

14 มูลนิธิพรประชา 2014 -2018 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก   เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร 

15 มูลนิธิคริสเตียนเพ่ือการพัฒนาสังคมไทย 20 ซอยรามคําแหง 18 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก                       
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

16 มูลนิธิโอสถสภา  348  ถนนรามคําแหง   แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

17 มูลนิธิเพ่ือการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.
รามคําแหง 

 2086  ถนนรามคําแหง   แขวงหัวหมาก   เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 

18 มูลนิธิภริยาแพทย์ เพ่ือการกุศล  89 ซ.รามคําแหง 44  แขวงหัวหมาก   เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร  

19 มูลนิธิสุรัตน์ โอสภานุเคราะห์  348  ถนนรามคําแหง   แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 

20 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพ่ือความสามัคคีและ
สันติภาพโลก (ประเทศไทย) 

 4  ซอยรามคําแหง 24 แยก 2 (ถาวรธวัช 1) แขวง
หัวหมาก          เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

21 มูลนิธินายปัญญา   เลาหะกาญจน์ 1873 ถนนรามคําแหง ซอย 17 แขวงหัวหมาด  เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร 
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ลําดับ ชื่อมูลนิธิ ที่ตั้งมูลนิธิ 

22 มูลนิธิจิตฺตโสภณภาวนา วัดศรีบุญเรือง เลขที่ 594  ถ.รามคําแหง(สุขาภิบาล 3)               
แขวงหัวหมาก   เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

23 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)  2/1 อาคารยูซีเอฟ ชั้น 2  ซ.รามคําแหง 24  แยก 1                  
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 

24 มูลนิธิเพ่ือมหาวิทยาลัยรามคําแหง สํานักงานอธิการบดี ม.รามคําแหง เลขท่ี 2086  
ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร  

25  มูลนิธิสุวิทย์ โอสถานุเคราะห์ เพื่อชํวยชีวิต 1-3 ซอยเสรี 2 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก                              
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

26 มูลนิธิศาสตราจารย์เธียรชัย ศรีวิจิตร ม.รามคําแหง  เลขที่ 2086  ถ.รามคําแหง   แขวง
หัวหมาก             เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

27 มูลนิธิฟุตบอลควีนสคัพ  2357  ตรงข๎ามสนามกีฬา กกท.  ถ.รามคําแหง แขวง
หัวหมาก        เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

28 มูลนิธิพงษ์สมบัติ  179 (ริมคลองกะจะ) ซ.รามคําแหง 24   แขวงหัวหมาก              
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

29 มูลนิธิเพ่ือการศึกษาโรงเรียนสุเหรําวังใหญํ โรงเรียนสุเหรําวังใหญํ เลขที่ 909 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวง
หัวหมาก      เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

30 มูลนิธิน.ส.พรรณี (รอมล๏ะห์)  2673 ถ. รามคําแหง   แขวงหัวหมาก   เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร  

31 มูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา เลขที่ 16 ซ. สวนสน แยก 12 (ซ.รามคําแหง 60) หมูํบ๎าน
สวนสน แขวงหัวหมาก                      เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร  

32 มูลนิธิห๎องสมุดจินตนา-เอกศักดิ์ แดงเดช   36/9 ซ.รามคําแหง 24 (ศิริมิตร) แขวงหัวหมาก    เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

33 มูลนิธิแดง-จิรวรรณ  24/13 ซ.รามคําแหง 24 (ศิริถาวร)  แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

34 มูลนิธิพระยาสิงห์ สิงหเสนี โรงเรียนวัดเทพลีลา เลขที่ 76  ถนนรามคําแหง (สุขุมวิท 
71 )        แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  
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35 มูลนิธิกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13  2088 ถ. รามคําแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

36 มูลนิธิการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ           ม.
รามคําแหง 

  2086  ถนนรามคําแหง    แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 

37 มูลนิธิสมาคมชาวอํางทอง  1 ซอยสวนสน 4   แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร* 

38 มูลนิธิโรงเรียนคลองกะจะ ร.ร.คลองกะจะ เลขที่ 163   ซ.รามคําแหง 26 (ริมคลอง
กะจะ)     แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร   

39 มูลนิธิเพ่ือการศึกษาโรงเรียนสุเหรําหัวหมาก
น๎อย 

171 หลัดหมูํบ๎านสวนสน ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก              
(สุขาภิบาล 3) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

40 มูลนิธิโลกสีฟูา  - 

41 มูลนิธิคริสตจักรใจสมาน 307 ซ.รามคําแหง 68 (สุภาพงษ์ 2) แขวงหัวหมาก                     
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

42 มูลนิธิรังสรรค์ แสงสุข  2086 ถ.รามคําแหง (สุขุมวิท 71)  แขวงหัวหมาก    เขต
บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  

43 มูลนิธิวัฒนธรรมและการศึกษานานาชาติ  2077/8 ถ.รามคําแหง(สุขุมวิท 71) แขวงหัวหมาก   เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

44 มูลนิธิคณะซาเลเซียนแหํงประเทศไทย  210  ถนนกรุงเทพกรีฑา  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 

45 มูลนิธิโคกโคสสังคมสงเคราะห์  126/48 ซ.รามคําแหง 24  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร    

46 มูลนิธิลอจิสติกส์และการขนสํง(ประเทศไทย)  22   ถ.กรุงเทพกรีฑา    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร    

47 มูลนิธิพัฒนาการศึกษาโรงเรียนลําสาลี โรงเรียนลําสาล ีเลขที่ 183  ถนนกรุงเทพกรีฑา   แขวง
หัวหมาก     เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 
 

48 มูลนิธิการศึกษาคณะมนุษศาสตร์            ม.
รามคําแหง 

คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคําแหง  เลขที่ 2086 ถนน
รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานค 
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49 มูลนิธิโกมลมาศ ม.อัสสัมชัญ  เลขที่ 682    ซ.รามคําแหง 24  แขวง
หัวหมาก         เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

50 
มูลนิธิสยามรวมใจ 

30/19 ถ.รามคําแหง(สุขาภิบาล 3) แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

51 มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย 1199/1 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

52 มูลนิธิสถาบันพัฒนาการเรียนรู๎ 30 แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 

53 มูลนิธิเทียนฉาย  132  ซอยรามคําแหง 60/4  ถนนรามคําแหง  แขวง
หัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

54 มูลนิธิสํงเสริมศีลธรรม 319  ถนนรามคําแหง 60  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 

55 มูลนิธิเพ่ือสังคมไทย  137  ถนนศรีนครินทร์  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 

56 มูลนิธิชุมชนสุขสันต์  131  ซอยกรุงเทพกรีฑา 7  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 

57 มูลนิธิพระมหาสงวน  บุญเกิด เลขที่ 30 ถ.รามคําแหง (สุขุมวิท 71)  แขวงหัวหมาก                   
เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  

58 มูลนิธิสหกิจคริสเตียน  68/1 ถ.รามคําแหง ซ.22  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร  

59 มูลนิธินานาชาติเพ่ือคริชณะจิตสํานึก เลขที่ 126/92  ซอยรามคําแหง 24 (หมูํบ๎านเสรี)  แขวง
หัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรงุเทพมหานคร 

60 มูลนิธิเมาท์ซีออน (ประเทศไทย)  840   ถนนรามคําแหง   แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 

