9.ขอมูลเศรษฐกิจและสังคม

ขอมูลสารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ปการศึกษา 2558
9.1. ขอมูลเขตสาทร
สภาพพื้นที่และประชากร
เขตสาทร มีพื้นที่ 9.326 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 3 แขวง คือ
1. แขวงทุงวัดดอน
3.343 ตารางกิโลเมตร
2. แขวงยานนาวา
2.464 ตารางกิโลเมตร
3. แขวงทุงมหาเมฆ 3.519 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่เดิมเปนที่ราบลุมเหมาะแกการเกษตร มีการทําสวนพืชผักผลไม แตสภาพปจจุบันไดกลายเปน
ชุมชนหนาแนน เปนศูนยกลางยานธุรกิจ ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจ คาขายและรับจางทั่วไป
พื้นที่เขตสาทรติดตอกับหลายเขตและติดกับแมน้ําเจาพระยาบางสวน โดยเริ่มจากทิศเหนือ จรดเขตบางรัก
โดยมีแนวคลองสาทรเปนแนวแบงเขต
- ทิศเหนือ
จรดเขตบางรัก โดยมีแนวคลองสาทรเปนแนวแบงเขต
- ทิศใต
จรดเขตยานนาวา และเขตบางคอแหลม สวนใหญจะใชแนวถนนจันทน
ถนนสาธุประดิษฐ และซอยวัดไผเงินเปนแนวแบงเขต
- ทิศตะวันออก
จรดเขตปทุมวัน และเขตคลองเตย โดยมีแนวถนนพระราม 4 และถนน
เชื้อเพลิงเปนแนวแบงเขต
- ทิศตะวันตก
จรดแมน้ําเจาพระยา
การแบงพื้นที่เขตรายละเอียดปรากฏตามแผนที่ แตเดิมใชแนวคลองลํารางสาธารณะ ลําปะโดงเปน
แนวแบงเขต ทําใหสภาพพื้นที่ไมสามารถแยกแยะพื้นที่ไดชัดเจน และไมเหมาะสมกับการบริหารงาน การ
ใหบริการประชาชน ตลอดจนบางครั้งอาจเปนเหตุให มีขอโตแยงในเรื่องพื้นที่แนวเขตได ทางกรุงเทพมหานคร
จึงไดมีการ พิจารณาที่จะแบงพื้นที่เขตใหม โดยยึดหลักเรขาคณิต คือ ใชแนวถนน ซอย เปนแนวแบงเขต จะ
ทําใหประชาชน สามารถแยกแยะพื้นที่ไดงานและชัดเจน เขตสาทรมีการคมนาคม ติดตอกับพื้นที่เขตอื่นได
สะดวก เพราะมีถนนสายหลัก สายรอง และระบบทางดวนพาดผาน ทําใหประชาชนสัญจรไปมาไดสะดวก
ถนนสายหลัก และสายรองประกอบดวย ถนนสาทร ถนนพระราม 4 ถนนเจริญกรุง ถนนจันทน ถนนเซนต
หลุยส 3 (สาทร 11) ถนนนางลิ้นจี่ ถนนสาธุประดิษฐ ถนนเย็นอากาศ ถนนสวนพลู และซอยงามดูพลี เปนตน
ตอมาไดมีการตัดถนนผานอีกหลายสาย ไดแก ถนนราธิวาสราชนครินทร (ถนนเลียบคลองชองนนทรี)
ตัดจากถนนสุ ริวงศ ผานถนนสีลม ถนนสาทร ถนนจั นทน ไปออกถนนพระราม 3 อีกสาย คื อ ถนนเจริ ญ
ราษฎร (ถนนสายเหนือ-ใต) จากถนนสาทรใตผานใตทางดวนขั้นที่ 2 สวนบี ผานถนนจันทน ไปออกถนน
พระราม 3 โดยเฉพาะอยางยิ่ง พื้นที่เขตสาทรยังมีระบบทางดวนขั้นที่ 2 สวนบี พาดผานมีทางขึ้นทางลงที่ดาน
ถนนจันทน ดานถนนสาทร และนอกจากนี้ มีเสนทางของรถไฟฟาขนสงมวลชนกรุงเทพ (BTS) จากสถานี
สะพานตากสิน (สะพานสมเด็จพระเจาตากสิน) วิ่งขนานไปกับถนนสาทร เลี้ยวซายตามถนนนราธิวาสราช
