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จากล าปาง ไป กทม. (บ้านทีค่ลองสาม ปทมุธานี อ.คลองหลวง) ออจากล าปาง 07.10 น.                                                                                                                                                                                                                   

สถานที่ ระยะทาง
จากล าปาง 

หลัก ก.ม. ที่ เวลา ใช้เวลาจาก
ล าปาง 

ล าปาง 000 กม. ท่ี 705 07:10  
ปตท. เถิน 90.4 ก.ม. กม. ท่ี 616 08:10 พัก

5 
1 ช.ม. 

โรงพยาบาลแมพ่ริก 110 ก.ม. กม.ท่ี 594   
ป้อมต ารวจทางหลวง  578 

 
 ก.ม.580 ลด

ความเร็ว 
ร้าน นกสุกี(้ซ้ายมอืกอ่นถึงปาก
ทางเข้าเขือ่นภูมพิล เล็กนอ้ย ) 
ปั๊มแกสบ้านวังม่วง 

138.8 ก.ม. 
 

170ก.ม. 

ก.ม.ท่ี 568-569 
 

ก.ม.ที5่33 

จาก ลป. 
2ช.ม. 

(สุกีแ้ห้งอร่อย มี
อาหารตามสั่ง 
หลายอย่าง) 

ร้านปรีดีโภชนา จ.ตาก 185.2 ก.ม. กม. ท่ี 521-522  2 ช.ม.กว่า นิดๆ 

แยกไป อ.แม่สอด 189.2 ก.ม. ก.ม.ท่ี  518 09.31 น. จาก ลป.2 ช.ม. 
40 นาที แวะพัก 
ร่มร่ืน ห้องน้ า
สะอาด มีโต๊ะทาน
อาหาร 

หมวดทางหลวงโกสัมพนีคร  ก.ม. 477  
แยกก าแพงเพชร(เลยแยกไฟแดง
นิดเดียว ป๊ัมแก๊สอยู่ซ้ายมือ) 

250.5ก.ม. กม. ท่ี 457-458 10:12 น. 

แยกไป พิจิตร 253.8ก.ม. กม. ท่ี 454-455 10:15 น. 
ปั๊มบางจาก นครชุม 258.6ก.ม. กม. ท่ี 448 10:18 น.  
บ้านปากอ่าง (ขายกล้วยไข่ กล้วยฉาบ) 262 ก.ม. กม. ท่ี 446 10:20 น.  
ปั๊ม ตราดาว 290.6ก.ม. กม. ที่ 418 10:40 น.  

ร้านนายหยา 293.6ก.ม. กม. ที่ 414-415 11:10พัก25 3 ช.ม.10นาที 
ป๊ัม ปตท. ร้านอาหารเยอะ 294 กม. กม.ที่ 411  โค้งวิไล 
สลกบาตร 317.3ก.ม. กม. ท่ี 391 11:28  
ปั๊ม ปตท. 322.5ก.ม. กม. ท่ี 386-387 11:32 ปั๊มใหญ่ท่ีสุด 
แยกบรรพตพสิยั 335 ก.ม. กม. ที่ 374   

โมจิแม่กุหลาบ มีอาหารหลายอย่าง 350ก.ม. กม. ท่ี 359  4 ช.ม.32 นาที 
เลีย่งเมอืง น.ว. ทล. 122 ระยะทาง 
14 ก.ม.เลีย้วขวาเยือ้ง ม.เจา้พระยา 

360.4ก.ม. กม. ท่ี 349 11:54  

MAZDA 3 สม 4925 กทม. & BENZ 220 E กฌ 6595 กทม. 
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สถานที่ ระยะทาง
จากล าปาง 

หลัก ก.ม. ที่ เวลา เวลา 

บรรจบทางสายเดมิ(พหลโยธิน) อกี
สักครู่เจอปั๊มเอสโซซ่้ายมอืมแียกไฟ
แดงเลีย้วขวา ไป มโนรมย์
,สุพรรณบุรี ตัง้แตจ่ดุนีจ้ะเข้า ทล.32 
32 หลัก ก.ม.  เป็น ก.ม.ที ่150  

377 ก.ม. 
 
 

กม. ที่ 330 
ก.ม.ที ่307 จะบรรจบ

ทางหลวงหมายเลข32เร่ิม
หลัก ก.ม.ที ่150 

12:04  

ร้านครัวท่าน้ าอ้อย (ขวามือ 
เลี้ยวตรง U-Turn เข้าร้านได้) 
ขาล่อง ควรไป สาขา 2 ซ้ายมือ 

405 ก.ม. กม. ที่ 146 
 

ก.ม.ที่ 140 

12:20  4 ชั่วโมงกว่า(แกง
คั่วหอยขม, ผัดฉ่า
ปลาลึง,ต้มย าปลาคัง 
อร่อยมาก) 

ปั๊มบางจากซ้ายมือ  กม. ท่ี 110 13:26  

ปั๊มบางจาก  กม. ท่ี 104   
ร้านแม่ลาปลาเผา 
ขวามือ เลี้ยวตรง U-Turn เข้าได้ 

463 ลบ 2.5 
ก.ม. 