61 มูลนิธิบ๎านเพื่อชีวิต 93 แยก 18 ซอยรามคําแหง 24  แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานรา 

62 มูลนิธิอรุณเจิดจรัส 62 ซอยรามคําแหง 26/2 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก               
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
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63 มูลนิธิไอทีเพ่ือสังคม 301/282 ซอยรามคําแหง 68 ถนนรามคําแหง    แขวง
หัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

64 มูลนิธิโกลวิชั่น 20 ซอยรามคําแหง 18 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

65 มูลนิธิพัฒนาเด็กบ๎านเรา 16/1 อาคารบ๎านเรา ซอยรามคําแหง 30 ถนนรามคําแหง           
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

66 มูลนิธิมานาประจําวัน 18 ถนนรามคําแหง 16 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

67 มูลนิธิสหพัฒน์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 4 ซอยรามคําแหง 24 แยก (ถาวรธวัส 1) แขวงหัวหมาก          
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

68 มูลนิธิแรงงานสัมพันธ์คนกับงาน  - 

69 มูลนิธิฮัจยีหมัดใจบุญมาเลิศ 387 ถนนกรุงเทพกรีฑา  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

70 มูลนิธิอําพันธ์ยุทธ์ 2/2 ถนนหัวหมาก  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

71 มูลนิธิเครื่องถ๎วยเอเซียตะวันออกเฉียงใต๎ 348 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

72 มูลนิธิหัวใจเบิกบาน 102 ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

73 มูลนิธินิมิตไทย 64/1 ถนนรามคําแหง  ซอย 22 แขวงหัวหมาก                                              
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

74 มูลนิธิชุมชนไท 11 ซอยกรุงเทพกรีฑา 1 (บ๎านสีส๎ม) ถนนกรุงเทพกรีฑา                
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

75 มูลนิธิคริสตจักรสันติภาพ 2098/118  ถนนรามคําแหง ซอยรามคําแหง 24/2                      
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
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76 มูลนิธิเวิร์ด  ออฟ ไลฟ์ 21 ซอยรามคําแหง 16 (แม๎นเขียน 2) แขวงหัวหมาก                      
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

77 มูลนิธิมานิธิคุณ 33 ซอยรามคําแหง 12 (อุดมยศ) แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร 

78 มูลนิธิกลอเรีย มิวสิค 21 ซอยรามคําแหง 16 (แม๎นเขียน 2) แขวงหัวหมาก                    
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

79 มูลนิธิเพ่ือพัฒนากีฬาเปตอง ทําเนียบการกีฬาแหํงประเทศไทย เลขที่ 286 ถนน
รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

80 มูลนิธิเจ๎าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
และทํานผู๎หญิงเพ็ง สิงหเสนี 

โรงเรียนเทพลีลา เลขที่ 30 ถ.รามคําแหง   
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  
 

81 มูลนิธิทําด ี 468 ซอยลาดพร๎าว 101/1 แยก 11 แขวงคลองจั่น             
เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

82 มูลนิธิโรงเรียนบางกะปิ  2120 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร  

83 มูลนิธิเพ่ือสํงเสริมการศึกษาโรงเรียนบ๎านบาง
กะปิ 

โรงเรียนบ๎านบางกะปิ ถ.นวมินทร์   แขวงคลองจั่น                 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

84 มูลนิธิวัฒนธรรมเพื่อาการพัฒนาแหํงเอเชีย  494  ลาดพร๎าว 101 (ซ.11) แขวงคลองจั่น  เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร 

85 มูลนิธิคาร์ล เคลช อนุสรณ์เพ่ือโรงเรียนในถิ่น
ทุรกันดาร 

 1212 ถ.นวมินทร์ ซ. 42  (การเคหะฯ) แขวงคลองจั่น         
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

86 มูลนิธิ30 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  118 ถนนเสรีไทย (นิด๎า)   แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร  

87 มูลนิธิวําที่ ร.ต.ดร.จรัญ โสตถิพันธุ์  69 (โรงเรียนบางกะปิ)   ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น                
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

88 มูลนิธิพร๎อมมิตร  52   ถ.สุขาภิบาล 2 หมูํ 1   แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 
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89 มูลนิธิไขศรีปราโมชอนุสรณ์  45/187  ซอย 132  ถนนลาดพร๎าว   แขวงคลองจั่น         
เขตบางกะปิ กทม. 

90 มูลนิธิเพ่ือการศึกษาโรงเรียนสุเหรําคลองจั่น โรงเรียนสุเหรําคลองจั่น หมูํที่  2 แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะปิ     กรุงเทพมหานคร 

91 มูลนิธิสํงเสริมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

 118 ถ. เสรีไทย (นิด๎า) แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร  

92 มูลนิธิสํงเสริมคณะสถิติประยุกต์ สพบ.  118 ถ. เสรีไทย (นิด๎า)   แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร  

93 มูลนิธิแอ๏กกี้ ลี   79 ซ.ลาดพร๎าว 107 แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 
 

94 มูลนิธิสํงเสริมคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  118 ถ. เสรีไทย (นิด๎า)  แขวงคลองจั่น   เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร  

95 มูลนิธิพันธกิจขําวประเสริฐในประเทศไทย  335-337 ซ.หมูํบ๎านสินธร  แขวงคลองจั่น   เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

96 มูลนิธิธรรมบันดาล  499/17  ซ.ศูนย์บันเทิงการค๎า  แขวงคลองจั่น  เขตบาง
กะปิ   กรุงเทพมหานคร 

97 มูลนิธิบูลกุล  767 ซ.ลาดพร๎าว 107   แขวงคลองจั่น   เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

98 มูลนิธิปัญญาวัฒนา  131 ซ.ลาดพร๎าว 119   แขวงคลองจั่น   เขตบางกะปิ    
กรุงเทพมหานคร 

99 มูลนิธิเพ่ือการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดบึง
ทองหลาง 

 247  หมูํที่ 10  ซอยลาดพร๎าว 101     (วัดบึงทองหลาง)  
แขวงคลองจั่น   เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

100 มูลนิธิสันติสุขชาวไทย  161/216 ซ.ลาดพร๎าว 146/1  แขวงคลองจั่น                 
เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

101 มูลนิธิจิตตานุเคราะห์  2991/7 ถ.ลาดพร๎าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร  
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102 มูลนิธิสํงเสริมการศึกษาไข๎หวัดใหญํ  630  อาคารสงเคราะห์ ซ.23   ถ.นวมินทร์                    
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

103 มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ เลขที่ 28 ถ.ลาดพร๎าว140 แขวงคลองจั่น                     
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

104 มูลนิธิมหาพรพัฒนา  202 /1 ซ. ลาดพร๎าว130 (มหาดไทย2)                     
แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ   กรุงเทพมหานคร   

105 มูลนิธิเซนท์มาร์ค แอนด์ เซนท์จอร์จ  262 ซ.ลาดพร๎าว 107    แขวงคลองจั่น                       
เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  
 

106 มูลนิธิการเคหะสงเคราะห์  905  ถ.นวมินทร์  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 
 

107 มูลนิธิเพ่ือนเยาวชนเพื่อการพัฒนา  1/204  หมูํบ๎านแฮปปี้แลนด์แกรนด์วิล    ซอยลาดพร๎าว 
101  แขวงคลองจั่น   เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

