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 /การเดินทาง...



1. จากอนุสาวรียชัยสมรภูมิ มา มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางโดย

1.1 รถโดยสารประจําทาง 

สาย 510 (พระประแดง - รังสิต) ใชเสนทางถ.วิภาวดีรังสิต

สาย 29, สาย 529 (ม.ธรรมศาสตรรังสิต - หัวลําโพง) ใชเสนทางถ.วิภาวดีรังสิต

สาย 503 (สถานีขนสงสายใตใหม - รังสิต) ใชเสนทางถ.พหลโยธิน

สาย 34 (หัวลําโพง - รังสิต) ใชเสนทางถ.พหลโยธิน

สาย 39 (อนุสาวรียชัยสมรภูมิ - ม.ธรรมศาสตรรังสิต) ใชเสนทางถ.พหลโยธิน

สาย 39 (รถปรับอากาศ) (สนามหลวง - รังสิต) ใชเสนทางถ. พหลโยธิน

สาย 59 (สนามหลวง - รังสิต) ใชเสนทางถ.พหลโยธินและถ.วิภาวดีรังสิต

1.2 รถตูรวมบริการ

สาย 83 (อนุสาวรียชัยสมรภูมิ - ฟวเจอร ปารค รังสิต) ใชเสนทางถ.พหลโยธิน (จอดหนารพ.ราชวิถี)

สาย 84 (อนุสาวรียชัยสมรภูมิ - ราชมงคล) ใชเสนทางถ.พหลโยธิน (จอดหนาภัตตาคารพงหลี)

สาย 85 (อนุสาวรียชัยสมรภูมิ - ม.ธรรมศาสตรรังสิต) ใชเสนทางถ.พหลโยธิน 
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สาย 85 (อนุสาวรียชัยสมรภูมิ - ม.ธรรมศาสตรรังสิต) ใชเสนทางถ.พหลโยธิน 

(ปายรถเมลฝงเดียวกับ ร.พ.พระมงกุฎเกลา)

หมายเหตุ: 

จากดอนเมืองถึงปายรถเมลหนา หมูบานเมืองเอกประมาณ 3 กิโลเมตร โดยสังเกตไดจากหัวมุมซอยพหลโยธิน 87 

จะมีธนาคารทหารไทย สาขายอยตลาดสี่มุมเมือง ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตร

จากปากซอย โดยทานสามารถเลือกโดยสารได 2 ทางเลือกคือ รถสองแถว หรือ รถจักรยานยนตรรับจาง ก็จะมาถึง

ดานในของมหาวิทยาลัยรังสิตทันที ซ่ึงระหวางเดินทางเขามาจะมีปายบอกทางอยูตลอดระยะ

1.3 รถยนตสวนตัว

ใชเสนทางสามเหลี่ยมดินแดง ถนนวิภาวดีรังสิต โดยวิ่งตรงผานทาอากาศยานสนามบินดอนเมือง 

(ดินแดงมาถึงดอนเมืองระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร) ชิดซายเขาทางคูขนานผานอนุสรณสถานแหงชาติทางดาน

ตรงขามขวามือ แลวจะเจอตลาดสี่มุมเมืองทางดานซายมือและเซียรรังสิตทางขวามือ ตรงมาประมาณ 200 เมตร 

ทานจะพบปม ESSO ใหรีบชิดซายเพ่ือเลี้ยวซายเชาซอยพหลโยธิน 87 (ธนาคารทหารไทยอยูหัวมุมถนน) ระยะทาง

มามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตรจากปากซอย ซ่ึงระหวางเดินทางเขามาจะมีปายบอกทางอยูตลอดระยะ

2. จากสยามสแควร มา มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางโดย

2.1 รถโดยสารประจําทาง

สาย 29 (ม.ธรรมศาสตรรังสิต - หัวลําโพง) ใชเสนทางถ.วิภาวดีรังสิต

สาย 34 (หัวลําโพง - รังสิต) ใชเสนทางถ.พหลโยธินสาย 34 (หัวลําโพง - รังสิต) ใชเสนทางถ.พหลโยธิน

                                                              /หมายเหตุ...