กม. ที่ 91 กม.ที ่85-84 
แยกไป 
ลพบุรี 

 

เกษราเบเกอรี่ เค็กปลาช่อน  กม.ท่ี 81 - 82   
แยกไปอ่างทอง ท่าเรือ 504 ลบ 2.5 กม. ท่ี 50 14:04  
ร้านก๋วยเต๋ียวเรืออร่อย”พ่อทรง 
ก๋วยเต่ยวเรือโบราณ”88/7 ม.4 
ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.อยุธยา 

(มอีาหารตาม
สั่งด้วย) 

ก.ม.ท่ี 47-48  ก.ม.ท่ี49เติมแก๊ส 

ร้านทองพันชั่ง  ก.ม.ท่ี 47   
หมวดการทางบางปะหัน  กม. ท่ี 42   
แยกไปปทุมธานี สาย 347 เลี้ยว
ซ้ายแล้ว เลาะขวา ตรงไปข้ึน
สะพาน  

519.5 กม. ท่ี 36 14:25  

เชิงสะพาน 521  14:31  
ไฟแดงทุ่งมะขามหย่อง 527.3    
ไฟแดงท่ีสอง 532.8  14:36  
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สถานที่ ระยะทาง
จากล าปาง 

หลัก ก.ม. ที่ เวลา เวลา 

ไฟแดงท่ีสาม 537.8  14:40  
สะพานทางด่วนให้ตรงไปก่อน
อย่าเข้าทางด่วน 

556.6 ก.ม.ท่ี 17 14:51  

ป้าย จ.ปทุมฯยินดีต้อนรับ  559.3  
สะพาน 

 14:53 เชียงราก 

ป้ายบอก ม.ธรรมศาสตร์ 
ให้ชิดซ้ายเข้าทางหลวง 
หมายเลข 3214 เลยปั๊ม ปตท. 
นิดเดียวให้ เลี้ยวซ้าย แล้วเลาะ
ขวา ไป อ.คลองหลวง 

 หลัก ก.ม. ท่ี 8  ประมาณ 7 ช.ม.
50 นาที รวมท้ัง
เวลาจอดพัก
ตามท่ีต่าง ๆ ด้วย 

     

หมายเหต ุถ้าไม่เลีย้วเข้าสาย 347 ไปปทุมฯ ก็ว่ิงตรงไป จนถึง ก.ม. 3-2-1 แล้วชิดขวา ขึ้นสะพาน 
              ต่างระดับ วนขวาเข้า ทล.หมายเลข 1 พหลโยธิน ไปทาง นวนคร ก็ได ้

               หรือจะเลีย้วซ้าย ไปทาง ชลบุรี บางแสน พทัยา ไปทาง มอเตอร์เวย ์ก็ได้ 
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บ้านคองสาม ปทุมธานี ไป ล าปาง หน้า 1 

สถานท่ี ระยะทาง ก.ม.ท่ี เวลา ระยะเวลา 
บ้านภสัสร3 0000 ก.ม.  07:40 น.  
สะพาน ธรรมศาสตร์ บางขัน 6.5ก.ม.    
ปั๊มตราดาว ออกซ้าย วงแหวนตะวันออก 14  ก.ม.    
บางปะหัน 
กล้องจับความเร็ว 

51.6  ก.ม.  
ก.ม.ที่ 20 

08:32 น จากคลองสาม
ประมาณ1 ชม. 

แยกลพบุรี,ท่าเรือ 66 ก.ม. 50   
ปตท.ไชยโย 75.9 ก.ม. ก.ม.ที ่59   
แยกไปวัดอมัพวัน 
เคก้ปลาช่อน ขวามอื 

103.4 ก.ม. 78 
กม.81-82 

7:37 น. แยกไปวัดอมัพ
วัน 
เคก้ปลาช่อน 
ขวามอื 

ระวัง ! มีกล้องจับความเร็ว  ก.ม. 80   
แยกเข้าสิงห์บุรี 108.5 ก.ม. 83 7:44 น. 1 ชม.25 นาท ี
ปั๊ม ปตท. ร้านทองพันช่ัง 101.6ก.ม. ก.ม.ที8่5-86   
ร้านแม่ลาปลาเผา 116 ก.ม. 91   
ระวัง ! มีกล้องจับความเร็ว  ก.ม.ที่ 101   
ปั๊มแก๊ส  ก.ม.ที ่121   
เลี้ยวซ้ายไปสวนนกชัยนาท  ก.ม. 