108 มูลนิธิสถาบันวิจัยและปฏิบัติการสังคม  220  ซอยลาดพร๎าว 101  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 

109 มูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ (อุปัชฌาพัก ธมฺ
มทตฺโต) 

วัดบึงทองหลาง เลขที่ 1155   ซ.ลาดพร๎าว 101          
(วัดบึงทองหลาง)   แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

110 มูลนิธิพระครูพิศาลวิริยคุณ (สิงโต เทศกาล) วัดบึงทองหลาง เลขที่ 1155     ซ.ลาดพร๎าว 101             
(วัดบึงทองหลาง)    แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

111 มูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น 4-91 ตรอกการเคหะหลังที่ 4 ถนนศรีบูรพา ซอย 20          
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

112 มูลนิธิวทัญญู ณถลาง  เลขที่ 905  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ        
กรุงเทพมหานคร 

113 มูลนิธิศรัทธา  2991/19 ชั้น 4  ถนนลาดพร๎าว 101/3  แขวงคลองจั่น     
เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 
 



42 
 

ลําดับ ชื่อมูลนิธิ ที่ตั้งมูลนิธิ 

114 มูลนิธิเทิดเมตตาธรรม 3748/19  ซอยลาดพร๎าว 146/1  ถนนลาดพร๎าว           
แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

115 มูลนิธิอัลมะฮ์ดี  ประเทศไทย 423  ซอยนวมินทร์ 27  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 

116 มูลนิธิบรูม (ประเทศไทย)  927/128  หมูํบ๎านตุนุติ  ซอยลาดพร๎าว 87               
แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

117 มูลนิธิวงศ์เมือง  นันทขว๎าง  207  ซอยลาดพร๎าว 115  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 

118 มูลนิธิโอกาส 220 ซอยลาดพร๎าว แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

119 มูลนิธิองค์อธิประทีปไทย 115 แขวงคลงอจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

120 มูลนิธิทีวีบูรพา 246/8 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

121 มูลนิธิกาญจนสิริ 276 ซอยลาดพร๎าว 130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น      
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

122 มูลนิธิองค์กรเพ่ือความโปรํงใสใน           
ประเทศไทย 

118  หมูํที่ 3 เสรีไทย  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

123 มูลนิธิธนพรคลินิกเพ่ือสาธารณประโยชน์ 3069/1 ถนนลาดพร๎าว แขวงคลงอจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

124 มูลนิธิทุนการศึกษาเอเซีย ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15 สถาบันบัณฑิตพัฒนา
บริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น                
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
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บัญชีรายช่ือสมาคม  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

ลําดับ ชื่อสมาคม ที่ตั้งสมาคม 

1 สมาคมกีฬาเพ่ือมวลชน 2088   การกีฬาแหํงประเทศไทย 

    ถนนรามคําแหง    แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

2 สมาคมกรุงเทพกรีฑา 516  ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

      

3 สมาคมกอล์ฟอาชีพ แหํงประเทศไทย 2088 ห๎อง 259 โซฯ w6 อาคาร 

  มี 2 แฟูม ราชมังคลากีฬากีฬาสถาน ถนนรามคําแหง 

    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

4 สมาคมกาบัดด้ี แหํงประเทศไทย 286 ราชมังคลากีฬากีฬาสถาน โซนอี 

    ห๎อง 216 การกีฬาแหํงประเทศไทย 

    ถนนรามคําแหง    แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

5 สมาคมกีฬาฮอกก้ีน้ําแข็งแหํงประเทศไทย 238 โซน W  ราชมังคลากีฬากีฬาสถาน 

    เลขที่ 2088 การกีฬาแหํงประเทศไทย 

    ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร  

      

6 สมาคมกีฬาวิลแชร์เรสซิ่ง 2088 ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

7 สมาคมการกีฬาและนันทนาการผู๎สูงอายุ 2088 การกีฬาแหํงประเทศไทย 

  (ประเทศไทย) ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร  
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ลําดับ ชื่อสมาคม ที่ตั้งสมาคม 

8 สมาคมกีฬายิงธนูแหํงประเทศไทย 286  การกีฬาแหํงประเทศไทย 

    ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร  

   

9 สมาคมกีฬาเวชศาสตร์ แหํงประเทศไทย ศูนย์วิทยาสาศตร์การกีฬา  การกีฬาแหํงประเทศไทย 

    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

      

10 สมาคมกีฬาเนตบอลสมัครเลํน  2088 การกีฬาแหํงประเทศไทย 

  แหํงประเทศไทย ราชมังคลากีฬากีฬาสถาน โซน W ห๎อง 220 

    ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

      

11 สมาคมกอล์ฟแหํงประเทศไทย ในพระบรม ห๎อง 212-213  อาคารราชมังคลากีฬาสถาน 

  ราชูปถัมภ์ เลขที่ 286 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก  

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

      

12 สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนส 286 การกีฬาแหํงประเทศไทย สนามกีฬา 

  แหํงประเทศไทย ราชมังคลากีฬากีฬาสถาน โซน W ห๎อง 244 

  มี 2 แฟูม ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร  

      

13 สมาคมเกียรติกาญจน์ 2151/10 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

      

14 สมาคมกิจกรรมพัฒนา 1988/21 ถนนรามคําแหง แขวงหังหมาก 

    
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  
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ลําดับ ชื่อสมาคม ที่ตั้งสมาคม 

16 สมาคมเกียรติคุณพัฒนา 2115/35 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร  

      

17 สมาคมขําวสดสัมพันธ์ 3581/5  ถนนสุขุมวิท 71 แขวหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

19 สมาคมคาราเต๎แหํงประเทศไทย 237 โซน  W สนามราชมังคลากีฬาสถาน 

    การกีฬาแหํงประเทศไทย  ถนนรามคําแหง 

    แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

20 สมาคมจักรยานแหํงประเทศไทย ในพระ 2088 เวลโลโครม  การกีฬาแหํงประเทศไทย 

  บรมราชูปถัมภ์ ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 

      

21 สมาคมชาวหัวหมากพัฒนา 2002/10 ถนนคลองตัน - ลาดพร๎าว 

    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

      

22 สมาคมชาวอํางทอง 1 ซอยสวนสน 4 ถนนสุขาภิบาล 3 

    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

23 สมาคมชํางประดับเพชรพลอย 2115/17 ซอยสํวนบุคคล ถนนสุขุมวิท 71 

    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

24 สมาคมชาวหมูํบ๎านแม๎นเขียน 41 ซอยรามคําแหง 16 (แม๎นเขียน 2) 

    ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 
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ลําดับ ชื่อสมาคม ที่ตั้งสมาคม 

25 สมาคมชาวบูรพา 16/17  ถนนศรีนครินทร์  แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

   

      

26 สมาคมชาวเรือประเทศไทย 3581/4 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

   

27 สมาคมกรีฑาผู๎สูงอายุไทย 2088  การกีฬาแหํงประเทศไทย ถนนรามคําแหง 

    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

28 สมาคมชํางออกแบบเสื้อ 11 ซอยเปี่ยมสมบัติ  ถนนลาดพร๎าว แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

29 สมาคมชาวหัวหมากพัฒนา 2112/11 ถนนคลองตัน-ลาดพร๎าว แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

