
 

จากปทุมฯไปล าปางnew.doc 

 

1 

บ้านคองสาม ปทุมธานี ไป ล าปาง หน้า 1 

สถานที ่ ระยะทาง ก.ม.ที ่ เวลา ระยะเวลา 
บา้นภสัสร3 0000 ก.ม.  07:40 น.  
สะพาน ธรรมศาสตร์ บางขนั 6.5ก.ม.    
ป๊ัมตราดาว ออกซา้ย วงแหวนตะวนัออก 14  ก.ม.    
บางปะหนั 
กล้องจับความเร็ว 

51.6  ก.ม.  
ก.ม.ท่ี 20 

08:32 น จากคลองสาม
ประมาณ1 ชม. 

แยกลพบุรี,ท่าเรือ 66 ก.ม. 50   
ปตท.ไชยโย 75.9 ก.ม. ก.ม.ท่ี 59   
แยกไปวดัอมัพวนั 
เคก้ปลาช่อน ขวามือ 

103.4 
ก.ม. 

78 
กม.81-82 

7:37 น. แยกไปวดั
อมัพวนั 
เคก้ปลาช่อน 
ขวามือ 

ระวัง ! มีกล้องจับความเร็ว  ก.ม. 80   
แยกเขา้สิงห์บุรี 108.5 

ก.ม. 
83 7:44 น. 1 ชม.25 นาที 

ป๊ัม ปตท. ร้านทองพนัชัง่ 101.6ก.ม. ก.ม.ท่ี85-86   
ร้านแม่ลาปลาเผา 116 ก.ม. 91   

ระวัง ! มีกล้องจับความเร็ว  ก.ม.ท่ี 101   

ป๊ัมแก๊ส  ก.ม.ท่ี 121   

เลีย้วซ้ายไปสวนนกชัยนาท  ก.ม. 
130-131 

  

แยกหางน า้สาคร 153 ก.ม. 139   
ศนูยบ์ริการทางหลวง ชยันาท(ฝ่ังขวา) 159  ก.ม. 134 08:09 น.  

ร้าน ครัวท่าน า้อ้อย 160.3 
ก.ม. 

146 08:17 น. จากบา้น 2 ชม. 

ป๊ัม มโนรมย์ ชัยนาท มข้ีาวหลาม 162.5ก.ม. 148 (บ้านดอนฉนวน)  
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สถานที ่ ระยะทาง ก.ม.ที ่ เวลา ระยะเวลา 
แยกไป อ.มโนรมย ์(ส้ินสุด ทล.32) 197.8 กม. 150 ทล,1 ท่ี กม.

307 
 

ร้านขนมปังสังขยา แม่ป่วยลั้ง 75 บาท 185 ก.ม. 327-328 ใกล้ป๊ัม ปตท.  
เตรียมชิดซา้ยเล่ียงเมืองนครสวรรค ์ 189  ก.ม. 331 08:35 น.  
ป๊ัมบางจาก หอ้งน ้าสะอาด เจอกบั  
ทางหลวงหมายเลข 1 อกัครู่เดียวก็ถึงป๊ัม 

218 350 09:45 น.พกั 
ออก 09:05 น. 

ห่างจากคลองขลุง
70กม. จากก าแพง
ฯ 111 กม. 

ร้านนัดโภชนา 228.5 
ก.ม. 

361 09:15 น.  

แยก อ.บรรพตพิสัย 242 ก.ม. 347 09:20น.  

สลกบาตร 244  ก.ม. 390 09:33 น.  
ร้านนายหยา(ก๋วยเต๋ียวปลา อร่อย) 282.5 

ก.ม. 
414  จากบ้าน 4 ชม 

 

สถานที ่ ระยะทาง ก.ม.ที ่ เวลา ระยะเวลา 

หมวดการทาง คลองขลงุ(หอ้งน ้า
สะอาด กวา้ง มีฝักบวั อาบน ้าได)้ 

292.5  ก.ม. 424 09:54 น.  

บา้นปากอ่าง ขายกลว้ยไข่ 314.8 ก.ม. 446 10:07 น.  
แยกไป พิจิตร ห่างจากล าปาง 249 ก.ม. 
ห่างจาก ตาก  70 ก.ม. 

323ก.ม. 454 10:12 น  

ป๊ัม ปตท. มีเฉาก๊วยชากงัราว ลูกช้ิน
ทอด ชาวพม่า ขาย  
(เมง็ลาวา=สวสัดี) คุณ ฟ้า 

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

มะหม่ีล่ะ=
จ าไดไ้หม 

มีมะม่วงขาย  ก.ม.ท่ี478   
แยกไปก าแพงเพชร 326.6 ก.ม. 457-458 10:37 น  
ร้านสุทธาโภชน ์  515-516   
แยกไป แม่สอด 397.6 ก.ม. 518  11:14 น  
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สถานที ่ ระยะทาง ก.ม.ที ่ เวลา ระยะเวลา 
ร้านปรีดีโภชนา 391.5  ก.ม. 521-522 11:17 น  
ป๊ัมแก๊ส บา้นตาก 398 ก.ม.ท่ี 549   

ร้านขายครก 407 ก.ม.ที ่559   
ทีพ่กัริมทาง บ้านตาก  ก.ม.ท่ี 

560-561 
  

     
ปากทางเข่ือนภูมิพล 437 ก.ม. 565-566 12:28 น  
ป๊ัม ปตท. บ้านตาก  565   
ร้าน นกสุกี ้
 
 

ก.ม. 568 
 
 

น. จากบ้าน
คลองสาม   
6 ชม. 

ลดความเร็ว ระวงักล้องจับความเร็ว  ก.ม. 576   

ป้อมต ารวจทางหลวง  ก.ม. 578   
โรงพยาบาลแม่พริก 465 ก.ม.  12:45  น.   
ปตท. เถิน 487 ก.ม. 616 13:56 น.  
ป๊ัมแก๊ส บา้นล าปางกลาง 566 ก.ม. 694   
แยกภาคเหนือ(หลกักิโลยกัษ)์ 572.6  ก.ม. 700-701 น.  
บา้นล าปาง เล้ียวกิโลยกัษไ์ปบา้นบุญ
เกิด 

จากบา้น
พลพฒันข์
554.5  ก.ม. 

 14:45  น. 7 ชัว่โมง 
55 นาที 

     
     

7 ชัว่โมง 55 นาที รวมทั้งเวลาจอดพกัตามป๊ัมฯ เขา้ห้องน ้า   แวะทานอาหาร จุดละ 20-30 นาที 
จากบา้นพลพฒัน์ ออกดา้นหลงั ทาง แกรนด ์วิง่เลาะคลอง 


