
Week 1  

(Day 1) Ayuttaya to Nong Saeng  

วันที่ 10 มกราคม 2566 เสน้ทางจาก อยุธยา ไป หนองแซง จังหวัดสระบุร ี

 

(LUKAS เริ่ม 12.30 น. วันอ่ืนๆ เริ่ม ไม่เกิน 8.00 น. และไม่สายไปกว่า 14.00 น.) 

     จากจุดออกตัว A จังหวัดอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา ไปจุด B หนองแซง ผา่น
เส้นทาง ดังต่อไปนี ้

➢ ซอยปาโทน 4 จังหวัดพระนครศรีอยธุยา  
➢ ถนนปรีดีพนมยงศ์ 
➢ ผ่านแม่นำ้ปา่สัก 
➢ ถนนโรจนะ 
➢ ผ่านวงเวยีนเจดีย์เทศบาลเมืองอโยธยา 2  
➢ บ้านธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
➢ ถนนเอเชีย 
➢ คลองหนองโพธิ ์
➢ อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
➢ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุร ี

ที่พัก: ร่มปาล์มรีสอร์ท https://www.booking.com/Share-R8Oa1v 

*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1155, 0-3524-3444    

*ตำรวจทางหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1193, 0-3535-4444 

https://www.booking.com/Share-R8Oa1v
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2&oq=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2&aqs=chrome..69i57.1577j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


(Day 2) Nong Saeng to Muak Lek, Saraburi  

วันที ่11 มกราคม 2566 เส้นทางจาก หนองแซง ไป มวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี 

 

 

 เริ่มเวลา 8.00 น. จาก ร่มปาล์มรีสอร์ท ไป โรงแรมมวกเหล็ก พาราไดซ์ 

   จากจุดออกตัว A  อำเภอหนองแซง ไป จุด B มวกเหล็ก  ผ่านเส้นทาง
ดังต่อไปนี้ 

➢ เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุร ี
➢ ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม 
➢ ถนนสุดบรรทัด 
➢ ถนนมิตรภาพ 
➢ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

 

  ที่พัก: โรงแรมมวกเหลก็ พาราไดซ์ https://www.booking.com/Share-mJ3KCC 

*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี 1155, 0-3621-1014 

  *ตำรวจทางหลวงจังหวัดสระบุรี 1193, 0-3638-7300 

 

 

https://www.booking.com/Share-mJ3KCC


(Day 3) Muak Lek to Lat Bua Khao  

วันที่ 12 มกราคม 2566 เส้นทางจาก มวกเหล็ก ไป ลาดบัวขาว จังหวัด
นครราชสีมา  

 

 

จากจุดออกตัว A มวกเหล็ก ไปจุด B ลาดบัวขาว ผ่านเส้นทางดังต่อไปนี้ 

 

➢ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
➢ ถนนมิตรภาพสายเก่า 
➢ ถนนมิตรภาพ 
➢ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีค้ิว จังหวดันครราชสีมา  

 

*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา 1155, 0-4437-0356 

   *ตำรวจทางหลวงจังหวัดนครราชสีมา 1193, 0-4431-3777 

 

 



(Day 4) Lat Bua Khao to Nakhonratchasima  

วันท่ี 13 มกราคม 2566  เสน้ทางจาก ลาดบัวขาว ไป นครราชสีมา 

 

 

    จากจุดออกตัว A  ลาดบัวขาว ไปจุด B นครราชสีมา ผ่านเส้นทางดังต่อไปนี้ 

➢ จากลาดบัวขาว ผ่านสถานีรถไฟบ้านใหม่สำโรง 
➢ เข้าสู่ถนนมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
➢ ผ่านสถานีรถไฟนครราชสีมา 
➢ ถนนสุรนาร ี
➢ สวนสาธารณะสวนรัก 
➢ ถนนจอมพล ไปยัง จุด B นครราชสีมา 

 

*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา 1155, 0-4437-0356 

*ตำรวจทางหลวงจังหวัดนครราชสีมา 1193, 0-4431-3777 

 

 



(Day 5) Nakhonratchasima to Hin Dat  

วันท่ี 14 มกราคม 2566  เส้นทางจาก นครราชสีมา ไป หินดาด จังหวัด
นครราชสีมา 

 

 

       จากจุดออกตัว A  นครราชสีมา ไปจุด B หินดาด ผ่านเส้นทางดังต่อไปนี้ 

➢ ผ่านโรงพยาบาลสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา 
➢ ถนนพิบูลละเอียด 
➢ ชุมทางถนนจิระ 
➢ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
➢ อำเภอจักราช 
➢ ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จงัหวัดนครราชสีมา 

 

*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา 1155, 0-4437-0356 

   *ตำรวจทางหลวงจังหวัดนครราชสีมา 1193, 0-4431-3777 

 

 

 



 

(Day 6-7) Hin Dat to Buri Ram  

วันท่ี 15-16 มกราคม 2566 เส้นทางจาก หินดาด จังหวัดนครราชสีมา ไป 
บุรีรัมย ์

 

 

      จากจุดออกตัว A หินดาด ไปจุด B บุรีรัมย ์ผ่านเส้นทางดังต่อไปนี้ 

➢ บ้านบุตะเภา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
➢ บ้านหนองแต้ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
➢ สถานีรถไฟหนองกระทิง จังหวัดบุรีรัมย์ 
➢ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
➢ ผ่านสถานีรถไฟทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
➢ ถนนธานี อำเภอเมืองบุรีรัมย ์
➢ สมรรถการ อำเภอเมืองบุรีรมัย์ 

 

*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 1155, 0-4437-0356 

   *ตำรวจทางหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ 1193, 0-4461-1992 

 



 