30 สมาคมชอฟท์บอลสมัครเลํนแหํงประเทศไทย การกีฬาแหํงประเทศไทย ถนนรามคําแหง 

    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

31 สมาคมซอฟท์เทนนิส แหํงประเทศไทย 2088 การกีฬาแหํงประเทศไทย ถนนรามคําแหง 

    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

32 สมาคมตระกูลลี้  15 ซอยเปี่ยมสมบัติ  ถนนรามคําแหง 

    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

33 สมาคมไทย-ญี่ปุุน โซโตกันคาราเต๎ 91 ซอยอุดมยศ ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 

  (ประเทศไทย) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
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ลําดับ ชื่อสมาคม ที่ตั้งสมาคม 

34 สมาคมเทเบิลเทนนิสแหํงประเทศไทย 261 อาคาราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแหํง 

    ประเทศไทย ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

35 สมาคมนครเทพ 2217/13 ถนนสุขุมวิท 71 แขวหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงทเทพหมานคร 

      

36 สมาคมเนาวรัตน์สัมพันธ์ 2198/2 ถนนรามคําแหง (สุขุมวิท 71)  

    แขวหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

37 สมาคมนักศึกษาเกํามหาวิทยาลัยราม- มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

  คําแหง กรุงเทพมหานคร 

      

38 สมาคมนักกฏหมายรามคําแหง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

39 สมาคมเทควันโดแหํงประเทศไทย 286 ห๎อง 239 โซน W ภายในอาคารสนามราช 

    มังคลากีฬาสถาน ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมาหนคร 

      

40 สมาคมนครหลวงสัมพันธ์ 21/2 ซอยเทพลีลา ถนนรามคําแหง แขวหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

   

      

41 สมาคมนิติศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัย อาคาร แอลโอบี 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

  รามคําแหง รามคําแหง สาขาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 
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ลําดับ ชื่อสมาคม ที่ตั้งสมาคม 

42 สมาคมนักเรียนเกําโรงเรียนสาธิตมหาวิทยา- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก 

  ลัยรามคําแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

43 สมาคมนักบินศูนย์ฝึกการบินพลเรือน การกีฬาแหํงประเทศไทย 2088 ถนนรามคําแหง 

    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

44 สมาคมบริดจ์แหํงประเทศไทย 2088 การกีฬาแหํงประเทศไทย ห๎อง 265  

    ราชมัคลากีฬาสถาน ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

45 สมาคมปฏิคมสัมพันธ์ 2198/3 ถนนรามคําแหง (สุขุมวิท 71) 

    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

46 สมาคมประทีปมงคลชัย 21/4 ซอยเทพลีลา 2  ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 

    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

      

47 สมาคมเปตองแหํงประเทศไทย 2088 สนามราชมังคลากีฬาสถาน ห๎องท่ี 246-247 

    การกีฬาแหํงเทศไทย ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

   

48 สมาคมผดุงธรรม 2145/10 ซอยโดนัท ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

49 สมาคมผู๎สื่อขําวบันเทิงแหํงประเทศไทย 391 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 
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ลําดับ ชื่อสมาคม ที่ตั้งสมาคม 

50 สมาคมผู๎ปกครองและครูโรงเรียนเทพลีลา 30 ถนนสุขุมวิท ซอย 71 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 

      

51 สมาคมผู๎ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 

52 สมาคมผลพูลสุข 2065/12 ถนนสุขุวิท 71 แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

53 สมาคมผู๎สอนนักกีฬาทีมชาติไทย การกีฬาแหํงประเทศไทย 2088 ถนนรามคําแหง 

    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

54 สมาคมโพธิคุณ 2151/11 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

    กรุงเทพหมานคร 

55 สมาคมพัฒนาชัย 1996/2 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพหมานคร 

      

56 สมาคมพุทธชาติ โรงเรียนถนอมบุตร 1/1 ถนนรามคําแหง (สุขา 3) 

    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

57 สมาคมเพ่ือองค์การเวิลด์คาร์พ(ประเทศไทย) 2 ถนนพระราม 24 แยก 1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 

      

   

58 สมาคมพัฒนาธุรกิจ 34/34-1 โรงเรียนอนุบาลจินดารักษ์ ถนนคลองตัน 

    แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
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ลําดับ ชื่อสมาคม ที่ตั้งสมาคม 

59 สมาคมฟันดาบสมัครเลํนแหํงประเทศไทย การกีฬาแหํงประเทศไทย 2088 ถนนรามคําแหง 

    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

   

60 สมาคมมิตรลักษณ์ไทย 2217/12 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 

      

61 สมาคมมานะธรรม 21/1 ซอยเทพลีลา 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 

      

62 สมาคมมหาวิทยาลัยรามคําแหง สมาคมมหาวิทยาลัยรามคําแหง ถนนรามคําแหง 

    แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

63 สมาคมมิตรภาพสามัคคีมงคล 2221 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 

      

64 สมาคมมิตรภาพสายสัมพันธ์ 13 ซอยเปี่ยมสมบัติ  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 

      

65 สมาคมมิตรมหาดไทย 33/18 ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 

      

67 สมาคมมิตรภาพจันทีสัมพันธ์ 128/47-50 ซอยรามคําแหง 24  แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

68 สมาคมยิงเปูาบินแหํงประเทศไทย อาคารสโมสรสนามยิงเปูาบินแหํงประเทศไทย 286 

    ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 
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ลําดับ ชื่อสมาคม ที่ตั้งสมาคม 

69 สมาคมยิมนาสติกแหํงประเทศไทย 2088 การกีฬาแหํงประเทศไทย (ห๎อง 203-204) 

    โซน E สนามราชมังคลากีฬาสถาน ถนนรามคําแหง 

    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

70 สมาคมยกน้ําหนักสมัครเลํนแหํงประเทศไทย 2088 การกีฬาแหํงประเทศไทย ห๎องที่ 225 - 226 

    สนามราชมังคลากีฬาสถาน ถนนรามคําแหง 

    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

71 สมาคมรัตนสัมพันธ์ 51/4 ซอยรื่นย์ ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

72 สมาคมรํวมมิตรหรรษา 70 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 

      

73 สมาคมรวมมนัสสามัคคี 2115/36 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเพทมหานคร 

      

74 สมาคมรานีสัมพันธ์ 2134/10 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

75 สมาคมรามทักษิณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

77 สมาคมรุํงทิวาสามัคคี 3573/15 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

      

78 สมาคมเรือพายแหํงประเทศไทย การกีฬาแหํงประเทศไทย 2088 ถนนรามคําแหง  

    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
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ลําดับ ชื่อสมาคม ที่ตั้งสมาคม 

79 สมาคมรัตนมงคล 73 ซอยสยามธรณี  ถนนสุขุมวิท 71 แขวงหัวหมาก 

    กรุงเทพมหานคร 

      

80 สมาคมรํวมพัฒนาสัมพันธ์ 8 ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  

    กรุงเทพมหานคร 

      

81 สมาคมเลิศชัยสัมพันธ์ 8/1 ซอยหมูํบ๎านเสรี แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 

      

82 สมาคมเลิศนิมิตรกุศล 2145/11  ซอยโดนัท  ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

83 สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษา 30/34 ถนนสุขาภิบาล 3  ถนนรามคําแหง 

  ระหวํางประเทศ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

84 สมาคมเลิศไชยาสัมพันธ์ 2077/2 ถนนสุขิมวิท 71 (รามคําแหง 37) 

