
• ชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด  ปัจจุบันได้มีการแบ่งเขตชุมชนในพื้นที่เป็น 66 ชุมชน ตามประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด ลงวันที่  16 พฤษภาคม 2558

และตามประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 ดังนี้

ตารางที่ 2   แสดงรายชื่อชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จํานวนประชากรและบริเวณพื้นที่

ลําดับ ชื่อชุมชน หมู่ ตําบล บริเวณพื้นที่

1 ปากเกร็ดร่วมใจ 1 หมู่ 1 ปากเกร็ด วัดบางพูดใน   วัดเกาะพญาเจ่ง   บ.สักทองไทย   ม.เจ้าพระยาริเวอร์เพลส   ชุมชนบริเวณบ้านหาด  

ท่าทรายลพชัย   ม.ศิวภา   ม.พญาไท   ม.นิชดา   คอนโดร่มเย็น   ม.แม่น้ํา

2 ปากเกร็ดร่วมใจ 2 หมู่ 2 ปากเกร็ด ที่ทําการไปรษณีย์   ม.เกร็ดเพ็ชร   ตลาดเก่า   ศาลเจ้าซอยคานเรือ   รร.มลูนิธิปากเกร็ด   ซ.ตาไผ่ 

3 ปากเกร็ดร่วมใจ 3 หมู่ 3 ปากเกร็ด ร.ร.ปากเกร็ด   ชุมชนข้างโรงเรียนปากเกร็ด   ชลนทีคอนโด   โลตัส   ม.ชาร์มิ่งโฮมส์   ม.ริเวอร์โฮม   วัดสนามเหนือ

4 ปากเกร็ดร่วมใจ 4 หมู่ 4 ปากเกร็ด ร.ร.สวนกุหลาบฯ   บ.ไทยการ์เมนท์   สถานีไฟฟ้าย่อยปากเกร็ด   บ.สแปนชั่น   ซ.นาวีเสถียร   ม.นันทนาการ์เดนท์

5 ปากเกร็ดร่วมใจ 5 หมู่ 5 ปากเกร็ด พื้นที่ฝั่งตะวันออกของถนนแจ้งวัฒนะจากห้าแยกปากเกร็ดถึงถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด บ.สี่แสงการโยธา ซ.สุรใจ ม.สําราญสุข   

ซ.ต้นสน ซ.1-6   ห้างบิ๊กซีเอ็กตร้า   ห้างโฮมโปร   ม.เกื้อกูลนิเวศน์   ธ.กรุงเทพ   ม.เกร็ดแก้วการ์เด้นท์ 2   ซ.จําปา 

6 ปากเกร็ดร่วมใจ 6 หมู่ 5 ปากเกร็ด พื้นที่ฝั่งตะวันออกของถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ถึงปากทางเข้า ม.การเคหะนนทบุรี   ตลาดศรีปากเกร็ด 

ตลาดสดลานโพธิ์   ตลาดสดเทศบาล   สนง.เทศบาล   ซ.ขจรเนติยุทธ   ม.ทรัพย์สิทธิชัย   ม.คําทองวิลล่า   ม.บูรพาวิลล่า 11 

7 ปากเกร็ดร่วมใจ 7 หมู่ 5 ปากเกร็ด ซ.แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 7   คอนโดเดอะฟอเรสต์   พายคอนโด   ดิเออร์บานา   คอนโดลุมพินี  

ม.ถวิลดี   ปั้มน้ํามัน ปตท.   ชุมชนวัดบางพูดใน   คอนโดเดอะคิทท์ติวานนท์   ร.พ.กรุงไทย  

8 ปากเกร็ดร่วมใจ 8 หมู่ 5 ปากเกร็ด พื้นที่ฝั่งตะวันออกของถนนติวานนท์ตั้งแต่ห้าแยกปากเกร็ดถึงปากทางทางเข้า ร.ร.สวนกุหลาบฯ   ปั๊มแก๊ส ปตท.

