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85 ถนน มาลยัแมน ตาํบล วงัตะก ูอาํเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000

มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม

เข �า เพชรเกษม/ถนนหมายเลข 4 มุ�งไป ตาํบล สนามจนัทร � เทศบาล
นครนครปฐม จาก ถนนหมายเลข 321

1. มุ�งหน�าทางตะวนัออกเฉียงใต � ไปตามถนนหมายเลข
321

2. ขบัตรงไปตลอดเพื่อวิง่บน ถนนหมายเลข 321

3. ชดิขวา เพื่อวิง่บน ถนนหมายเลข 321

4. ใช � 2 ช�องทางขวา เพื่อเลีย้วขวาและอยู�บน ถนน
หมายเลข 321

5. ใช � 2 ช�องทางซ�าย เพื่อเบีย่งซ �าย

6. ขบัต�อไปยงั เพชรเกษม

7. ใช �ช�องทางขวา เพื่อใช �ทางลาดเข �าสู� เพชรเกษม/ถนน
หมายเลข 4

ตาม เพชรเกษม/ถนนหมายเลข 4 ไปทาง ถนนหมายเลข 338 มุ�งไป
ตาํบล ท�าตาํหนัก ใช �ทางออก ถนนหมายเลข 338 จาก เพชรเกษม/
ถนนหมายเลข 4

9 นาท ี(5.8 กม.)

550 เมตร

950 เมตร

1.4 กม.

1.1 กม.

1.0 กม.

750 เมตร

84 เมตร

ขบัรถ 64.9 กม., 1 ชม.มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม ถงึ จฬุาลงกรณ �มหาวทิยาลยั

ตวัอย�าง Google Map กรณีขบัรถยนต �ส�วนตวักโิลเมตรละ 4 บาท



8. ตดัเข �าไปยงั เพชรเกษม/ถนนหมายเลข 4

9. ใช �ทางออก ถนนหมายเลข 338 เข �าสู� กรงุเทพ/พระป่ิน
เกล �า

เข �า ทางพิเศษศรรีชั มุ�งไป แขวง ถนนเพชรบรุ ีกรงุเทพมหานคร
จาก ทางคู�ขนานลอยฟ�า บรมราชชนนี

10. ขบัต�อไปยงั ถนนหมายเลข 338

11. ขบัตรงไปตลอดเพื่อวิง่บน ถนนหมายเลข 338

12. ใช �ช�องทางซ�าย เพื่อใช �ทางลาด Elevated
Boromratchachonnani Road

13. ขบัต�อไปยงั ทางคู�ขนานลอยฟ�า บรมราชชนนี

14. เบีย่งซ �ายเล็กน�อย ไปยงั ถนน พระราม 8

15. ชดิซ �าย เพื่อวิง่ต�อบน ถนน พระราม 8

16. ตดัเข �าไปยงั ถนน วสิทุธกิษัตรยิ �

17. ขบัต�อไปยงั ถนนจกัรพรรดพิงษ �

18. ใช � 2 ช�องทางซ�าย เพื่อเลีย้วซ �ายที ่แยก จกัรพรรดิ
พงษ � เข �าสู� ถนน นครสวรรค �

 ผ�านห�างทองโอ �วหลฮีวด (ทางขวา)

19. เลีย้วขวา ที ่แยก นางเลิง้ เข �าสู� ถนน พิษณุโลก

20. ชดิซ �าย เพื่อวิง่บน ถนน พิษณุโลก

21. ที ่แยก ยมราช ขบัต�อไปยงั ถนน เพชรบรุี

22. เลีย้วซ �าย เข �าสู�ทางลาด Phetchaburi Road

23. ชดิซ �ายตรงทางแยก ตามป�ายบอกทาง บางโคล�/
บางนา-ดาวคะนอง และตดัเข �าสู� ทางพิเศษศรรีชั

 ถนนทีเ่ก็บค�าผ�านทางบางช�วง

เดนิทางต�อไปบน ทางพิเศษศรรีชั ไปทาง แขวง รองเมือง ใช �
ทางออก 2-10 จาก ทางพิเศษศรรีชั

ไ

15 นาท ี(17.3 กม.)

16.9 กม.

400 เมตร

38 นาท ี(39.6 กม.)

15.3 กม.

5.2 กม.

63 เมตร

12.9 กม.

250 เมตร

2.2 กม.

800 เมตร

290 เมตร

700 เมตร

220 เมตร

550 เมตร

70 เมตร

180 เมตร

750 เมตร

2 นาท ี(1.8 กม.)



เส �นทางนีม้ีจดุประสงค �เพื่อการวางแผนเท�านัน้ คณุอาจ
พบว�างานก�อสร �าง การจราจร สภาพอากาศ หรอืเหตกุา
รณ �อืน่ๆ อาจเป็นสาเหตใุห �สภาพถนนแตกต�างไปจาก
ผลลพัธ �ในแผนที ่และคณุควรวางแผนเส �นทางให�เหมาะ
สม คณุต�องปฏบิตัติามป�ายหรอืประกาศทัง้หมดเกีย่ว
กบัเส �นทางของคณุ

254 ถนน พญาไท แขวง วงัใหม� เขต ปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330

24. ตดัเข �าไปยงั ทางพิเศษศรรีชั (ป�ายบอกทาง 1)
 ทางพิเศษ

25. ใช � 2 ช�องทางซ�าย เพื่อใช �ทางออก 2-10 ไปทาง ถนน
พระราม ๔/สามย�าน - หวัลาํโพง

ขบัไปทาง ถนน พระรามที ่4 มุ�งไป แขวง วงัใหม�

26. ใช �ช�องทางใดก็ได � เพื่อเบีย่งซ �ายเข �าสู� ถนน จารเุมือง

27. ใช � 2 ช�องทางซ�าย เพื่อเลีย้วซ �ายที ่แยก มหานคร เข �าสู�
ถนน พระรามที ่4

จฬุาลงกรณ �มหาวทิยาลยั

1.4 กม.

400 เมตร

2 นาท ี(450 เมตร)

160 เมตร

290 เมตร