นครินทร ไปยังสถานีชองนนทรี และเลี้ยวขวาเขาถนนสีลม ไปยังสถานีสีลม ฉะนั้น จากเดิมที่เขตสาทร ไดมี
ปญหาการจราจรติดขัด จึงมีความสะดวกและคลองตัวในการเดินทางสัญจรมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีทาเรือสาทร
(อยูใตสะพานสมเด็จพระเจาตากสิน) ซึ่งเปนศูนยการคมนาคมทางเรือที่สําคัญของกรุงเทพมหานคร
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ถนนสายหลัก มี ๑๐ สาย
ถนนสายรอง มี ๔ สาย
ซอย มี ๒๕๖ ซอย ซอยหลัก 1๐ ซอย ซอยรอง ๒๔๖ ซอย
คลอง ความยาวของคลองภายในพื้นที่เขตรวมจํานวน 11,686.5 เมตรคลองหลักมี ๑๐ คลอง
สถานศึกษา
- โรงเรียนระดับอุดมศึกษา มี 4 แหง
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มี 1๕ แหง
สังกัดกรมสามัญศึกษา จํานวน 4 แหง
สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน จํานวน 11 แหง
- ระดับประถมศึกษา มี ๑๕ แหง
สังกัดสํานักงานประถมศึกษาแหงชาติ จํานวน 1 โรงเรียน โรงเรียนทุงมหาเมฆ
สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 2 โรงเรียน
สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน จํานวน ๑๒ โรงเรียน
โรงพยาบาล มี 2 แหง
ศูนยบริการสาธารณสุข ของกรุงเทพมหานคร มี ๓ แหง
หนวยงานราชการ ประกอบดวย
- สถานีตํารวจนครบาล มี 3 แหง
- สถานีตํารวจดับเพลิง มี 3 แหง
- กองพันทหารสื่อสารที่ 1 รอ.
- ที่ทําการไปรษณียโทรเลข มี 2 แหง
- สถานีวิทยุ มี 2 แหง
- สถานทูต มี 1๑ แหง
- รัฐวิสาหกิจ
ชุมชน / มวลชน
- ประชาสังคมคม มี 11 แหง ประกอบดวย
ลานกีฬากรุงเทพมหานคร จํานวน ๑๐ แหง
ลานคนเมือง จํานวน ๑ แหง
- ศาลเจา มี 5 แหง
- หนวยบรรเทาสาธารณภัย มี 7 แหง
- ชุมชน มี 2๖ แหง
- มูลนิธิ มี 60 มูลนิธิ
- วัด มี 5 แหง
- โบสถศาสนาคริสต มี 1 แหง
- มัสยิด มี 1 แหง
- สถานประกอบพิธีทางศาสนาฮินดู มี 1 แหง
- หมูบานจัดสรรมี 7 แหง
- กลุมอาคารพาณิชย มี 3 แหง
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เศรษฐกิจ / สังคม
- ปมน้ํามัน มี 11 แหง
- รานอาหาร มี 288 แหง
- ธนาคาร มี 16 แหง
- มินิมารท มี 34 แหง
- ตลาดเอกชน มี ๕ แหง
- โรงแรม มี ๑๖ แหง
- จุดผอนผันการคาขายของหายเร/แผงลอยมี 6 จุด
- จุดทบทวนการคาขายของหายเร/แผงลอยมี 6 จุด
- จุดจับปรับการคาขายของหายเร/แผงลอยมี 4 จุด
- จุดถนนปลอดฝุน มี 1 จุด
- จุดชวยจราจร มี 8 จุด
------------------------------------------------------------------ถนนสายหลัก มี 10 สาย
1. ถนน จันทน
3. ถนน นางลิ้นจี่
5. ถนน เจริญกรุง
7. ถนน เย็นอากาศ
9. ถนน นราธิวาสราชนครินทร
ถนนสายรอง มี ๔ สาย
1. ถนนจันทนเกา
3. ถนนสาทร 11 (เซ็นตหลุยส 3)