องค์การโทรศัพท์ปากเกร็ด   ซ.ติวานนท์-ปากเกร็ด 14,16,18   ธ.อาคารสงเคราะห์   ม.สวนกุหลาบ   ม.ธาราบดีบิช 

พื้นที่ฝั่งทิศเหนือของถนนแจ้งวัฒนะจากห้าแยกปากเกร็ดถึงหมู่บ้านสิทธารมย์

โรงงานฝ้ายบางกอก   คอนโดเดอะคิทท์แจ้งวัฒนะ  

9 ปากเกร็ดร่วมใจ 9 หมู่ 5 ปากเกร็ด พื้นที่ฝั่งตะวันออกของถนนติวานนท์   ไปรษณีย์สาขาห้าแยกปากเกร็ด   ธ.กรุงไทย   
ศรีปากเกร็ดคอนโด   ม.ช.รุ่งเรือง   ปากทางเข้าถนนภูมิเวท  ม.เกศลดา   ม.สมบูรณ์พูนสุข

10 ปากเกร็ดร่วมใจ 10 หมู่ 3,5 ปากเกร็ด โรงภาพยนตร์เมเจอร์   ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 10,12,14    ม.เกร็ดแก้วการ์เด้นท์ 1   รพ.วิภารามปากเกร็ด 

ฝั่งเหนือของ ถ.ภูมิเวท   ซ.พระแม่โพสพ   ม.สิรินเฮาส์   ร.ร.วัฒนพฤกษา (ประถม)



11 สี่ไชยทอง หมู่ 4 ปากเกร็ด ม.สี่ไชยทองส่วนหน้า   คอนโดโลตัสและอาคารพาณิชย์   คอนโดสวนปาล์ม   ตึกจัสมิน
หมู่ 6 บางตลาด ม.สีไชยทองส่วนหลัง

12 สรานนท์ หมู่ 5 ปากเกร็ด ม.สรานนท์ทั้งหมด

หมู่ 8 บางพูด  

13 สายลม หมู่ 5 ปากเกร็ด ม.สายลมทั้งหมด

14 การเคหะ หมู่ 5 ปากเกร็ด ม.การเคหะนนทบุรีทั้งหมด

15 บางตลาดพัฒนา 1 หมู่ 1 บางตลาด วัดกลางเกร็ด   ร.ร.วัดกลางเกร็ด   ชุมชนปากด่าน   สถานสงเคราะห์ทั้งหมด   ซ.ติวานนท์-ปากเกร็ด 1   ซ.สนามบินเล็ก

ม.สิริเฮาส์ 2   ซ.สันติภาพ   ซ.เจริญสุข   ร.ร.อนุบาลวัฒนพฤกษา (อนุบาล)

16 บางตลาดพัฒนา 2 หมู่ 1 บางตลาด กรมชลประทาน

17 บางตลาดพัฒนา 3 หมู่ 2 บางตลาด ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28 (ซ.ต้นแทน)บางส่วน   ม.ศราวัณวิลล์

18 บางตลาดพัฒนา 4 หมู่ 3 บางตลาด ซ.ประเสริฐอิสลาม   ตั้งแต่หลังสนามกอล์ฟจนถึคลองหัวสิงห์ (ยกเว้น ม.พบสุข)   ม.นชิดาธานี

19 บางตลาดพัฒนา 5 หมู่ 4 บางตลาด ร.ร.คลองเกลือ   ม.สวัสดิการกองทัพบก   ซ.เซริ่ง   ซ.สากลแลนด์ฝั่งตะวันตกบางส่วน   พื้นที่หลัง ม.นิชดาธานี

ซ.สากลแลนด์ฝั่งตะวันออก   ฉัตรลดาคอนโด   ชุมชนเข่งปลาทู

20 บางตลาดพัฒนา 6 หมู่ 6 บางตลาด ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 26   ม.อาคารแจ้งวัฒนะเวศน์และพื้นที่ท้ายหมู่บ้านติดเขต  

 ม.ศราวัณวิลล์   ม.ดิแอททิค 1-4   ม.เดอะรูฟ 1-3

21 บางตลาดพัฒนา 7 หมู่ 2, บางตลาด ถ.เลี่ยงเมืองทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ปากซอยเลี่ยงเมืองปากเกร็ด 30 ถึงซ.ประเสริฐอิสลาม   

6,7 ซ.ต้นสน (บางส่วน)   ม.บางกอกบลูเลอวาร์ด   ซ.ตึกกระเทย

22 บางตลาดพัฒนา 8 หมู่ 8 บางตลาด ซ.สากลแลนด์ฝั่งตะวันออก (ไม่รวมฉัตรลดาคอนโด)    อาคารทวินทาวเวอร์ โรงงานวาไทย   ห้างแม็คโคร    

โรงแรมอมรอินท์   ซ.เวชคาม   ม.โพธิ์แก้ว

ลําดับ ชื่อชุมชน หมู่ ตําบล บริเวณพื้นที่



23 บางตลาดพัฒนา 9 หมู่ 8,9 บางตลาด ม.แกรน์คาแนล   ร.ร.อนุบาลลูกรัก   ม.นันทวัน   ม.เศรษฐสิริ   ม.พงษ์เพชร 3