หมายเหตุ: 

ทานสามารถข้ึนรถโดยสารประจําทางหนาหางสรรพสินคามาบุญครอง (MBK) จากดอนเมืองถึงปายรถเมลหนาหมูบาน

เมืองเอกประมาณ 3 กิโลเมตร โดยสังเกตไดจากหัวมุมซอยพหลโยธิน 87 จะมีธนาคารทหารไทย สาขายอย

ตลาดสี่มุมเมือง ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตรจากปากซอย โดยทานสามารถเลือก

โดยสารได 2 ทางเลือกคือ รถสองแถว หรือ รถจักรยานยนตรรับจาง ก็จะมาถึงดานในของมหาวิทยาลัยรังสิตทันที 

ซ่ึงระหวางเดินทางเขามาจะมีปายบอกทางอยูตลอดระยะ

2.2 รถยนตสวนตัว

ใชเสนทางถนนพญาไท เริ่มจากสี่แยกปทุมวัน ตรงมาอนุสาวรียชัยสมรภูมิ และใชเสนทางสามเหลี่ยมดินแดง 

ถนนวิภาวดีรังสิต โดยวิ่งตรงผานทาอากาศยานสนามบินดอนเมือง (ดินแดงมาถึงดอนเมืองระยะทางประมาณ 

26 กิโลเมตร) ชิดซายเขาทางคูขนานผานอนุสรณสถานแหงชาติทางดานตรงขามขวามือ แลวจะเจอตลาดสี่มุมเมือง

ทางดานซายมือและเซียรรังสิตทางขวามือ ตรงมาประมาณ 200 เมตร ทานจะเห็นปม ESSO ใหรีบชิดซายเพ่ือเลี้ยวซาย

เชาซอยพหลโยธิน 87 (ธนาคารทหารไทยอยูหัวมุมถนน) ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตร

จากปากซอย ซ่ึงระหวางเดินทางเขามาจะมีปายบอกทางอยูตลอดระยะ
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3. จากสนามหลวง มา มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางโดย

3.1 รถโดยสารประจําทาง

สาย 503 (สถานีขนสงสายใตใหม - รังสิต) ใชเสนทางถ.พหลโยธิน

สาย 59 (สนามหลวง - รังสิต) ใชเสนทางถ.พหลโยธินและถ.วิภาวดีรังสิต

สาย 39 (รถปรับอากาศ) (สนามหลวง - รังสิต) ใชเสนทางถ. พหลโยธิน

หมายเหตุ: 

จากดอนเมืองถึงปายรถเมลหนาหมูบานเมืองเอกประมาณ 3 กิโลเมตร โดยสังเกตไดจากหัวมุมซอยพหลโยธิน 87 

จะมีธนาคารทหารไทย สาขายอยตลาดสี่มุมเมือง ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตร

จากปากซอย โดยทานสามารถเลือกโดยสารได 2 ทางเลือกคือ รถสองแถว หรือ รถจักรยานยนตรับจาง ก็จะมาถึง

ดานในของมหาวิทยาลัยรังสิตทันที ซ่ึงระหวางเดินทางเขามาจะมีปายบอกทางอยูตลอดระยะ

3.2 รถยนตสวนตัว

ใชเสนทางถนนราชดําเนิน มุงตรงลานพระบรมรูปทรงมา เลี้ยวขวาเขาถนนศรีอยุธยา เลี้ยวซายถนนพญาไท 

ตรงไปอนุสาวรียชัยสมรภูมิ และใชเสนทางสามเหลี่ยมดินแดง ถนนวิภาวดีรังสิต โดยวิ่งตรงผานทาอากาศยาน

สนามบินดอนเมือง (ดินแดงมาถึงดอนเมืองระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร) ชิดซายเขาทางคูขนานผานอนุสรณสถาน

แหงชาติทางดานตรงขามขวามือ แลวจะเจอตลาดสี่มุมเมืองทางดานซายมือและเซียรรังสิตทางขวามือ 

ตรงมาประมาณ 200 เมตร ทานจะพบปม ESSO ใหรีบชิดซายเพ่ือเลี้ยวซายเชาซอยพหลโยธิน 87 

(ธนาคารทหารไทยอยูหัวมุมถนน) ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตรจากปากซอย (ธนาคารทหารไทยอยูหัวมุมถนน) ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตรจากปากซอย 

ซ่ึงระหวางเดินทางเขามาจะมีปายบอกทางอยูตลอดระยะ

                                                        /4.จากสถานี...