    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

85 สมาคมวอลเลย์บอลแหํงประเทศไทย 2351/18-19 ซอยรามคําแหง 65 ถนนรามคําแหง 

  แฟูมมี  2 แฟูม แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

86 สมาคมวาทศิลป์สัมพันธ์ 1988/22 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 

      

87 สมาคมวิจิตรสัมพันธ์ 6 ซอยรามคําแหง 50 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
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ลําดับ ชื่อสมาคม ที่ตั้งสมาคม 

88 สมาคมวํายน้ําแหํงประเทศไทย 2088 การกีฬาแหํงประเทศไทย  ราชมังคลากีฬาสถาน 

    หรือ 223 โซน อี 7 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

89 สมาคมวูซูแหํงประเทศไทย 2088 การกีฬาแหํงประเทศไทย  ถนนรามคําแหง 

     แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

90 สมาคมวินด์เซิร์ฟแหํงประเทศไทย 2088 โซน W 7   ห๎อง 262 ราชมังคลากีฬาสถาน 

     ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 

      

91 สมาคมวิสุทธิคีรีสงเคราะห์ 3573/14 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

  ***โอนมาจากสํานักงานเขตบางรัก*** กรุงเทพมหานคร 

      

92 สมาคมศิษย์เกําพลานามัย มหาวิทยาลัย ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

  รามคําแหง รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

   

93 สมาคมศิษย์เกํารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ถนนรามคําแหง 

  รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

   

94 สมาคมศิษย์เกําโรงเรียนเทพลีลา โรงเรียนเทพลีลา 30 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

95 สมาคมสโมสรสุรวงศ์ 54/12-13 ซอยรื่นรมย์  ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
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ลําดับ ชื่อสมาคม ที่ตั้งสมาคม 

96 สมาคมศิริสันติสุข 21/3 ซอยเทพลีลา 2 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

97 สมาคมศิษย์เกําโรงเรียนชํางอุตสาหกรรม โรงเรียนชํางอุตสาหกรรมกรุงเทพ  38 ถนนรามคําแหง 

  กรุงเทพ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

98 สมาคมศูนย์วัฒนธรรมแหํงความสามัคคี 2077/8 เคนซิงตันท์ อาพาร์ทเม๎น ชั้น 2 

    ซอยรามคําแหง 37 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

99 สมาคมศุภชัยมิตรสัมพันธ์ 1988/17-19  ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

100 สมาคมศิษย์เกํามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  592/3 ซอยรามคําแหง 24 

    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

   

102 สมาคมสมาพันธ์ศิษย์เกําซาเลเซียน 210  ถนนกรุงเทพกรีฑา  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 

      

103 สมาคมสํงเสริมสร๎างสรรค์และพัฒนาอาชีพ ชั้น 6 บริษัท เดอะมอลล์เอ็นเทอร์เทนเมนท์  

  รับจ๎างขายสินค๎า ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  

    กรุงเทพมหานคร 

      

104 สมาคมสุทธิพงษ์พัฒนา 1 ถนนเสรี 4  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  

    กรุงเทพมหานคร 

   

105 สมาคมสํงเสริมแพทย์แผนโบราณ 625 ถนนรามคําแหง (สุขา 3) แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 



55 
 

ลําดับ ชื่อสมาคม ที่ตั้งสมาคม 

106 สมาคมสํงเสริมเกียรติคุณ 77 ซอยสยามธรนี แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 

      

107 สมาคมสหมิตรราชดําริ 2002 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 

      

108 สมาคมสมานมิตรลือชา 68 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 

      

109 สมาคมสโมสรพนักงาน สสวท. 33 ซอยรามคําแหง 50 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  

    กรุงเทพมหานคร 

      

111 สมาคมสโมสรแบดมินตันสามเสน 4 ซอย 4 ถนนเสรีไทย 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 

      

113 สมาคมสํงเสริมความสามัคคีชาวเคหสถาน 2 ซอย 3 (เสรี 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

  กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 

      

114 สมาคมสินธานี 2134 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 

      

115 สมาคมสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 15/2 ซอยจิตรานุเคราะห์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

  กองแก๎ว กรุงเทพมหานคร 

      

116 สมาคมสกีน้ําสมัครเลํน 2088 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 
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ลําดับ ชื่อสมาคม ที่ตั้งสมาคม 

117 สมาคมสํงเสริมการศึกษาศาสนาและ 1958-1960 ซอยรามคําแหง 8 ถนนรามคําแหง 

  วัฒนธรรมหลวงแหวน สุจิณโณ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

118 สมาคมเสริมสุขสามัคคี 1988 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 

      

119 สมาคมสถาบันอาจารย์อุดมศึกษา 2/1 อาคารยูซีเอฟ ซอยรามคําแหง 24 แยก 1 

  เพ่ือสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  

    กรุงเทพมหานคร 

      

121 สมาคมสงเคราะห์คนชรา 1911 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 

122 สมาคมสหสัมพันธ์ 75 ซอยสยามธรณี ถนนสุขุมวิท 71 แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

      

123 สมาคมสหายสันติราษฎร์ 16/17 ถนนศรีนครินทร์  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 

      

124 สมาคมสามัคคีเวลโก 2065/9  ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 

      

125 สมาคมเสริมศิริ 2145/24  ถนนสุขุมวิท (71) แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

126 สมาคมสโมสรชาวทําเรือ 10 , 12 , 14 ซอยจันทร์ศรีชวาลา ถนนสุขุมวิท 71 

    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
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127 สมาคมสํงเสริมและพัฒนาเยาวชน 15 ซอยจิตรานุเคราะห์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 

      

128 สมาคมหัวหมากกระชับมิตร  2093-2095 ซอยหมุํบ๎านวิกรณ์  ถนนรามคําแหง 

  *****เอกสารบางสํวนอยูํในกลํองห๎อง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

  ทะเบียนพาณิชย์****   

      

129 สมาคมอรุณรัตน์ 2145/31 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเพทมหานคร 

      

130 สมาคมพุทธมงคล 1996 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 

131 สมาคมอินทรามิตรสัมพันธ์ 2145/19-21 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

132 สมาคมอินทสามัคคี 6/1 5 ซอย 50 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

133 สมาคมอนาคตนิยม 13 ซอย 19 หมูํบ๎านเสรี 1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 

      

134 สมาคมลอนโบวล์สแหํงประเทศไทย 286 การกีฬาแหํงประเทศไทย ถนนรามคําแหง 

    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

135 สมาคมฮอกก้ีแหํงประเทศไทย การกีฬาแหํงประเทศไทย (กกท) เลขที่ 2088 ห๎อง 

    228 โซน E สนามราชมังคลากีฬาสถาน ถนนรามคําแหง 

    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
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136 สมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม 6 ซอยรามคําแหง 49/2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 

      

137 สมาคมเสริมสร๎างพัฒนาชุมชนและสังคม 52/7 ซอยรามคําแหง 24/3 แขวงหัวหมาก 

  ***โอนมาจากสํานักงานเขตประเวศ** เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

138 สมาคมมวยสากลแหํงประเทศไทย 286 การกีฬาแหํงประเทศไทย ราชมังคลากีฬาสถาน 

    ห๎อง 113 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 

      

139 สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแหํงประเทศไทย 286 ถนนรามคแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 

      

140 สมาคมสื่อสร๎างสรรค์เพ่ือเยาวชน 26 ซอยรามคําแหง 65 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 
141 สมาคมการบินพลเรือนและการทํองเที่ยวไทย โรงแรม เดอะ แกรนต์ โฟร์วิงส์ เลขที่ 33 ถนนศรี