ร.ร.อนุบาลเศรษฐบุตร   ม.วิสต้าปาร์คประชาชื่น

24 บางตลาดพัฒนา 10 หมู่ 1 บางตลาด วัดชลประทานรังสฤษดิ์   ร.ร.ชลประทานวิทยา   สํานักงานการประถมศึกษา   ร.ร.ชลประทานสงเคราะห์   ตลาดชลประทาน

25 บางตลาดพัฒนา 11 หมู่ 4,8 บางตลาด ม.บางมดแลนด์   ม.โชคประชาวิลล่า   ม.ยิ่งรวยนเิวศน์  

26 พบสุข หมู่ 3 บางตลาด ม.พบสุขทั้งหมด

27 กฤษดานคร หมู่ 5 บางตลาด ม.กฤษดานครทั้งหมด

28 สวัสดิการ กทม. หมู่ 2 บางตลาด ม.สวัสดิการกทม.ทั้งหมด

29 ประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 หมู่ 9 บางตลาด ม.ประชานิเวศน์ 2 ระยะ3 ทั้งหมด

30 ประชาชื่น หมู่ 10 บางตลาด ม.ประชาชื่นทั้งหมด

31 พงษ์ธรรมนิเวศน์ หมู่ 4 บางตลาด ม.พงษ์ธรรมนิเวศน์   คอนโดเดอะคีย์

32 บางพูดสามัคคี 1 หมู่ 1,2 บางพูด โรงงานกระดาษเทนมา   วัดบางพัง   ซ.พระอินทร์ 1,2,3,4 

ม.เปี่ยมสขุ 3   ซ.สมถวิล   ศูนย์บริการสาธารณสุข 1

33 บางพูดสามัคคี 2 หมู่ 3,4 บางพูด วัดหงษ์ทอง   วัดโพธิ์บ้านอ้อย   ร.ร.วัดโพธิ์บ้านอ้อย   ร.ร.โพธินิมิตรวิทยาคม   โรงงานวีทาโก้ 

34 บางพูดสามัคคี 3 หมู่ 5, บางพูด ชุมชนเตาอิฐ   โรงเลื่อยสินไพบูลย์   โรงเลื่อยทวีวัตน์   โรงงานทรัส

6,7

35 บางพูดสามัคคี 4 หมู่ 7 บางพูด วัดบางพูดนอก   ชุมชนวัดบางพูดนอก   ซ.สวนทิพย์คอนโด  

36 บางพูดสามัคคี 5 หมู่ 2,8 บางพูด พื้นที่ฝั่งตะวันตกของถนนติวานนท์   ตั้งแต่ ซ.กรป.กลางจนถึงคลองบางพัง   ม.สัมพันธ์วิลล่า   ทางขึ้นถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด 

บ.ไทยอิลาสติก   ซ.สมเอกทั้งหมด   ม.รุ่งเรืองธานี   ชุมชนโดยรอบ ร.ร.อัมพรไพศาล 

ลําดับ ชื่อชุมชน หมู่ ตําบล บริเวณพื้นที่



37 บางพูดสามัคคี 6 หมู่ 2, บางพูด ร.ร.พิชญศึกษา   ม.อุ่นรัก   โครงการบ้านเอื้ออาทร (วัดกู้ 2)   คอนโดมิตรภาพ    ม.เปี่ยมสุขแจ้งวัฒนะ

3,8 ม.อัมพรไพศาล   ม.เปี่ยมสุข 2   ม.ศรีทับทิม   ม.สุชาวดี   ม.สิวลี   ม.กฤษติยา   ม.ติวานนท์ 

38 บางพูดสามัคคี 7 หมู่ 8,9 บางพูด พื้นที่ฝั่งตะวันออกของถนนติวานนท์ตั้งแต่ ม.สุวงศ์ชยัถึงคลองบางพัง   โรงแรมสวีทอินน์

ม.เกร็ดมณี   ม.บุปผาชาติ 1,2   ม.ชวนชื่น และพื้นที่ติดคลองตาล 

39 บางพูดสามัคคี 8 หมู่ 9 บางพูด ม.วัฒนะสุข   ม.นวนิช   ม.ศุภารมย์   ม.เวียงทิพย์ และพื้นที่ติดแนวม.สหกรณ์ฯ 3

