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จากล าปาง ไป กทม. (บา้นที่คลองสาม ปทุมธานี อ.คลองหลวง) ออจากล าปาง 07.10 น.                                                                                                                                                                                                                   

สถานที่ ระยะทาง
จากล าปาง 

หลัก ก.ม. ที ่ 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. 

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

 
 ก.ม.580 ลด

ความเร็ว 

ร้าน นกสุกี้(ซ้ายมือก่อนถึงปาก
ทางเข้าเขื่อนภูมิพล เล็กน้อย ) 
ปั๊มแกสบ้านวังม่วง 

138.8 ก.ม. 
 

170ก.ม. 

ก.ม.ท่ี 568-569 
 

ก.ม.ที่533 

จาก ลป. 
2ช.ม. 

(สุกี้แห้งอร่อย มี
อาหารตามสั่ง 
หลายอย่าง) 

ร้านปรีดีโภชนา จ.ตาก 185.2 ก.ม. กม. ที่ 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 แวะ
พัก ร่มรื่น 
ห้องน้ าสะอาด 
มีโต๊ะทาน
อาหาร 

หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร  ก.ม. 477  
แยกก าแพงเพชร(เลยแยกไฟแดง
นิดเดียว ปั๊มแก๊สอยู่ซ้ยมือ) 

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 262 ก.ม. กม. ท่ี 446 10:20 น.  
ปั๊มตราดาว 290.6ก.ม. กม. ที่ 418 10:40 น.  

ร้านนายหยา 293.6ก.ม. กม. ที่ 414-415 11:10พัก25 3 ช.ม.10นาท ี
ปั๊ม 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 
แยกบรรพตพิสัย 335 ก.ม. กม. ที่ 374   

โมจิแม่กุหลาบ มีอาหารหลายอย่าง 350ก.ม. กม. ท่ี 359  4 ช.ม.32 นาที 
เลี่ยงเมือง น.ว. ทล. 122 ระยะทาง 360.4ก.ม. กม. ท่ี 349 11:54  
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14 ก.ม.เลี้ยวขวาเยื้อง ม.เจ้าพระยา 

สถานที่ ระยะทาง
จากล าปาง 

หลัก ก.ม. ที ่ เวลา เวลา 

บรรจบทางสายเดิม(พหลโยธิน) อีก
สักครู่เจอปั๊มเอสโซ่ซ้ายมือมีแยกไฟ
แดงเลี้ยวขวา ไป มโนรมย์
,สุพรรณบุรี ตั้งแต่จุดนี้จะเข้า ทล.32 
32 หลัก ก.ม.  เป็น ก.ม.ที่ 150  

377 ก.ม. 
 
 

กม. ที่ 330 
ก.ม.ที่ 307 จะบรรจบ

ทางหลวงหมายเลข32เริ่ม
หลัก ก.ม.ที่ 150 

12:04  

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

405 ก.ม. กม. ที่ 146 
 

ก.ม.ที ่140 

12:20  4 ช่ัวโมงกว่า(แกง
คัว่หอยขม, ผัดฉา่
ปลาลึง,ตม้ย 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. ท่ี 91 กม.ที่ 85-84 
แยกไป 
ลพบุรี 

 

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

(มิอาหาร
ตามสั่งด้วย) 

ก.ม.ท่ี 47-48   

ร้านทองพันชั่ง  ก.ม.ท่ี 47   
หมวดการทางบางปะหัน  กม. ท่ี 42  ก.ม.ท่ี49เติมแก๊ส 
แยกไปปทุมธานี สาย347 เลี้ยว
ซ้ายแล้ว เลาะขวา ตรงไปขึ้น
สะพาน  

519.5 กม. ท่ี 36 14:25  

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

หลัก ก.ม. ที ่ เวลา เวลา 

ไฟแดงที่สาม 537.8  14:40  
สะพานทางด่วนใหต้รงไปก่อน
อย่าเข้าทางด่วน 

556.6 ก.ม.ท่ี 17 14:51  

ป้าย จ.ปทุมฯยินดีต้อนรับ  559.3  
สะพาน 

 14:53 เชียงราก 

ป้ายบอก ม.ธรรมศาสตร์ 
ให้ชิดซ้ายเข้าทางหลวง 
หมายเลข 3214 เลยป๊ัม ปตท. 
นิดเดียวให้ เลี้ยวซ้าย แล้วเลาะ
ขวา ไปอ.คลองหลวง 

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

     

 

 