4. จากสถานีรถไฟฟา BTS สถานีหมอชิต มา มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางโดย

4.1 รถโดยสารประจําทาง

สาย 510 (พระประแดง - รังสิต) ใชเสนทางถ.วิภาวดีรังสิต

สาย 29 (ม.ธรรมศาสตรรังสิต - หัวลําโพง) ใชเสนทางถ.วิภาวดีรังสิต

สาย 503 (สถานีขนสงสายใตใหม - รังสิต) ใชเสนทางถ.พหลโยธิน

สาย 34 (หัวลําโพง - รังสิต) ใชเสนทางถ.พหลโยธิน

สาย 39 (อนุสาวรียชัยสมรภูมิ - ม.ธรรมศาสตรรังสิต) ใชเสนทางถ.พหลโยธิน

สาย 59 (สนามหลวง - รังสิต) ใชเสนทางถ.พหลโยธินและถ.วิภาวดีรังสิต

4.2 รถตูรวมบริการ

สาย 83 (อนุสาวรียชัยสมรภูมิ - ฟวเจอร ปารค รังสิต) ใชเสนทางถ.พหลโยธิน (จอดหนาร.พ.ราชวิถี)

หมายเหตุ: 

จากดอนเมืองถึงปายรถเมลหนาหมูบานเมืองเอกประมาณ 3 กิโลเมตร โดยสังเกตไดจากหัวมุมซอยพหลโยธิน 87 

จะมีธนาคารทหารไทย สาขายอยตลาดสี่มุมเมือง ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตร
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จะมีธนาคารทหารไทย สาขายอยตลาดสี่มุมเมือง ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตร

จากปากซอย โดยทานสามารถเลือกโดยสารได 2 ทางเลือกคือ รถสองแถว หรือ รถจักรยานยนตรรับจาง

 ก็จะมาถึงดานในของมหาวิทยาลัยรังสิตทันที ซ่ึงระหวางเดินทางเขามาจะมีปายบอกทางอยูตลอดระยะ

4.3 รถยนตสวนตัว

ทานสามารถใชเสนทาง Tollway ดานหนาอาคารสํานักงานใหญ บริษัทการปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

โดยลงถนนวิภาวดีรังสิต ดานรังสิต-ลําลูกกา (จากบริษัท การปโตรเลียมแหงประเทศไทยถึงลําลูกกาประมาณ 

15 กิโลเมตร) ชิดซายเขาทางคูขนานผานอนุสรณสถานแหงชาติทางดานตรงขามขวามือ แลวจะพบตลาดสี่มุมเมือง

ทางดานซายมือและเซียรรังสิตทางขวามือ ตรงมาประมาณ 200 เมตร ทานจะพบปม ESSO ใหรีบชิดซายเพ่ือเลี้ยวซาย

เขาซอยพหลโยธิน 87 (ธนาคารทหารไทยอยูหัวมุมถนน) ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตร

จากปากซอย ซ่ึงระหวางเดินทางเขามาจะมีปายบอกทางอยูตลอดระยะ

5. จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฝงถนนพหลโยธิน) มา มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางโดย

5.1 รถโดยสารประจําทาง

สาย 520 (ม.รามคําแหง - ตลาดไทรังสิต) ใชเสนถ. พหลโยธิน

สาย 39 (อนุสาวรียชัยสมรภูมิ - ม.ธรรมศาสตรรังสิต) ใชเสนทางถ.พหลโยธิน

สาย 39 (รถปรับอากาศ) (สนามหลวง - รังสิต) ใชเสนทางถ. พหลโยธิน

สาย 503 (สถานีขนสงสายใตใหม - รังสิต) ใชเสนทางถ.พหลโยธิน

สาย 34 (หัวลําโพง - รังสิต) ใชเสนทางถ.พหลโยธิน

สาย 95 ก (ม.รามคําแหง - รังสิต) ใชเสนทางถ.พหลโยธินและถ.วิภาวดีรังสิตสาย 95 ก (ม.รามคําแหง - รังสิต) ใชเสนทางถ.พหลโยธินและถ.วิภาวดีรังสิต

                                                   /5.2 รถตูรวมบริการ...



