
หน่วยงาน  แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่  อ าเภอ  เมืองเชียงใหม่  

ผู้ประสานงาน  นายบัญชา  ดาราณรงค์  โทร 081 -764-1694 
 

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 10  ( เชียงใหม่ ) 
 

ล าดับ 
รหัสสาย

ทาง 
สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ จังหวัด 

1.  ชม.3005 แยก ทล. (กม.ที่ 27+000) 118 - บ้านห้วยแก้ว ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 

2.  ชม.3006 แยก ทล. 108 (กม.ที่ 30+500) - บ้านเปียง สันป่าตอง เชียงใหม่ 

3.  ชม.3007 แยก ทล. 108 (กม.ที่ 30+500) - บ้านวังสิงห์ค า เมือง,หางดง เชียงใหม่ 

4.  ชม.3009 แยก ทล. 107 (กม.ที่ 18+700) - บ้านไร่ แม่ริม,แม่แตง เชียงใหม่ 

5.  ชม.3011 แยก ทล. 107 (กม.ที่ 27+800) - บ้านหนองไหว แม่ริม,สันทราย เชียงใหม่ 

6.  ชม.3012 แยก ทล. 118 (กม.ที่ 9+000) - บ้านป่าเหมือด ดอยสะเก็ด,สันทราย เชียงใหม่ 

7.  ชม.3013 แยก ทล. 118 (กม.ที่ 8+200) - บ้านร้องขุ่น ดอยสะเก็ด,สันก าแพง เชียงใหม่ 

8.  ชม.4021 แยก ทล. 1349 (กม.ที่ 2+500) - บ้านแม่ปะ สะเมิง เชียงใหม่ 

9.  ชม.4032 แยก ทล. 1141 (กม.ที่ 3+750) - บ้านท่าวังพร้าว เมือง,สันป่าตอง เชียงใหม่ 

10.  ชม.4034 แยก ทล. 1001 (กม.ที่ 30+152) - บ้านเมืองวะ สันทราย เชียงใหม่ 

11.  ชม.5036 แยก ทช. ชม.3035 (กม.ที่ 13+800) - บ้านทุ่งเสี้ยว สันป่าตอง เชียงใหม่ 

12.  ชม.3038 แยก ทล. 107 (กม.ที่ 41+300) - เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล แม่แตง เชียงใหม่ 

13.  ชม.4039  แยก ทล. 1006 (กม.ที่ 17+900) - อ าเภอดอยสะเก็ด สันก าแพง,ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 

14.  ชม.4040 แยก ทล. 1317 (กม.ที่ 26+933) - บ้านสหกรณ์ 2 แม่ออน เชียงใหม่ 

15.  ชม.4041 แยก ทล. 1317 (กม.ที่ 29+300) - บ้านสหกรณ์ 3 แม่ออน เชียงใหม่ 

16.  ชม.4042 แยก ทล. 1317 (กม.ที่ 35+338) - บ้านแม่เตาดิน แม่ออน,ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 

 
 
 
 



แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 10  ( เชียงใหม่ ) 
 

ล าดับ 
รหัสสาย

ทาง 
ชื่อสายทาง อ าเภอ จังหวัด 

17.  ชม.4043  แยก ทล. 1096 (กม.ที่ 4+400) - บ้านแม่สาบ แม่ริม,สะเมิง เชียงใหม่ 

18.  ชม.3044 แยก ทล. 118 (กม.ที่ 17+650) - บ้านศรีบัวบาน (ตอน
เชียงใหม่) 

ดอยสะเก็ด,สันก าแพง เชียงใหม่ 

19.  ชม.3045 แยก ทล. 107 (กม.ที่ 36+800) - บ้านป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 

20.  ชม.4046 แยก ทล. 1001 (กม.ที่ 57+300) - บ้านป่าเลา แม่แตง เชียงใหม่ 

21.  ชม.3052 แยก ทล. 107 (กม.ที่ 41+900) - บ้านสบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 

22.  ชม.4053 
 

แยก ทล. 1349 (กม.ที่ 29+000) - บ้านห้วยเกี๋ยง สะเมิง,แม่วาง เชียงใหม่ 

23.  ชม.4061 แยก ทล. 1095 (กม.ที่ 6+400) - บ้านเมืองกี๊ด แม่แตง เชียงใหม่ 

24.  ชม.4062 แยก ทล. 1014 (กม.ที่ 6+750) - บ้านสหกรณ์3 ดอยสะเก็ด,แม่ออน เชียงใหม่ 

25.  ชม.4063 แยก ทช.ชม 3005 (กม.ที่ 19+250) - บ้านโป่งกุ่ม ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 

26.  ชม.4067 แยก ทล. 1349 (กม.ที่ 13+700) - บ้านป่าแป๋ สะเมิง,แม่แตง เชียงใหม่ 

27.  ชม.4076 แยก ทล. 1269 (กม.ที่ 26+640) - ศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงห้วยเสี้ยว 