40 บางพูดสามัคคี 9 หมู่ 9 บางพูด ม.เมืองทองธานี โครงการ 2,3,5,โซน A,โซน B   ม.เดอะพาทิโอ    เอ็มโซไซตี้คอนโด 

หมู่ 6 บ้านใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   ซ.งบประมาณทั้งหมด   ม.วิลเลจไลท์   สนง.ที่ดินฯสาขาปากเกร็ด   
ร.ร.อนุบาลโกมุทมาศ   วัดผาสุขมณีจักร   ร.ร.วัดผาสุขมณีจักร

41 บางพูดสามัคคี 10 หมู่ 5,6 บางพูด ม.ยูงทอง โรงงานขนมปัง   S.T.เบเกอรี่   ซ.มิตรภาพ 116   ร.ร.ผาสุกมณีจักรมิตรภาพ ที่ 116

พื้นที่บ้านสวนติดคลองโพธิ์   ม.เกร็ดฟ้าธานี   ม.บ้านเอื้ออาทรการเคหะ (วัดกู้3)
42 บางพูดสามัคคี 11 หมู่ 7,8 บางพูด ม.รังสิยา   ซ.โค้งซิ่ง   พื้นที่หลัง ม.ลานทอง    ม.สิทธารมย์
43 บางพูดสามัคคี 12 หมู่ 8 บางพูด ม.เปี่ยมสุข ทั้งหมด
44 วัดกู้-มติชน หมู่ 5 บางพูด วัดกู้   ซอยมติชน   บ.ไทยเทควู๊ดวีเนีย   พื้นที่ชุมชนริมแม่น้ําเจ้าพระยา
45 เสริมสุขนคร หมู่ 3 บางพูด ม.เสริมสุขนครทั้งหมด
46 ลานทอง หมู่ 8 บางพูด ม.ลานทองทั้งหมด
47 ปากเกร็ดวิลเลจ หมู่ 8 บางพูด ม.ปากเกร็ดวิลเลจทั้งหมด
48 ไทยสมุทร หมู่ 8 บางพูด ม.ไทยสมุทรทั้งหมด และพื้นที่ริมคลองบางพูด
49 สหกรณ์ 3 หมู่ 9 บางพูด ม.สหกรณ์ 3 ทั้งหมด   คอนโดฌองเซลิเซ่ ติวานนท์
50 ราชพฤกษ์ หมู่ 5 บางพูด ม.ราชพฤกษ์ทั้งหมด
51 บ้านใหม่สมานฉันท์ 1 หมู่ 1 บ้านใหม่ พื้นที่ ซ.พระแม่มหาการุณย์   ฝั่งเหนือและฝั่งใต้   ร.ร.พระหฤทัย   ม.เพนโน   วัดพระแม่มหาการุณย์   

ม.มายเพลส   ม.เปี่ยมสุข   ค่ายลูกเสือเซนต์คาเบรียล   ม.พฤกษาวิลล์   ห้างโรบินสัน

52 บ้านใหม่สมานฉันท์ 2 หมู่ 2 บ้านใหม่ ซ.ติวานนท์ - ปากเกร็ด 39   วัดโพธิ์ทองบน   ซ.บัวลอยไข่หวาน   ม.นนท์ทิวาการ์เด้น   ม.เดอะคัลเลอร์   

 ม.เดอะวิลเลจ (บางส่วน)   โรงงานแมนดาริน และพื้นที่ตลอดแนวคลองบ้านใหม่ จาก ถ.ติวานนท์ จนถึงแม่น้ําเจ้าพระยา

ลําดับ ชื่อชุมชน หมู่ ตําบล บริเวณพื้นที่



53 บ้านใหม่สมานฉันท์ 3 หมู่ 3 บ้านใหม่ ซ.ประดับสุข   ซ.ศรีอุดมทรัพย์   คอนโดฌ็องเชลิเช่   สภ.ปากเกร็ด   ร.ร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   ม.แมกไม้สายน้ํา   ม.มัณฑนา สวนสมเด็จฯ   ซ.จุฬา 
ซ.ร่วมมิตรฝั่งตะวันออกของ ถ.ติวานนท์   ม.ไลฟ์บางกอกบูเลอวาร์ด