นครินทร์ 

    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพหมานคร 

      

142 สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 2086 ชั้น 4 อาคารทําชัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  

    กรุงเทพมหานคร 

      

143 สมาคมมวยไทยสมัครเลํน แหํงประเทศไทย 
286 ราชมังคลากีฬาสถาน ถนนรามคําแหง แขวง
หัวหมาก 

  ***โอนมาจากสํานักงานเขตสวนหลวง** เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

  ***แฟูม abc ใหญ*ํ** มี 2 แฟูม แฟูมเล็ก   

  และแฟูมใหญํ   
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144 สมาคมเครื่อขํายอาสามัครนักสื่อสารชุมชน 52/7 ซอยรามคําแหง 24/3 แขวงหัวหมาก 

  ***โอนมาจากสํานักงานเขตสวนหลวง** เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

  ***แฟูม abc ใหญ*ํ**   

145 สมาคมข่ีม๎าแหํงประเทศไทย 88 ถนนกรุงเทพกรีฑา  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

  ***โอนมาจากสํานักงานเขตปูอมปราบฯ** กรุงเทพมหานคร 

  **แฟูมใหญํผูกที่ฟูา 2 แฟูม อยูํห๎องทะเบียน   

  พาณิชย์ 1 แฟูม***   

146 สมาคมปึงเถํากง สุขาภิบาล 3 บางกะปิ 134 ซอยรามคําแหํง 58/3 ถนนรามคําแหง 

  ***ตั้งใหมํ ปี 55*** แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

147 สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย 12 ถนนพระราม  9  ซอย  36  แขวงหัวหมาก 

  ***โอนมาจากสํานักงานเขตวัฒนา** เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

  **แฟูมใหญํผูกสีฟูา 1 แฟูม อยูํห๎องทะเบียน   

  พาณิชย์ด***   

148 สมาคมเครือขํายวิทยุเพ่ือความม่ันคง 1/1 ซอยหัวหมาก 7 ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก 

  แฟูมใหญํ เขตบางกะปิ   กรุงเทพมหานคร 

      

149 สมาคมปรัชญาและศาสนาแหํงประเทศไทย 592 ซอยรามคําแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร  

      

150 สมาคมรวมใจพัฒนาคุณภาพชีวิต 1988/45-46 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

151 สมาคมนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 2 ห๎อง 902 

  แหํงประเทศไทย ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
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152 สมาคมรํวมพัฒนาท๎องถิ่นแผํนดินทอง 1988/47-49 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

153 สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้ง 286 การกีฬาแหํงประเทศไทย ห๎อง 245 ถนนรามคําแหง 

  แหํงประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

154 สมาคมเซอร์วิส ฟอร์ พีซ (ประเทศไทย) 2/1 ถนนรามคําแหง 24 แยก 1 แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

155 สมาคมกีฬาปีนหน๎าผา 260 โซน w 6 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแหํง 

    
ประเทศไทย  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

      

156 สมาคมศิษย์เกําโรงเรียนอัตตักวา 76 ซอยรามคําแหง 60 แยก 2 (สวนสน 2) แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

   

157 สมาคมยูโดแหํงประเทศไทย  286 การกีฬาแหํงประเทศไทย E 230 ถนนรามคําแหง 

  ***มี 2 แฟูม แฟูมใหญํสีฟูาอยูํห๎อง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

  ทะเบียนพาณิชย์  ***   

      

158 สมาคมรวมคนพิการบางกะปิ 49/80 ถนนกรุงเทพกรีฑา 7  แขวงหัวหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

159 สมาคมศิษย์เกํามหาวิทยาลัยรามคําแหง 2086 อาคารทําชัย ชั้นลําง มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

161 สมาคมความรํวมมือเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 137 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

  ไทย - จีน กรุงเทพมหานคร 
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162 สมาคมนักศึกษาเกําคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง อาคารศรี 

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง สัชนาลัย ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

    กรุงเทพมหานคร 

      

164 สมาคมวู๎ดบอลแหํงประเทศไทย 286 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  

    กรุงเทพมหานคร 

      

165 สมาคมสํงเสริมสมาชิกสิ่งทอและเครื่อง 19/69 ซอยรามคําแหง 11 ถนนรามคําแหง 

  นุํงหํมไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมาหนคร 

  **โอนมาจาก เลขที่ 94/5 หมูํ 5   

  ต.บึงคําพร๎อย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี **   

      

166 สมาคมตํารวจสืบสวนกรุงเทพมหานคร 33/19 ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

  **โอนมาจากสํานักงานเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  

  แฟูมใหญํ ABC**   

   

167 สมาคมสุธาทิพย์ 2145/35  ถนนรามคําแหง 43/1  แขวงหัวหมาก 

  **โอนมาจากสํานักงานเขตจตุจักร เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  

  แฟูมใหญํ ABC**   

      

168 สมาคมนักพัฒนาสัมพันธ์ 128/47-50 ซอยรามคําแหง 24 แขวงหัวหมาก 

  **โอนมาจากสํานักงานเขตบางซื่อ**** เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

  แฟูมใหญํ ABC   

169 สมาคมโบว์ลิ่งแหํงประเทศไทย สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬําแหํงประเทศไทย 

  **โอนมาจากสํานักงานเขตดุสิต** (ห๎อง 209,210) เลขที่ 286 ถนนรามคําแหง 

  มี 2 แฟูม แฟูมที่ 1 อยูํห๎องทะเบียน แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

  พาณิชน์***   
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170 ***สมาคมกีฬายิงปืนแหํงประเทศไทย***** สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬําแหํงประเทศไทย 

    เลขที่ 2088 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 

     เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

171 สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย 12 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

  เดิม สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย   

  เปลี่ยนเป็น สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย กรุงเทพมหานคร 

  **โอนมาจากสํานักงานเขตพระนคร**   

  บางสํวนอยูํห๎องทะเบียนพาณิชย์ในกลํอง**   

      

173 สมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิม อาคารเคทีอพาร์ทเม๎นท์ เลขที่ 340/3  ถนนพระราม 9 

  **โอนมาจากสํานักงานเขตสวนหลวง*** แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

  บางสํวนอยูํห๎องทะเบียนพาณิชย์**   

174 สมาคมศิษย์เกําวิศวกรรมศาสตร์ อาคารลายสือไท  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

  ***จัดตั้งใหมํ ปี 2555***   

175 สมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ 390 อาคารไออีซี ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 

  **โอนมาจากสํานักงานเขตยานนาวา** เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

  บางสํวนอยูํห๎องทะเบียนพาณิชย์ในกลํอง**   

      

176 สมาคมสหพันธ์เพ่ือสันติภาพโลก 
4 ซอยรามคําแหง 24 แยก 2 (ถาวรธวัช 1) แขวง
หัวหมาก 

  (ประเทศไทย) เชตบางกะปิ  กรุงเทพมาหนคร 

  ***จัดตั้งใหมํ ปี 2555***   

      

177 สมาคมแฟชั่นดีไซน์เนอร์สังคมกรุงเทพฯ 314/231  ถนนรามคําแหง 76  แขวงหัวหมาก 

  ***จัดตั้งใหมํ ปี 2555*** เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  
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178 สมาคมมวยปล้ําสมัครเลํนแหํงประเทศไทย 286  ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ 