130-131 
  

แยกหางน้ าสาคร 153 ก.ม. 139   
ศูนย์บริการทางหลวง ชัยนาท(ฝั่งขวา) 159  ก.ม. 134 08:09 น.  
ร้าน ครัวท่าน้ าอ้อย 160.3 ก.ม. 146 08:17 น. จากบ้าน 2 ชม. 
ปั๊ม มโนรมย์ ชัยนาท มีข้าวหลาม 162.5ก.ม. 148 (บ้านดอน

ฉนวน) 
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สถานท่ี ระยะทาง ก.ม.ท่ี เวลา ระยะเวลา 
แยกไป อ.มโนรมย์ (สิ้นสดุ ทล.32) 197.8 กม. 150 ทล,1 ที ่กม.

307 
 

ร้านขนมปังสังขยา แม่ป่วยลั้ง 75 บาท 185 ก.ม. 327-328 ใกล้ปั๊ม ปตท.  
เตรียมชิดซ้ายเลีย่งเมอืงนครสวรรค์ 189  ก.ม. 331 08:35 น.  
ปั๊มบางจาก ห้องน้ าสะอาด เจอกบั  
ทางหลวงหมายเลข 1 อักครู่เดยีวกถ็ึงปั๊ม 

218 350 09:45 น.พัก 
ออก 09:05 น. 

ห่างจากคลองข
ลงุ70กม. จาก
ก าแพงฯ 111 
กม. 

ร้านนัดโภชนา 228.5 ก.ม. 361 09:15 น.  
แยก อ.บรรพตพสิยั 242 ก.ม. 347 09:20น.  
สลกบาตร 244  ก.ม. 390 09:33 น.  
ร้านนายหยา(ก๋วยเตีย๋วปลา อร่อย) 282.5 ก.ม. 414  จากบ้าน 4 ชม 
หมวดการทาง คลองขลุง(ห้องน้ าสะอาด กว้าง 
มีฝักบัว อาบน้ าได)้ 

292.5  ก.ม. 424 09:54 น.  

บ้านปากอ่าง ขายกล้วยไข ่ 314.8 ก.ม. 446 10:07 น.  
แยกไป พจิติร ห่างจากล าปาง 249 ก.ม. 
ห่างจาก ตาก  70 ก.ม. 

323ก.ม. 454 10:12 น  

ปั๊ม ปตท. มเีฉาก๊วยชากังราว ลูกช้ินทอด ชาว
พม่า ขาย  
(เมง็ลาวา=สวัสดี) คุณ ฟ้า 

326.2 ก.ม. 457 10:15 น. พกั 
ออก 10:35 น. 

มะหมี่ล่ะ=จ าได้
ไหม 

มีมะม่วงขาย  ก.ม.ที4่78   
แยกไปก าแพงเพชร 326.6 ก.ม. 457-458 10:37 น  
ร้านสุทธาโภชน์  515-516   
แยกไป แมส่อด 397.6 ก.ม. 518  11:14 น  
แยกปรีดีโภชนา 391.5  ก.ม. 521-522 11:17 น  
ปั๊มแกส๊ บ้านตาก 398 ก.ม.ที ่549   
ร้านขายครก 407 ก.ม.ท่ี 559   
ท่ีพักริมทาง บ้านตาก  ก.ม.ที ่560-

561 
  

ปากทางเขือ่นภูมิพล 437 ก.ม. 565-566 12:28 น  
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สถานท่ี ระยะทาง ก.ม.ท่ี เวลา ระยะเวลา 
ปั๊ม ปตท. บ้านตาก  565   
ร้าน นกสุกี ้
 
 

ก.ม. 568 
 
 

น. จากบ้านคลอง
สาม   6 ชม. 

ลดความเร็ว ระวังกล้องจับความเร็ว  ก.ม. 576   
ป้อมต ารวจทางหลวง  ก.ม. 578   
โรงพยาบาลแม่พริก 465 ก.ม.  12:45  น.   
ปตท. เถิน 487 ก.ม. 616 13:56 น.  
ปั๊มแกส๊ บ้านล าปางกลาง 566 ก.ม. 694   
แยกภาคเหนอื(หลกักิโลยักษ์) 572.6  ก.ม. 700-701 น.  
บ้านล าปาง เลีย้วกโิลยักษ์ไปบ้านบญุเกิด จากบ้าน

พลพฒัน์
554.5  ก.ม. 

คร่ึงทาง 
=227.25 Km. 

 14:45  น. 7 ช่ัวโมง 
55 นาท ี

     
     

7 ช่ัวโมง 55 นาที รวมทั้งเวลาจอดพกัตามปัม๊ฯ เข้าห้องน้ า   แวะทานอาหาร จดุละ 20-30 นาท ี
จากบ้านพลพฒัน์ ออกด้านหลัง ทาง แกรนด ์ว่ิงเลาะคลอง 

 