หางดง เชียงใหม่ 

28.  ชม.5080 แยก ทช. ชม.3005 (กม.ที่ 9+100) - ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงตีนตก 

แม่ออน เชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 

 
 



แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 10  ( เชียงใหม่ ) 
 

ล าดับ 
รหัสสาย

ทาง 
ชื่อสายทาง อ าเภอ จังหวัด 

29.  ชม.3001 แยก ทล. 107 (กม.ที่ 117+800) - บ้านหนองขวาง ไชยปราการ,ฝาง เชียงใหม่ 

30.  ชม.3002 แยก ทล. 107 (กม.ที่ 83+100) - บ้านแม่จา เชียงดาว เชียงใหม่ 

31.  ชม.3004 แยก ทล. 107 (กม.ที่ 138+500) - บ้านหนองยาว ฝาง เชียงใหม่ 

32.  ชม.3023 แยก ทล. 107 (กม.ที่ 154+000) - บ้านแม่สลัก ฝาง,แม่อาย เชียงใหม่ 

33.  ชม.3024 แยก ทล. 107 (กม.ที่ 72+500) - บ้านเมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ 

34.  ชม.3047 แยก ทล. 107 (กม.ที่ 59.700) - บ้านแม่มะกู้ เชียงดาว เชียงใหม่ 

35.  ชม.3048 แยก ทล. 107 (กม.ที่ 99+100) - บ้านรินหลวง เชียงดาว เชียงใหม่ 

36.  ชม.4049 แยก ทล. 1001 (กม.ที่ 75+600) - บ้านต้นกอก พร้าว เชียงใหม่ 

37.  ชม.4055 แยก ทล. 1150 (กม.ที่ 51+500) - ดอยม่อนล้าน พร้าว เชียงใหม่ 

38.  ชม.3059 แยก ทล. 107 (กม.ที่ 150+800) - เขื่อนพลังน้ าแม่มาว ฝาง เชียงใหม่ 

39.  ชม.5060 แยก ทช. ชม.3004 (กม.ที่ 13+000) - บ้านเวียงหวาย ฝาง เชียงใหม่ 

40.  ชม.3064 แยก ทล. 107 (กม.ที่ 74+000)- บ้านสบอ้อ เชียงดาว เชียงใหม่ 

41.  ชม.3028 ถนนราชพฤกษ์เชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 

42.  ชม.3029 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมือง เชียงใหม่ 

43.  ชม.3035 แยก ทล. 108 (กม.ที่ 34+500) - บ้านร้อยจันทร์ สันป่าตอง,หางดง เชียงใหม่ 

 



แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 10  ( เชียงใหม่ ) 
 

ล าดับ 
รหัสสาย

ทาง 
ชื่อสายทาง อ าเภอ จังหวัด 

44.  ชม.3003 แยก ทล. 108 (กม.ที่ 58+100) - บ้านหนองล่อง จอมทอง,เวียง
หนองล่อง 

เชียงใหม่,ล าพูน 

45.  ชม.4008 แยก ทล. 1103 (กม.ที่ 65+500) - บ้านหนองปลาสวาย ฮอด,บ้านโฮ่ง เชียงใหม่,ล าพูน 

46.  ชม.4010 แยก ทล. 1103 (กม.ที่ 52+200) - บ้านแพะดินแดง ฮอด เชียงใหม่ 

47.  ชม.4015 เชื่อม ทล. 1270 (กม.ที่ 65+500) - บ้านทุ่งหญ้า แม่แจ่ม เชียงใหม่ 

48.  ชม.4016 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1013 (กม.ที่ 8.200) - บ้านขุน
กลาง 

แม่วาง,จอมทอง เชียงใหม่ 

49.  ชม.3018 แยก ทล. 108 (กม.ที่ 35+150) - บ้านกิ่วแลป่าเป้า ดอยหล่อ,แม่วาง เชียงใหม่ 

50.  ชม.4022 แยก ทล. 1103 (กม.ที่ 23+500) - บ้านกองวะ ดอยเต่า,ลี ้ เชียงใหม่,ล าพูน 

51.  ชม.3033 แยก ทล. 108 (กม.ที่ 82+700) - โครงการหลวงขุนแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 

52.  ชม.5054 แยก ทช. ชม.4016 (กม.ที่ 48+100) - บ้านขุนแม่วาก แม่วาง เชียงใหม่ 

53.  ชม.3057 แยก ทล. 108 (กม.ที่ 58+900) - ศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงห้วยส้มป่อย 

จอมทอง เชียงใหม่ 

54.  ชม.3065 แยก ทล. 108 (กม.ที่ 47+150) - บ้านใหม่หนองหอย ดอยหล่อ เชียงใหม่ 

55.  ชม.5066 อ าเภอแม่แจ่ม - บ้านพุย แม่แจ่ม เชียงใหม่ 

56.  ชม.5078 แยก ทช. ชม.4016 (กม.ที่ 25+500) - ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงแม่สะป๊อก 

แม่วาง เชียงใหม่ 

 
 

 
 
 


