Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

แผนทีการเดินทางมาโรงงาน บริษัท ปิ คนิคพลาส อินดัสเทรียล จํากัด
มาได้ 2 เส้ นทาง หลัก คือ บางใหญ่ – บางบัวทอง และ รังสิต – ปทุมธานี
1. ทางบางใหญ่ - บางบัวทอง แล้วมุ่งหน้ า สุพรรณบุรี ตามถนนหลวงหมายเลข 340
วิธีเดินทาง วิงตามถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกเพือผ่านบางใหญ่ ผ่านคาร์ ฟรู ์ บิกซี หลังจากเลยบางใหญ่ไป จะมีถนนทางเลือก 3
ทาง ให้ เบียงซ้าย มุ่งหน้าสุพรรณบุรีตามถนนหลวงที 340 ระยะทางประมาณ 45-55 กิโลเมตร จะมีเส้ นทางให้ เลือก 2 ทาง
A. ทางลัด (ไม่เหมาะกับคนทีขับรถเร็วและไม่ชินเส้ นทาง เพราะโค้ งค่อนข้ างเยอะ แต่ถนนดี) จุดสังเกตกลับรถที ก.ม. 65 พอดี
กลับรถแล้วชิดซ้ายทันที เลียวเข้าสายใน จุดสังเกต เข้ าสายในนิดเดียวจะมีโรงสีข้าวเทพมงคล ขับรถตามทางเรือย ๆ ระยะทาง 11
กิโลเมตร ใกล้ ทางออกจะเจอ สถานทีราชการ 3 แห่ง โรงพยาบาลบางซ้าย(ซ้าย) สภอ. บางซ้ าย(ขวา) และทีว่าการอําเภอบางซ้าย
(ซ้ าย) ถึงทางออกจะเห็นบริ ษัททันที ให้ เลียวซ้ายออกจากสายใน และเลียวขวาในแยกถัดไป
B. ทางหลัก มุ่งหน้าสุพรรณ ถึงประมาณ ก.ม.75 จะเป็ นแยก สาลีวิว มีป้ายทางหลวงบอกว่า เลียวขวาเสนา ตรงไปสุพรรณ ให้
เลียวขวา เข้าถนนหลวงหมายเลข 3263 ระยะทางประมาณ 10 - 11 กิโลเมตร จุดสังเกตทีต้ องผ่าน อ.บ้านสุด (ด้ านซ้าย)
โรงสีข้าว หลังคาสีเขียว (ด้ านซ้าย) ทางแยกสถานทีราชการต่าง ๆ (ด้ านขวา) โรงงานจะอยู่ทางซ้ ายมือเยือง ๆ กับทางเข้าสถานที
ราชการ
2.ทางรังสิต - ปทุมธานี สามารถใช้ เส้ นทางได้ 2 เส้ นทาง
C. เส้ นทาง ทางด่วน – บางปะหัน
ขึนทางด่ วนมาทาง งามวงศ์ วาน – แจ้ งวัฒนะ ต่ อด้ วย ศรีสมาน – เชียงรากน้ อย ลงสุดทางด่ วนอุดรรัถยา (บางปะอินปากเกร็ด) จะเป็ นถนนวงแหวนรอบนอกฝั งตะวันตก ถึงทางลงให้ วนรถบนสะพานเพือไปทางขวา หลังจากนันเลียวซ้าย แยก
ข้ างหน้าซึงเป็ นทางไปบางปะหัน ถนน 4 เลน (C1) หรื อตอนลงทางด่วนจะเลียวซ้ายออกถนนวงแหวนตะวันตก แล้วไปเลียวขวาอีก
ทีทีถนน สามโคก – เสนา ถนน 2 เลน (ถนนหมายเลข 3111) (C2)
C1. เส้ นทาง บางปะหัน (ถนน 4 เลน) ถ้ าใช้ เส้ นทางนีจะผ่าน สนามกอล์ฟราชคาม (ด้ านซ้าย) ให้ วิงให้ ถึงแยกวรเชษฐ์ ทีตรงไป
บางปะหัน และเลียวซ้าย ไปเสนา ให้ เลียวซ้ าย ผ่านโรงงานเบียร์ช้าง ตรงไปจนผ่านอําเภอเสนา
C2. เส้ นทาง ปทุมธานี - สามโคก – เสนา (ถนน 2 เลน) ใช้ เส้ นทางนีจะต้ องขับผ่าน สนามกอล์ฟ บางไทร คันทรี คลับ (ด้ านซ้าย)
นิคมอุตสาหกรรม บ้านแพน (ด้ านซ้าย)หลังจากนันจะเป็ น แยกเสนาทีเลียวซ้ ายไป อ.เสนา ตรงไป อ.ผักไห่ เลียวซ้ายเพือผ่านตัว
อําเภอเสนา
D. ถนนสายเอเซีย ทางพหลโยธิน ผ่าน ฟิ วเจอร์ พาร์ค รังสิต , มหาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต , ตลาดไท , นิคมอุตสาหกรรม
นวนคร ถ้ าใช้ถนนเส้ นนี ให้ มาเลียวซ้ ายเข้าถนนวงแหวนตะวันตก หลังจากนันเลียวขวาแยกทีไปบางปะหัน จนถึงแยกวรเชษฐ์ก็เลียว
ซ้ ายแล้ววิงให้ ถึงตัวอําเภอเสนา
เส้ นทาง C และ D เมือ ถึงเสนาแล้วจะใช้ระยะทางอีกประมาณ 15 กิโลเมตร จุดสังเกตก่อนถึงทางเข้ าโรงงาน จะมีสะพานสูง
โรงงานจะอยู่ทางขวามือ หลังคาสีนาเงิ
ํ น

