
แผนการจัดการจราจร / จุดรับ–ส่ง / จุดจอดรถ
แก่ผู้มาร่วมพธีิพระราชทานปริญญาบัตร



แผนผงัลานจอดรถงานรับปริญญา

ลา
นจ

อด
รถ

 1
0

ชั ้น
2

,0
0

0
 ค

นั IMPACT Challenger
1,800 คนั

ลานจอดรถ
cosmo

2,000 คนั

อิมแพคเอ็กซบิช่ัิน 2

5

3

7

1

ลาน P.1

300 คนั

8

ศาลตายาย

4

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
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เส้นทางเขา้-ออกมหาวิทยาลยั  มสธ.
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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



เรื่อง การรับ – ส่ง  นักศึกษา

1. จุดรับส่ง มี 3 จุด
1.1 หน้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธริาช  ระยะทางประมาณ 500 เมตร 

(ถนนบอร์นสตรีส)

1.2 หน้าศูนย์การค้า Beehive (ถนนบอร์นสตรีส)

1.3 หน้าวัดผาสุกมณีจักร (ถนนปอ๊บปูล่า)



การรับ – ส่ง  นักศึกษา

ข้อปฏิบัติ

- หยุดรถหน้ามหาวิทยาลัยเพื่อส่ง หรือรับ  เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ห้ามจอดรถโดย
เด็ดขาด



เรื่อง ลานจอดรถ
ลานจอดรถมีท้ังหมด 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



ข้อปฏิบัติในการจอดรถ

1. ไม่จอดรถยนต์ในรัศมี 500 เมตร จากรั้วมหาวิทยาลัย มสธ.

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



ข้อปฏิบัตใินการจอดรถ

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