  **โอนย๎ายมาจากสํานักงานเขตดอนเมือง** กรุงเทพมหานคร  ณ การกีฬาแหํงประเทศไทย 

  บางสํวนอยูํห๎องทะเบียนพาณิชย์   

      

179 สมาคมกีฬาผู๎เปลี่ยนอวัยวะแหํงประเทศไทย 286  ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ 

  **โอนย๎ายมาจากสํานักงานเขตราชเทวี** กรุงเทพมหานคร 

  บางสํวนอยูํห๎องทะเบียนพาณิชย์   

      

180 สมาคมชาวภูเก็ต 1 กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 12 ถนนกรุงเทพกรีฑา 

  **โอนย๎ายมาจากสํานักงานเขตจตุจักร** แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

  แฟูมใหญํอยูํหลังพ่ีวิทย์   

      

181 สมาคมการจัดการกีฬาแหํงประเทศไทย 286 ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ 

  **โอนย๎ายมาจากสํานักงานเขตจตุจักร** กรุงเทพมหานคร 

  แฟูมใหญํอยูํหลังพ่ีวิทย์   

182 สมาคมกีฬาไทย แหํงประเทศไทย  286 ถนนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

  ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพทหานคร 

  **โอนย๎ายมาจากสํานักงานเขตดินแดง**   

  แฟูมใหญํ 2 แฟูม อยูํหลังพ่ีวิทย์   

   

183 สมาคมสมาพันธ์สํงเสริมสัตว์เลี้ยงไทย อาคารสํานักงานตึกเดียว 4 ชั้น เลขที่ 4/1 ซอยหัวหมาก3 

  ***จัดตั้งใหมํ ปี 2556*** แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

      

184 สมาคมฟูาสีรุ๎งแหํงประเทศไทย 1 และ 3 ซอยรามคําแหง 97/2 ถนนรามคําแหง 

  **โอนย๎ายมาจากสํานักงานเขตดินแดง** แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

  2 แฟูม  สํวนแฟูมใหญํอยูํห๎องทะเบียน   

  พาณิชย์   
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185 มูลนิธิทําด ี 468 ซอยลาดพร๎าว 101/1 แยก 11 แขวงคลองจั่น             
เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

186 มูลนิธิโรงเรียนบางกะปิ  2120 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร  

187 มูลนิธิเพ่ือสํงเสริมการศึกษาโรงเรียนบ๎านบาง
กะปิ 

โรงเรียนบ๎านบางกะปิ ถ.นวมินทร์   แขวงคลองจั่น                 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

188 มูลนิธิวัฒนธรรมเพื่อาการพัฒนาแหํงเอเชีย  494  ลาดพร๎าว 101 (ซ.11) แขวงคลองจั่น  เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร 

189 มูลนิธิคาร์ล เคลช อนุสรณ์เพ่ือโรงเรียนในถิ่น
ทุรกันดาร 

 1212 ถ.นวมินทร์ ซ. 42  (การเคหะฯ) แขวงคลองจั่น         
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

190 มูลนิธิ30 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  118 ถนนเสรีไทย (นิด๎า)   แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร  

191 มูลนิธิวําที่ ร.ต.ดร.จรัญ โสตถิพันธุ์  69 (โรงเรียนบางกะปิ)   ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น                
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

192 มูลนิธิพร๎อมมิตร  52   ถ.สุขาภิบาล 2 หมูํ 1   แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

193 มูลนิธิไขศรีปราโมชอนุสรณ์  45/187  ซอย 132  ถนนลาดพร๎าว   แขวงคลองจั่น         
เขตบางกะปิ กทม. 

194 มูลนิธิเพ่ือการศึกษาโรงเรียนสุเหรําคลองจั่น โรงเรียนสุเหรําคลองจั่น หมูํที่  2 แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะปิ     กรุงเทพมหานคร 

195 มูลนิธิสํงเสริมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

 118 ถ. เสรีไทย (นิด๎า) แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร  

196 มูลนิธิสํงเสริมคณะสถิติประยุกต์ สพบ.  118 ถ. เสรีไทย (นิด๎า)   แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร  

197 มูลนิธิแอ๏กกี้ ลี   79 ซ.ลาดพร๎าว 107 แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 
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198 มูลนิธิสํงเสริมคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  118 ถ. เสรีไทย (นิด๎า)  แขวงคลองจั่น   เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร  

199 มูลนิธิพันธกิจขําวประเสริฐในประเทศไทย  335-337 ซ.หมูํบ๎านสินธร  แขวงคลองจั่น   เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

200 มูลนิธิธรรมบันดาล  499/17  ซ.ศูนย์บันเทิงการค๎า  แขวงคลองจั่น  เขตบาง
กะปิ   กรุงเทพมหานคร 

201 มูลนิธิบูลกุล  767 ซ.ลาดพร๎าว 107   แขวงคลองจั่น   เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

202 มูลนิธิปัญญาวัฒนา  131 ซ.ลาดพร๎าว 119   แขวงคลองจั่น   เขตบางกะปิ    
กรุงเทพมหานคร 

203 มูลนิธิเพ่ือการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดบึง
ทองหลาง 

 247  หมูํที่ 10  ซอยลาดพร๎าว 101     (วัดบึงทองหลาง)  
แขวงคลองจั่น   เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 
 

204 มูลนิธิสันติสุขชาวไทย  161/216 ซ.ลาดพร๎าว 146/1  แขวงคลองจั่น                 
เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 
 

205 มูลนิธิจิตตานุเคราะห์  2991/7 ถ.ลาดพร๎าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร  

206 มูลนิธิสํงเสริมการศึกษาไข๎หวัดใหญํ  630  อาคารสงเคราะห์ ซ.23   ถ.นวมินทร์                    
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

207 มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ เลขที่ 28 ถ.ลาดพร๎าว140 แขวงคลองจั่น                     
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

208 มูลนิธิมหาพรพัฒนา  202 /1 ซ. ลาดพร๎าว130 (มหาดไทย2)                     
แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ   กรุงเทพมหานคร   

209 มูลนิธิเซนท์มาร์ค แอนด์ เซนท์จอร์จ  262 ซ.ลาดพร๎าว 107    แขวงคลองจั่น                       
เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  

210 มูลนิธิการเคหะสงเคราะห ์  905  ถ.นวมินทร์  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 
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211 มูลนิธิเพ่ือนเยาวชนเพื่อการพัฒนา  1/204  หมูํบ๎านแฮปปี้แลนด์แกรนด์วิล    ซอยลาดพร๎าว 
101  แขวงคลองจั่น   เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

212 มูลนิธิสถาบันวิจัยและปฏิบัติการสังคม  220  ซอยลาดพร๎าว 101  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 

213 มูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ (อุปัชฌาพัก ธมฺ
มทตฺโต) 

วัดบึงทองหลาง เลขที่ 1155   ซ.ลาดพร๎าว 101          
(วัดบึงทองหลาง)   แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

214 มูลนิธิพระครูพิศาลวิริยคุณ (สิงโต เทศกาล) วัดบึงทองหลาง เลขที่ 1155     ซ.ลาดพร๎าว 101             
(วัดบึงทองหลาง)    แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

