มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ถึง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
85 ถนน มาลัยแมน ตําบล วังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000

เขา เพชรเกษม/ถนนหมายเลข 4 มุงไป ตําบล สนามจันทร เทศบาล
นครนครปฐม จาก ถนนหมายเลข 321
9 นาที (5.8 กม.)

1.

มุงหนาทางตะวันออกเฉี ยงใต ไปตามถนนหมายเลข
321

2.

ขับตรงไปตลอดเพื่อวิง่ บน ถนนหมายเลข 321

3.

ชิดขวา เพื่อวิง่ บน ถนนหมายเลข 321

550 เมตร

950 เมตร

1.4 กม.

4.

ใช 2 ชองทางขวา เพื่อเลีย
้ วขวาและอยูบน ถนน
หมายเลข 321
1.1 กม.

5.

ใช 2 ชองทางซาย เพื่อเบีย
่ งซาย
1.0 กม.

6.

ขับตอไปยัง เพชรเกษม

7.

ใชชองทางขวา เพื่อใชทางลาดเขาสู เพชรเกษม/ถนน
หมายเลข 4

750 เมตร

84 เมตร

ตาม เพชรเกษม/ถนนหมายเลข 4 ไปทาง ถนนหมายเลข 338 มุงไป
ตําบล ทาตําหนั ก ใชทางออก ถนนหมายเลข 338 จาก เพชรเกษม/
ถนนหมายเลข 4

10 กม.

8.

ตัดเขาไปยัง เพชรเกษม/ถนนหมายเลข 415 นาที (17.3 กม.)

9.

ใชทางออก ถนนหมายเลข 338 เขาสู กรุงเทพ/พระปิ่ น
เกลา

16.9 กม.

400 เมตร

เขา ทางพิเศษศรีรช
ั มุงไป แขวง ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร
จาก ทางคูขนานลอยฟา บรมราชชนนี
38 นาที (39.6 กม.)

10.

ขับตอไปยัง ถนนหมายเลข 338
15.3 กม.

11.

ขับตรงไปตลอดเพื่อวิง่ บน ถนนหมายเลข 338
5.2 กม.

12.

ใชชองทางซาย เพื่อใชทางลาด Elevated
Boromratchachonnani Road
63 เมตร

13.

ขับตอไปยัง ทางคูขนานลอยฟา บรมราชชนนี

14.

เบีย
่ งซายเล็กนอย ไปยัง ถนน พระราม 8

15.

ชิดซาย เพื่อวิง่ ตอบน ถนน พระราม 8

12.9 กม.

250 เมตร

2.2 กม.

16.

ตัดเขาไปยัง ถนน วิสท
ุ ธิกษั ตริย
800 เมตร

17.

ขับตอไปยัง ถนนจักรพรรดิพงษ

18.

ใช 2 ชองทางซาย เพื่อเลีย
้ วซายที่ แยก จักรพรรดิ
พงษ เขาสู ถนน นครสวรรค

290 เมตร

ผานหางทองโอวหลีฮวด (ทางขวา)
700 เมตร

19.

เลีย
้ วขวา ที่ แยก นางเลิง้ เขาสู ถนน พิษณุ โลก

20.

ชิดซาย เพื่อวิง่ บน ถนน พิษณุ โลก

21.

ที่ แยก ยมราช ขับตอไปยัง ถนน เพชรบุรี

220 เมตร

550 เมตร

70 เมตร

22.

เลีย
้ วซาย เขาสูทางลาด Phetchaburi Road
180 เมตร

23.

ชิดซายตรงทางแยก ตามปายบอกทาง บางโคล/
บางนา-ดาวคะนอง และตัดเขาสู ทางพิเศษศรีรช
ั
ถนนทีเ่ ก็บคาผานทางบางชวง
750 เมตร

เดินทางตอไปบน ทางพิเศษศรีรช
ั ไปทาง แขวง รองเมือง ใช
ทางออก 2-10 จาก ทางพิเศษศรีรช
ั
2 นาที (1.8 กม.)

ไ

24.

ตัดเขาไปยัง ทางพิเศษศรีรช
ั (ปายบอกทาง 1)
ทางพิเศษ
1.4 กม.

25.

ใช 2 ชองทางซาย เพื่อใชทางออก 2-10 ไปทาง ถนน
พระราม ๔/สามยาน - หัวลําโพง
400 เมตร

ขับไปทาง ถนน พระรามที่ 4 มุงไป แขวง วังใหม
2 นาที (450 เมตร)

26.

ใชชองทางใดก็ได เพื่อเบีย
่ งซายเขาสู ถนน จารุเมือง

27.

ใช 2 ชองทางซาย เพื่อเลีย
้ วซายที่ แยก มหานคร เขาสู
ถนน พระรามที่ 4

160 เมตร

290 เมตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
254 ถนน พญาไท แขวง วังใหม เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เสนทางนี ม
้ ีจด
ุ ประสงคเพื่อการวางแผนเทานั น
้ คุณอาจ
พบวางานกอสราง การจราจร สภาพอากาศ หรือเหตุกา
รณอืน
่ ๆ อาจเป็ นสาเหตุใหสภาพถนนแตกตางไปจาก
ผลลัพธในแผนที่ และคุณควรวางแผนเสนทางใหเหมาะ
สม คุณตองปฏิบต
ั ต
ิ ามปายหรือประกาศทัง้ หมดเกีย
่ ว
กับเสนทางของคุณ