5.2 รถตูรวมบริการ

สาย 83 (อนุสาวรียชัยสมรภูมิ - ฟวเจอร ปารค รังสิต) ใชเสนทางถ.พหลโยธิน (จอดหนารพ.ราชวิถี)

สาย 84 (อนุสาวรียชัยสมรภูมิ - ราชมงคล) ใชเสนทางถ.พหลโยธิน (จอดหนาภัตตาคารพงหลี)

สาย 39 (มีนบุรี - ฟวเจอร ปารค รังสิต) ใชเสนทางถ.พหลโยธิน (จอดหนาตลาดมีนบุรี)

สาย 94 (ม.รามคําแหง - รังสิต) ใชเสนทางถ.พหลโยธิน (จอดหนาเดอะมอลล รามฯ)

หมายเหตุ: 

จากดอนเมืองถึงปายรถเมลหนาหมูบานเมืองเอกประมาณ 3 กิโลเมตร โดยสังเกตไดจากหัวมุมซอยพหลโยธิน 87 

จะมีธนาคารทหารไทย สาขายอยตลาดสี่มุมเมือง ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตรจ

ากปากซอย โดยทานสามารถเลือกโดยสารได 2 ทางเลือกคือ รถสองแถว หรือ รถจักรยานยนตรรับจาง ก็จะมาถึงดานใน

ของมหาวิทยาลัยรังสิตทันที ซ่ึงระหวางเดินทางเขามาจะมีปายบอกทางอยูตลอดระยะ

5.3 รถยนตสวนตัว

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฝงถนนพหลโยธิน) ขับตรงมาประมาณ 1 กิโลเมตร ใหชิดขวาเพ่ือลอดอุโมงคอนุสาวรีย

หลักสี่ มุงหนาถนนสะพานใหม ขับตรงประมาณ 2-3 กิโลเมตร จะพบอนุสรณสถานแหงชาติอยูทางซายมือ ใหข้ึนสะพาน
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หลักสี่ มุงหนาถนนสะพานใหม ขับตรงประมาณ 2-3 กิโลเมตร จะพบอนุสรณสถานแหงชาติอยูทางซายมือ ใหข้ึนสะพาน

ขามมายังรังสิต ทานจะพบเมอรรี่คิง รังสิตอยูทางสุดสะพานทางดานซายมือ ขับตรงมาจะพบตลาดสี่มุมเมืองทางดาน

ซายมือและเซียรรังสิตทางขวามือ ตรงอีกมาประมาณ 200 เมตร ทานจะพบปม ESSO ใหรีบชิดซายเพ่ือเลี้ยวซายเชาซอย

พหลโยธิน 87 (ธนาคารทหารไทยอยูหัวมุมถนน) ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตร

จากปากซอย ซ่ึงระหวางเดินทางเขามาจะมีปายบอกทางอยูตลอดระยะ

6. จากฟวเจอร ปารค รังสิตหรือเมเจอร รังสิต มา มหาวิทยาลัยรังสิต (ดานจ.ปทุมธานี)

ทานสามารถข้ึนรถเมลหนาฟวเจอร ปารค รังสิตหรือดานขางของเมเจอร รังสิต โดยลงรถเมลหนารานโชคชัย สเต็ก เฮาส 

และขามสะพานลอยมาหนาหมูบานเมืองเอก (ซอยพหลโยธิน 87) มีธนาคารทหารไทย สาขาตลาดสี่มุมเมืองอยูหัวมุมถนน 

ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตรจากปากซอย ซ่ึงทานสามารถเดินทางโดยรถสองแถว 

หรือรถมอเตอรไซดรับจาง ซ่ึงระหวางเดินทางเขามาจะมีปายบอกทางอยูตลอดระยะ

(ดานจ.ปทุมธานี)

ทานสามารถใชบริการรถแท็กซ่ีจากหนาฟวเจอร ปารค รังสิตหรือดานขางของเมเจอร รังสิต 

(จากฟวเจอร ปารค รังสิตหรือเมเจอร รังสิต ถึง มหาวิทยาลัยรังสิต ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร) และบอกคนขับรถวา

ตองการจะมามหาวิทยาลัยรังสิต โดยใหใชเสนทางปทุมธานี ดังนั้นคนขับจะตองกลับรถท่ีถนนดานขางเมเจอร รังสิต

เพ่ือเขาจ.ปทุมธานี (รังสิต - ปทุมธานี) และประมาณ 500 เมตร จะพบสะพานขามแยกแรก ใหข้ึนสะพานนั้นมา 

เม่ือลงสะพานใหรีบชิดซายไว (โดยไมตองข้ึนสะพานขามแยกท่ีสอง) ขับตรงมาประมาณ 300 เมตร เลี้ยวซายท่ี

สี่แยกใตสะพานขามแยกท่ี 2 และตรงมาประมาณ 20 เมตร จะพบปายบอกทางมหาวิทยาลัยรังสิตและโรงเรียนสาธิตฯ 

หนาถนนซอมสรางใหเลี้ยวซายเขามา ซ่ึงเลี้ยวเขามาจะมีปายบอกทางตลอดระยะหนาถนนซอมสรางใหเลี้ยวซายเขามา ซ่ึงเลี้ยวเขามาจะมีปายบอกทางตลอดระยะ

                                                        /7. จากหาแยก..