54 บ้านใหม่สมานฉันท์ 4 หมู่ 3,4 บ้านใหม่ สถานีไฟฟ้าย่อยบางพูด   ซ.ร่วมมิตรฝั่งตะวันตกของถนนติวานนท์   ชุมชนสายบัว   ชุมชนโคกเจ๊ก 
 คลองวัดช่องลม   วัดช่องลม   โรงงานกมลกิจ   ซ.ตรีเพชร   โรงน้ํามันพืชทิพย์   ม.เดอะวิลเล็จ (บางส่วน)

55 บ้านใหม่สมานฉันท์ 5 หมู่ 5 บ้านใหม่ ซ.ติวานนท์ ปากเกร็ด 31   วัดสลักเหนือ   ม.ฟลาวเวอรี่โฮม   ม.โชติชัชวาล   โรงงานไทยวาบ

โรงเรียนขนส่งทหารบก   กองผลิตภัณฑ์คอนกรีตการไฟฟ้า   

56 บ้านใหม่สมานฉันท์ 6 หมู่ 5,6 บ้านใหม่ ม.คฤหาสน์ทายาท   ม.บุญโต   ม.เศรษฐสิริ    ม.เพชรวัฒนะ   ม.ปฐวี   ทรัพย์วัฒนะ   ม.พิมลกาญจน์  

ม.บิโอโมทาวน์    สถานีไฟฟ้าย่อยหลังเมืองทอง 

57 บ้านใหม่สมานฉันท์ 7 หมู่ 5,6 บ้านใหม่ ม.เมืองทองธานีโซน C,D   เลควิวคอนโด   ม.เดอะแพลนท์   ม.เดอะคอนเน็ค 19/1,19/2   ซ.อุดมชัย 

ม.เมืองทองธานี โครงการติวานนท์   พื้นที่ระหว่าง ม.คฤหาสน์ทายาทกับ ม.มิตรประชา 

58 บ้านใหม่สมานฉันท์ 8 บ้านใหม่ คอนโดบริเวณสองฝั่งถนนป๊อบปูล่า   ร.ร.เซ็นต์ฟรังค์ซิสซาเวียร์   ตลาดรวมใจ 

บางพูด ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี   อาคารชาแลนเจอร์ 1-3   โรงแรมโนโวเทล

59 ดวงแก้ว หมู่ 1 บ้านใหม่ ม.ดวงแก้วทั้งหมด

60 มิตรประชา หมู่ 3 บ้านใหม่ ม.มิตรประชาทั้งหมด

61 โรงเรียนทหารขนส่ง หมู่ 5 บ้านใหม่ โรงเรียนทหารขนส่ง กรมขนส่งทหารบก

62 คลองเกลือเอื้ออารี 1 หมู่ 6 บ้านใหม่ ม.สหกรณ์การบินไทย   ม.พงษ์เพ็ชร

หมู่ 1 คลองเกลือ

63 คลองเกลือเอื้ออารี 2 หมู่ 2 คลองเกลือ ม.จรรยานิเวศน์   ม.เฮาส์ 35   ม.ผลพัฒนา   ธ.ทหารไทย   ทางขึ้นทางด่วนแจ้งวัฒนะ-บางปะอิน    

 ม.ชวนชื่น   ซ.ศรีตะปันต์   ม.อัมรินทร์   คอนโดเดอะซี๊ด 

บริเวณพื้นที่ลําดับ ชื่อชุมชน หมู่ ตําบล



64 คลองเกลือเอื้ออารี 3 หมู่ 3 คลองเกลือ ม.ศิริทรัพย์   ม.เมืองทองธานี โครงการ 1,4 

65 คลองเกลือเอื้ออารี 4 หมู่ 4 คลองเกลือ ม.ฟ้าหลวงวิลเลจ 

หมู่ 9 บางพูด สนง.กองสวัสดิการตํารวจ   ม.อุทยานทอง (ภัทรนิเวศน์)   ตึกสามารถ   คอนโดพราว 1,2   

คอนโดเอสโทร    คอนโดซัมเมอร์การ์เด้น   คอนโดแอสโดร่า   ม.กัญญาเฮาส์

66 คลองเกลือเอื้ออารี 5 หมู่ 1 คลองเกลือ สํานักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง   บ.สีไอซีไอ   ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 43 ตั้งแต่ ถ.แจ้งวัฒนะ ถึงป้อมยาม    

ม.สหกรณ์การบินไทย   คอนโดเดอะเบส   คอนโดกรีเน่   บ.ทองหล่อออร์คิด   ม.บุญโต  สนามไดฟ์กอลฟ์โฮลอินวัน     

ลําดับ ชื่อชุมชน หมู่ ตําบล บริเวณพื้นที่