215 มูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น 4-91 ตรอกการเคหะหลังที่ 4 ถนนศรีบูรพา ซอย 20          
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

216 มูลนิธิวทัญญู ณถลาง  เลขที่ 905  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ        
กรุงเทพมหานคร 

217 มูลนิธิศรัทธา  2991/19 ชั้น 4  ถนนลาดพร๎าว 101/3  แขวงคลองจั่น     
เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

218 มูลนิธิเทิดเมตตาธรรม 3748/19  ซอยลาดพร๎าว 146/1  ถนนลาดพร๎าว           
แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

219 มูลนิธิอัลมะฮ์ดี  ประเทศไทย 423  ซอยนวมินทร์ 27  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 

220 มูลนิธิบรูม (ประเทศไทย)  927/128  หมูํบ๎านตุนุติ  ซอยลาดพร๎าว 87               
แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

221 มูลนิธิวงศ์เมือง  นันทขว๎าง  207  ซอยลาดพร๎าว 115  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 

222 มูลนิธิโอกาส 220 ซอยลาดพร๎าว แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

223 มูลนิธิองค์อธิประทีปไทย 115 แขวงคลงอจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
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224 มูลนิธิทีวีบูรพา 246/8 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

225 มูลนิธิกาญจนสิริ 276 ซอยลาดพร๎าว 130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น      
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

226 มูลนิธิองค์กรเพ่ือความโปรํงใสใน           
ประเทศไทย 

118  หมูํที่ 3 เสรีไทย  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

227 มูลนิธิธนพรคลินิกเพ่ือสาธารณประโยชน์ 3069/1 ถนนลาดพร๎าว แขวงคลงอจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

228 มูลนิธิทุนการศึกษาเอเซีย ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15 สถาบันบัณฑิตพัฒนา
บริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น                
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

 
o จํานวนอาสาสมัครตําง ๆ  

o อาสาสมัคร อปพร. 
จํานวน 60 คน 

o อาสาสมัครเฝูาระวังภัยยาเสพติด 
จํานวน 73 คน จาก 23 ชุมชน 
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3. ทิศทางการพัฒนาของส านักงานเขต 
เปูาหมายการพัฒนา/วิสัยทัศน์ของสํานักงานเขต 
เขตบางกะปิเป็นพ้ืนที่หนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ถือได๎วําเป็นเขตชั้นในที่มีความเจริญเติบโตทางด๎าน

เศรษฐกิจอยํางรวดเร็ว  เนื่องจากมีการใช๎ประโยชน์ในที่ดินเต็มพ้ืนที่เป็นชุมชนหนาแนํนมาก คงเหลือที่ดินวําง
เปลําจํานวนน๎อยพ้ืนที่เขตบางกะปิจึงเป็นแหลํงธุรกิจขนาดใหญํที่สามารถสร๎างรายได๎ด๎านการจัดเก็บภาษีท๎องถิ่น
ให๎กรุงเทพมหานคร  

นอกจากนี้ ยังมีแหลํงธุรกิจที่สร๎างอาชีพสร๎างรายได๎และเป็นศูนย์รวมประชากรหมุนเวียนในพ้ืนที่เขตบาง
กะปิ สํานักงานเขตบางกะปิได๎ดําเนินการสนับสนุนองค์กรชุมชนโดยการจัดตั้งเป็นชุมชน ตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครวําด๎วยกรรมการชุมชน  พ.ศ. 2534  ซึ่งปัจจุบันมีจํานวนชุมชน  ที่ได๎จัดตั้งตามระเบียบดังกลําว  
จํานวนทั้งสิ้น  28  ชุมชน การดําเนินการต๎องประสานงานกับหนํวยงานราชการ เอกชน และผู๎นําทางศาสนา เพ่ือ
ขอความรํวมมือในการดําเนินงาน เพ่ือสร๎างเสริมความเข๎มแข็งให๎กับครอบครัว สังคมและการจัดสวัสดิการสังคม 
ด๎วยการสํงเสริมและพัฒนาผู๎นําชุมชนและประชาชน สร๎างโอกาสในการประกอบอาชีพ สํงเสริมและพัฒนาด๎าน
การกีฬาและนันทนาการ  จัดสวัสดิการสังคมสังคมสงเคราะห์แกํผู๎ด๎อยโอกาส ด๎านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินสํานักงานเขตสามารถปูองกันและลดการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่จุดเสี่ยงลงได๎  อีกทั้งได๎มีการเตรียม
ความพร๎อมในการเผชิญเหตุฉุกเฉินตํางๆรวมทั้งมีการจัดซักซ๎อมและฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือ
เตรียมความพร๎อมในการเผชิญเหตุสาธารณภัย โดยต๎องดําเนินการเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
สังกัด เสริมศักยภาพด๎านงานบริหารการคลังและงบประมาณ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได๎ พัฒนา
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงาน  

 
4. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต 
ด้านกายภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

- บูรณาการแผนพัฒนาด๎านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการกับการพัฒนาตามผังเมืองรวม  
กรุงเทพมหานคร 

- บูรณาการ/เชื่อมโยงโครงขํายถนนสายหลักและสายรองให๎สอดคล๎องกับโครงขํายถนนกรุงเทพมหานคร 
ด้านสังคม 

- พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ของประชาชนในทุกระดับการศึกษา 
- พัฒนาการให๎บริการด๎านสาธารณสุข 
- สร๎างความพร๎อมเพ่ือรองรับสังคมผู๎สูงอายุให๎เป็นผู๎มีคุณคํา ภูมิปัญญาของชุมชน 
- พัฒนาการให๎บริการด๎านการกีฬาและนันทนาการ 
- อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
- พัฒนาด๎านความปลอดภัย 
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ด้านเศรษฐกิจ 
- สํงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจให๎กับประชาชนในเขตบางกะปิ 
- สํงเสริมพัฒนาทรัพยากรการทํองเที่ยว การตลาด การบริหารจัดการเชิงเครือขํายและการบริการบน

พ้ืนฐานของความมั่งคงประชาชนมีภูมิค๎ุมกันในด๎านตําง ๆ 
- กํอสร๎าง/จัดให๎มีระบบระบายน้ํา  และแผนการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ เพ่ือการปูองกันและแก๎ไข

ปัญหาน้ําทํวมในพ้ืนที่เขตบางกะปิ 
- ควบคุมคุณภาพน้ําในเขตบางกะปิและวางแผนการใช๎ประโยชน์ระบบระบายน้ําเพ่ือสนับสนุนระบบบําบัด

น้ําเสียให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
- เฝูาระวังคุณภาพอากาศและเสียง และควบคุมปริมาณมลพิษทางอากาศและเสียงให๎อยูํในเกณฑ์มาตรฐาน 
- อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
- สนับสนุนให๎ดําเนินการจัดการมูลฝอยให๎เป็นระบบ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
- แสวงหาความรํวมมือจากทุกภาคสํวนในการจัดการสิ่งแวดล๎อม 
ด้านการบริหารจัดการ 
- ให๎บริการประชาชนอยํางถูกต๎อง รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม 
- พัฒนาบุคลากรให๎เกิดประโยชน์ตํอองค์กรและสังคมสํวนรวม 
- บริหารจัดการระบบงานให๎มีความเหมาะสม สอดคล๎องกับองค์ประกอบในการปฏิบัติงานของ

กรุงเทพมหานคร 
- เสริมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการภายในองค์กร 


