
แผนการจัดการจราจร / จุดรับ–ส่ง / จุดจอดรถ 
แก่ผู้มาร่วมพธีิพระราชทานปริญญาบัตร มสธ. 
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แผนผงัลานจอดรถงานรับปริญญา มสธ. 
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ลาน P.1 

300 คนั 
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ศาลตายาย 
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โรงแรม.โนโวเทล 

ลานจอดรถ 
โรงเรียน 
ขส.ทบ. 
1,500 คัน  

ข้างอารีน่า 200 คัน 

6 

9 

IMPACT 
อารีนา่ 

หมายเหตุ : ลานจอดรถมี 9 ลานจอด จอดได้ 11,300 คัน 

แยกฟิชเชอร์แมน 

แยกเมืองทอง 

แยกกรมท่ีดนิ 

วงเวียนเล็ก 

หลักส่ี 



แผนผงัลานจอดรถใกล ้มสธ.รัศมี 1 กม. 

IMPACT Challenger 

                 อิมแพค เอ็กซบิช่ัิน 2 

1 

ฟิช์เชอแมน 

ศาลตายาย 

โรงแรม.NOVOTEL ข้างอารีน่า 200 คัน 
แยกฟิชเชอร์แมน 

วงเวียนเล็ก 

หลักส่ี 

IMPACT 
อารีนา่ 

ไปจ.ปทุมธานี 

มสธ. 



เส้นทางจากจุดรับ-ส่งหนา้ มสธ. ไปยงัลานจอดรถหนา้ IMPACT Challenger 

IMPACT Challenger 

                 อิมแพค เอ็กซบิช่ัิน 2 
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IMPACT 
อารีนา่ 

ไปจ.ปทุมธานี 

มสธ. 



จุดรับ-ส่ง ผูร่้วมพิธี 

IMPACT Challenger 

                 อิมแพค เอ็กซบิช่ัิน 

ฟิช์เชอแมน 
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แยกฟิชเชอร์แมน 
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เส้นทางเขา้-ออกมหาวทิยาลยั  มสธ. 

IMPACT Challenger 
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1.เข้าทางแยก เมืองทอง-แจ้งวัฒนะ 
2.เข้าทางแยก เมืองทอง-แจ้งวัฒนะ  
ใต้ทางด่วน 
3.เข้าทางถนน ตวิานนท์-เมืองทอง 
4.เข้าทางถนน ตวิานนท์-วัดสลักเหนือ 
5.จาก ประชาช่ืน ลงด่วน แจ้งวัฒนะ 
6.จาก ประชาช่ืน ลงด่วน เมืองทอง 
7.จากด่วน ศรีสมาน ลงด่วน 
เมืองทอง 

 



เรือ่ง การรบั – ส่ง  นกัศึกษา 
 1. จุดรับส่ง มี 3 จุด 
 1.1 หน้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธริาช ระยะทางประมาณ 500 เมตร             
(ถนนบอร์นสตรีส) 
  

         1.2 หน้าศูนย์การค้า Beehive (ถนนบอร์นสตรีส)  
  

 1.3 หน้าวัดผาสุกมณีจักร (ถนนปอ๊บปูล่า)  



การรบั – ส่ง  นกัศึกษา 

ข้อปฏบิตั ิ
 - หยุดรถหน้ามหาวทิยาลยัเพือ่ส่ง หรอืรบัเพยีงอยา่ง
เดยีวเทา่นั้น ห้ามจอดรถโดยเด็ดขาด 
 
   



เรือ่ง ลานจอดรถ 
 ลานจอดรถมีทั้งหมด 9 จุด 

 1. ลานจอดรถหน้า IMPACT     จ านวน  1,000  คัน 

 2. ลานจอดแอคทีฟ                   จ านวน  1,000  คัน 

 3. ลานจอดรถทะเลสาบ              จ านวน  1,500  คัน 

 4. ลานจอดรถ 10 ชั้น      จ านวน  2,000  คัน 

 5. ลานจอด IMPACT CHALLENGER  จ านวน  1,800  คัน 

 6. ลานจอดรถข้างอารีน่า  จ านวน   200    คัน 

 7. ลานจอด Cosmo Bazaar  จ านวน   2,000 คัน 

 8. ลานจอดรถ P.1   จ านวน   300   คัน 

 9. ลานจอดรถ ขส.ทบ  จ านวน   1,500 คัน 

            ลานจอดรถ 9 ลาน รวมทั้งสิ้น จ านวน 11,300 คัน 

 



ข้อปฏบิตัใินการจอดรถ 
1. ไม่จอดรถยนต์ในรัศมี 500 เมตร จากรั้วมหาวิทยาลัย มสธ. 