7. จากหาแยกปากเกร็ด มา มหาวิทยาลัยรังสิต

ทานสามารถเดินทางดวยรถยนตสวนตัวจากหาแยกปากเกร็ดมามหาวิทยาลัยรังสิต เนื่องจากเสนทางดานลางนี้

เปนเสนทางลัด เพ่ือเขาสูดานหลังของหมูบานเมืองเอก จึงไมมีรถเมลโดยสารประจําทาง

มี 2 เสนทางใหทานเลือกใช ดังนี้

7.1 โดยถนนแจงวัฒนะ

จากหาแยกปากเกร็ดมามหาวิทยาลัยรังสิตโดยใชถนนแจงวัฒนะ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร จากหาแยกปากเกร็ด

เลือกใชเสนทางถนนแจงวัฒนะ ขับตรงมาอีกประมาณ 9 กิโลเมตร ผานเมืองทองธานี (ดานซายมือ) ลอดใตทางดวน 

(ดานแจงวัฒนะ) และตรงไป และเลี้ยวซายกอนขามคลองประปา เพ่ือเขาถนนเลียบคลองประปา จะมีปายบอก

ทางมหาวิทยาลัยรังสิต (เสนทางจะเปนถนนสองเลนวิ่งสวนกัน โปรดขับข่ีดวยความระมัดระวัง) วิ่งตรงประมาณ 

4.3 กิโลเมตรจนพบสี่แยกไฟแดง (สี่แยกศรีสมาน) ใหเลี้ยวขวา จากนั้นประมาณ 350 เมตร ใหเลี้ยวซายท่ีแยกเล็กอันแรก 

แลววิ่งตรงอยางเดียวประมาณ 3.5 กิโลเมตร จนสุดทางก็จะพบทางเขาดานหลังของหมูบานเมืองเอก เลี้ยวซายแลว

กลับรถทันที ขับตรงมาเรื่อยๆ เปนระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร แลวจะพบวงเวียนก็ขับตรงตอไปอีก 

ประมาณ 400 เมตร จะพบปอมตํารวจอยูทางซายมือ ฝงตรงขามมี 7-Eleven และเลี้ยวซายตรงจุดนี้อีก 150 เมตร 

ทานก็จะพบมหาวิทยาลัยรังสิตอยูซายมือ
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ทานก็จะพบมหาวิทยาลัยรังสิตอยูซายมือ

7.2 โดยถนนติวานนท

จากหาแยกปากเกร็ดมามหาวิทยาลัยรังสิตโดยใชถนนติวานนท ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร จากหาแยกปากเกร็ด

ขับตรงเขาสูถนนติวานนท ประมาณ 15 กิโลเมตร จะพบสี่แยกสวนสมเด็จใหเลี้ยวขวา อีกประมาณ 5 กิโลเมตร

จนพบสี่แยกศรีสมานและคลองประปา ใหขับตรงขามแยกไป และอีกประมาณ 350 เมตรใหเลี้ยวซายท่ีแยกเล็กอันแรก

แลววิ่งตรงอยางเดียวประมาณ 3.5 กิโลเมตร จนสุดทางก็จะพบทางเขาดานหลังของหมูบานเมืองเอก เลี้ยวซายแลวกลับ

รถทันที ขับตรงมาเรื่อยๆ เปนระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร แลวจะพบวงเวียนก็ขับตรงตอไปอีก ประมาณ 400 เมตร 

จะพบปอมตํารวจอยูทางซายมือ ฝงตรงขามมี 7-Eleven และเลี้ยวซายตรงจุดนี้อีก 150 เมตร ทานก็จะพบ

                                              /8. ผังมหาวิทยาลัยรังสิต...

มหาวิทยาลัยรังสิตอยูซายมือ