2. ถนน สาทรใต
4. ถนน พระราม 4
6. ถนน สาธุประดิษฐ
8. ถนน เชื้อเพลิง
10. ถนน เจริญราษฎร
2. ถนนสวนพลู
4. ถนนเย็นจิต

สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มี ๔ แหง
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพบพิตรพิมุข มหาเมฆ
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพพระนครใต
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
ระดับมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มี ๔ แหง
1. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
2. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
3. โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
4. โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ
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ระดับประถมศึกษา มี 3 แหง
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ มี 1 แหง
1. โรงเรียนทุงมหาเมฆ
สังกัดกรุงเทพมหานคร มี 2 โรงเรียน
1. โรงเรียนวัดดอน
2. โรงเรียนวัดยานนาวา
ระดับอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน มี 4 แหง
1. วิทยาลัยเซนตหลุยส
2. โรงเรียนอัสสัมชัญพณิชยการ
3. วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสนกนกอนุสรณ
ระดับประถมศึกษา มี 12 แหง
1. โรงเรียนอัสสัมชัญ (ประถมศึกษา)
2. โรงเรียนพระแมมารีสาทร
3. โรงเรียนศุภวิทย
4. โรงเรียนนิพัทธวิทยา
5. โรงเรียนเซนตหลุยสศึกษา
6. โรงเรียนศิลปวัฒนา
7. โรงเรียนโกศลวิทยา
8. โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา
9. โรงเรียนจิ้นเตอะ
10. โรงเรียนประชาคมนานาชาติ
11. โรงเรียนตรอกจันทนวิทยา–ชาญเวทยศึกษา 12. โรงเรียนโกศลภัทรวิทย
ระดับอนุบาล สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน มี 12 แหง
1. โรงเรียนอนุบาลวัฒนา
2. โรงเรียนอนุบาลจันทรเจา
3. โรงเรียนอนุบาลอารีวิทย
4. โรงเรียนอนุบาลพิรินทร
5. โรงเรียนอนุบาลสิรินทิพย
6. โรงเรียนอนุบาลเล็กประยูร
7. โรงเรียนอนุบาลพรประสิทธิ
8. โรงเรียนอนุบาลพงษภูวดล
9. โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณพระนคร
10. โรงเรียนอนุบาลเธียรประสิทธศาสตร
11. โรงเรียนอนุบาลอนันตศานศึกษา
12. โรงเรียนอนุบาลเยาวพฤกษ
สถานพยาบาล
โรงพยาบาล จํานวน 2 แหง
1. โรงพยาบาลบางรัก
2. โรงพยาบาลเซนตหลุยส
ศูนยบริการสาธารณสุข ของกรุงเทพมหานคร จํานวน 3 แหง
1. ศูนยบริการสาธารณสุข 14 ( แกว สีบุญเรือง )
2. ศูนยบริการสาธารณสุข 55 ( เตชะสัมพันธ )
3. ศูนยบริการสาธารณสุข 63 ( สมาคมแตจิ๋ว แหงประเทศไทย )
สถานทูต จํานวน 11 แหง
1. สถานทูตเดนมารค
4. สถานทูตสโลวัก
7. สถานทูตออสเตรเลีย
10. สถานทูตกรีซ

2. สถานทูตบราซิล
5. สถานทูตสมณวาติกัน
8. สถานทูตออสเตรีย
11. สถานทูตมาเลเซีย

3. สถานทูตเยอรมัน
6. สถานทูตสิงคโปร
9. สถานทูตเม็กซิโก
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ประชาสังคม
1. ประชาคมเขตสาทร
3. ชมรมพลังแผนดินทองถิ่นทองที่เขตสาทร
5. กลุมผูผลิต / ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน
ชุมชน มี 26 แหง
1. หมูบานพัฒนา ซอยสวนพลู
3. หนาสมาคมธรรมศาสตร
5. วัดปรก
7. กุศลทอง
9. ดอนกุศลพัฒนา
11. มิตรสามัคคี
13. เซ็นตหลุยส 3
15. ทายซอยจันทน 31
17. พระยานคร
19. หมูบานเจริญสุขใจ
21. หมูบานเย็นจิตต
23. โรงน้ําแข็ง
25. ชุมชนกองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค

2. สภาวัฒนธรรมเขตสาทร
4. สภากาแฟชุมชนโรงน้ําแข็ง
6. ชมรมผูสูงอายุเขตสาทร
2. พัฒนสิน
4. ปูเหลี่ยม
6. แสงจันทรใน
8. วรรัตนสัมพันธ
10. จันทรร่ํารวย
12. บานแบบ
14. รวมพัฒนาวรพจน 1
16. หมูบานจันทรานิเวศน
18. หมูบานชวนชื่น
20. ดอนกุศลรวมใจ
22. ศรีสุริโยทัย
24. กิ่งจันทน
26. ชุมชนบานเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนา

ศาสนสถาน
วัด มี 5 แหง
1. วัดยานนาวา
2. วัดดอน
4. วัดลุมเจริญศรัทธา
5. วัดปรก
โบสถศาสนาคริสต มี 1 แหง
วัดเซนตหลุยส
มัสยิด มี 1 แหง
มัสยิดยะวา
สถานประกอบพิธีทางศาสนาฮินดู มี 1 แหง
วัดวิษณุ
แหลงเศรษฐกิจ
ตลาดเอกชน มี 5 แหง
1. ตลาดสวนพลู
3. ตลาดแกนจันทร
5. ตลาดกิตติ

3. วัดสุทธิวราราม

2. ตลาดคุณหญิงบุญมี
4. ตลาดแสงจันทร
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ขอมูลสารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ปการศึกษา 2558
โรงแรม 16 แหง
1. พินนาเคิล ลุมพินี โฮเต็ล แอนดสปา
3. ฟอรั่ม ปารค
5. ไอบิส สาทร
7. มาเลเซีย กรุงเทพ
9. เฟรเซอร สวีท เออรบานา สาทร
11. เยลโล ริบบอน ฮิลล
13. โรงแรมสุโขทัย แบงคอค
15. อนันตรา แบงคอค สาทร

2. ไอ เรสซิเดนซ สาทร
4. ออล ซีซันส สาทร
6. พันธุทิพยคอรท เซอรวิสเรสสิเดนซ
8. แอสทารา กรุงเทพ
10. เดอะ เฮอริเทจ โฮเต็ล สาทร
12. บันยันทรี แบงคอค
14. ดิแอสคอท สาทร แบงคอค
16. เมโทรโปลิแตน แบงคอค
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