2. จุดจอดรถที่ใกล้ที่สุดที่จัดให้นักศึกษาและผู้มาร่วมงาน ซึ่งห่างจากรั้วมหาวิทยาลัยประมาณ 
1 กิโลเมตร  คือ  ลานจอดรถตรงข้ามอาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร ์และลานจอดรถแอคทีฟ  
ตั้งอยู่บนถนนป๊อบปูล่า เป็นลานจอดรถโดยนักศึกษาและญาติไม่ต้องช าระค่าจอด เนื่องจาก
ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เมืองทองธานี และบริษัท สยามโกบอลเฮ้าส์ จ ากัด ซึ่งประสงค์
ท าความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 



ข้อปฏบิัตใินการจอดรถ 

3. จอดรถตามจุดที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ ซึ่งมีอยู่จ านวน 9 ลานจอดรถ 

4. ห้ามจอดรถขวางทางเข้า – ออก บ้านของประชาชนโดยเด็ดขาด 

5. กรณีจอดรถแล้ว ขอให้มีกระดาษวางไว้หน้ารถ(ภายในรถ) โดยมี  ข้อความเห็นชัดเจน
ปรากฏ ชื่อ สกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อ  ได้ เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะสามารถโทรศัพท์
ติดต่อท่านได้ 

6. ไม่จอดรถกีดขวางเส้นทางจราจร/ไม่จอดรถกีดขวางรถคันอื่น/ไม่จอดรถกีดขวางบ้านของ
ผู้อื่น 

7. ขณะจอดรถยนต์ยังลานจอดรถ ขอให้ปรับเกียร์รถเป็นเกียร์ว่างหรือ N  



เรือ่ง จุดคดักรอง 

จุดคดักรองมจี านวน 4 จุด 
 1.1. จุดคดักรองหน้า มสธ. ประตู 2 
 1.2. จุดคดักรองหน้า มสธ. ประตู 3 
 1.3. จุดคดักรองดา้นหลงั มสธ. ส าหรบัเจ้าหน้าทีอ่ยู่
ดา้นหลงั มสธ. 
 1.4. จุดคดักรองทางเข้าหน้า มสธ. ใกลล้านพระรปู
รชักาลที7่ 



จุดคดักรอง 

1. ขัน้ตอนการตรวจคดักรอง 
 1.1. เครือ่งตรวจโลหะ Walk Through 
 1.2. การตรวจค้นกระเป๋า 
 1.3. การตรวจ Hand Scan รา่งกาย 
 1.4. การตรวจบตัรประชาชน/ประวตับิุคคล 



จุดคดักรอง 
2. ข้อปฏิบัติในการผ่านจุดคัดกรอง 

 2.1. ไม่พกพาอาวุธ สิ่งของต้องห้าม สิ่งของผิดกฎหมาย 

 2.2. ให้เตรียมบัตรประจ าตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง 

 2.3. ให้น าสิ่งของใส่ในกระเป๋าเท่าที่จ าเป็น 

 2.4. ทางมหาวิทยาลัยได้จัดแบ่งเครื่อง Walk Throug เป็นประตูประเภทต่างๆ   
        ประกอบด้วย ช่องส าหรับผู้รับประกาศนียบัตร/ช่อง เด็ก สตรี คนชรา/ช่อง
        ประชาชนทั่วไป 

 2.5. ก าชับให้ปฏิบัติตามข้อแนะน าของทางเจ้าหน้าที่อย่าง เคร่งครัด  



 
พธีิพระราชทานปริญญาบัตร 
วันที่ 4 - 5 เมษายน 2562 

 

           งานจราจรสถานีต ารวจภูธรปากเกร็ด 



เส้นทาง มา มสธ. โดยทางด่วน จาก ด่วนประชาช่ืน มุ่งหน้าลงด่วนแจ้งวฒันะ (ลงด่วนแจ้งวฒันะ– ถนนแจ้งวฒันะ –  
ถนนเมืองทองธานี – ที่หมาย  มสธ.) 

แยกสวนสมเดจ็ฯ 

มสธ. 

แยกเมืองทองฯ 

คลองบางพูด 

วัดผาสุกฯ 



ทางลงด่วนแจง้วฒันะ 

เทีย่วมา 



เชิงสะพานขา้มแยกเมืองทอง 3 

เทีย่วมา 



แยกเมืองทองฯ 3 

เทีย่วมา 



ปากทาง ซ.แจง้วฒันะ 33 

เทีย่วมา 



ปากทางเมืองทองฯโครงการ 4 

เทีย่วมา 



หนา้ร้านไก่ทอง 

เทีย่วมา 



ทางเขา้ มสธ. 

เทีย่วมา 



เส้นทาง มา มสธ. โดยทาง จากถนนแจ้งวฒันะ - เข้าซอยเมืองทองธานี – ที่หมาย  มสธ.) 

แยกสวนสมเดจ็ฯ 

มสธ. 

แยกเมืองทองฯ 

คลองบางพูด 

วัดผาสุกฯ 



ทางออก มสธ. 

เทีย่วกลบั 



เชิงทางข้ึนสะพานบางพดู 

เทีย่วกลบั 



ปากทางเมืองทองฯโครงการ 4 

เทีย่วกลบั 



ปากทาง ซ.แจง้วฒันะ 33 

เทีย่วกลบั 



ทางข้ึนด่วนแจง้วฒันะ 

เทีย่วกลบั 



ทางข้ึนด่วนแจง้วฒันะ 

เทีย่วกลบั 



เทีย่วกลบั 

ทางข้ึนด่วนแจง้วฒันะ 



ไทยวสัด ุ

แจ้งวัฒนะมุ่ง
หน้าหลักสี่ 

ลานจอดรถไทยวัสดุ 

ทางเข้า-ออก ไทย
วัสดุ 

รร.คลองเกลือ ไทยมาร์ท 

ป้ายรถประจ าทางหน้าโรงเรียน
คลองเกลือ 

ทางเข้า-ออก คอนโดเดอะคีย์ 

กันคนข้ามถนนใต้สะพานข้ามแยกเมืองทองหน้า 
บ.จรรยาฯ 

ทางเข้าร้านเหมือนฝัน 

หน้าร้านขายจักรยาน 

หน้าร้านไทยมาร์ท 

ป้ายรถประจ าทาง 



สระน า้ 

แจ้งวัฒนะมุ่ง
หน้าหลักสี่ 

แยกเมืองทอง 

สระน า้ 

ส านกังานขายดบัเบิลเลค 

ร้านขาหมเูมืองทอง 

หน้าร้าน เซเวน่-อีเลฟเวน 

หน้าคลนิิก ทนัตแพทย์สมเกียตริ 

ร้าน กาแฟดอยช้าง 

ร้านบ้านเพื่อสขุภาพ 

โรงเรียนกวดวิชา โนฮาว 

แยกสระน า้ซอย1 
(ฝ่ังศนูย์ทนัตกรรมเมืองทอง) 

แจ้งวัฒนะมุ่ง
หน้าหลักสี่ 

เส้นทางแยกเมืองทอง-ทางเข้าเมืองทองโครงการ 1 (โรงเรียนอนบุาลจตุิพร) 



       คลองบางพดู สะพานข้ามคลองบางพดู คลองบางพดู 

ทางเข้าอูB่MW 

ตกึแถวหน้าร้านชาบMูE 
(SOSHIRO) 

ร้านขนมบ้านอยัการ 

คลนิิกบ้านรักผนั 

เส้นทางคลนิิกบ้านรักฟัน-สะพานข้ามคลองบางพดู 
เซเวน่-อีเลเวน่ 



เส้นทางสะพานข้ามคลองบางพดู-แยกกรมท่ีดิน 
       คลองบางพดู คลองบางพดู 

หน้าร้านไก่ทอง 

ปัม้น า้มนับางจาก 

สามแยกหน้าส านกังาน กรมที่ดิน 

กรมที่ดนิ 