Week 2 
(Day 8) Buri Ram to Surin  
วันที่ 17 มกราคม 2566 เส้นทางจาก บุรีรัมย์ ไป สุรินทร ์

 

 

     จากจุดออกตัว A บุรีรัมย์ ไปจุด B สุรินทร์ ผ่านเส้นทางดังต่อไปนี้ 

➢ ถนนสันติประชา จังหวัดบุรีรัมย์ 
➢ เข้าสู่ถนนจิระ จังหวัดบุรีรัมย์ 
➢ ทางหลวงชนบท บร.3048 
➢ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 
➢ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
➢ ลำชี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
➢ ถนนโคกมาเมียน อำเภอเมืองสุรินทร ์จังหวัดสุรินทร์ 
➢ ถนนเทศบาล 1 จงัหวัดสุรนิทร ์

 

*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร ์1155, 0-4451-1386 

   *ตำรวจทางหลวงจังหวัดสุรินทร์ 1193, 0-4414-3125 



(Day 9) Surin to Satuek 

วันที ่18 มกราคม 2566  เส้นทางจาก สุรินทร์ ไป สตึก จังหวัดบุรีรมัย ์

 

 

       จากจุดออกตัว A สุรินทร์ ไปจุด B สตึก ผ่านเส้นทางดังต่อไปนี้ 

➢ ถนนจิตรบำรุง จังหวัดสุรินทร์ 
➢ ถนนเทศบาล 1 จังหวัดสุรินทร์ 
➢ ถนนเทศบาล 3 จังหวัดสุรินทร ์
➢ ข้ามทางรถไฟ จังหวัดสุรินทร์ 
➢ ถนนดำรงรักษ์ จังหวัดสุรินทร์ 
➢ ตัดถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ 
➢ อำเภอสตึก จังหวดับุรรีัมย์ 

 
*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 1155, 0-4437-0356 

    *ตำรวจทางหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ 1193, 0-4461-1992 

 

 

 



(Day 10) Satuek to Ban Nong Ruea 

วันที ่19 มกราคม 2566 เส้นทางจาก สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ไป หนองเรือ 
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

 

       จากจุดออกตัว A สตึก ไปจุด B หนองเรือ ผ่านเสน้ทางดังต่อไปนี้ 

➢ ข้ามแม่น้ำมูล จังหวัดบุรีรัมย์ 
➢ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
➢ ถนนสุวรรณวงศ ์จังหวัดมหาสารคาม 
➢ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
➢ บ้านหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวดัมหาสารคาม 

 

*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม 1155, 0-4346-5385 

   *ตำรวจทางหลวงจังหวัดมหาสารคาม 1193, 0-4379-1193 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1&oq=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1&aqs=chrome..69i57.16738j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


(Day 11) Ban Nong Ruea to Ban Nong Ko 

วันที ่20 มกราคม 2566 เส้นทางจาก หนองเรือ จังหวัดมหาสารคาม ไป 
หนองโก จังหวัดมหาสารคาม 

 

 

      จากจุดออกตัว A หนองเรือ ไปจุด B หนองโก ผ่านเส้นทางดังต่อไปนี ้

➢ บ้านวังหิน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
➢ บ้านหัวหนอง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
➢ บ้านโนนม่วง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
➢ ถนนแจ้งสนิท จังหวัดมหาสารคาม 
➢ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
➢ ผ่านห้วยหนองแปลน  จังหวัดมหาสารคาม 
➢ บ้านหัน อำเภอเมืองมหาสารคาม 
➢ บ้านหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
➢ บ้านหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

 
*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม 1155, 0-4346-5385 

        *ตำรวจทางหลวงจังหวัดมหาสารคาม 1193, 09-2464-2416 

 

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1&oq=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1&aqs=chrome..69i57.16738j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


(Day 12) Ban Nong Ko to Phra Yuen 

วันที ่21 มกราคม 2566 เส้นทางจาก หนองโก จังหวัดมหาสารคาม ไป 
พระยืน จังหวัดขอนแก่น 

 
          จากจุดออกตัว A หนองโก ไปจุด B พระยืน  ผ่านเส้นทางดังต่อไปนี้ 

➢ บ้านดอนจำปา อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม   
➢ บ้านเหล่านกชุม อำเภอเมืองขอนแก่น 
➢ ผ่านแม่น้ำช ีจังหวัดขอนแก่น 
➢ บ้านผือ จังหวัดขอนแก่น 
➢ ตัดถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น 
➢ เข้าสู่ถนนฉิมพลี 
➢ ซอยอนามัย 2 
➢ ซอยรอบเมือง 13 (เวชยันต์) 
➢ ถนนชวนชื่น 
➢ ถนนหน้าเมือง 
➢ ซอยเทพารักษ์ 8 
➢ ถนนมิตรภาพ 
➢ ถนนปรีชาประสิทธ์ิ 
➢ ถนนศิลปะสนิท 
➢ ถนนหมอชาญอุทิศ 
➢ ถนนศรีมารัตน์ 
➢ ถนนศรีมารัตน์ 2 
➢ ถนนกัลปพฤกษ ์
➢ ถนนศรีจันทร์ 
➢ ถนนจอมศรี                                     
➢ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น    *สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น 1155, 0-4346-5385 

                                          *ตำรวจทางหลวงจังหวัดขอนแก่น 1193, 0-4324-6632 



(Day 13- 14) Phra Yuen to Ban Nong Mueat Ae 

วันที ่22-23 มกราคม 2566 เส้นทางจาก พระยืน จังหวัดขอนแก่น ไป บ้าน
หนองเหมือดแอ่ จังหวัดขอนแก่น  

 

 

    จากจุดออกตัว A พระยืน ไปจุด B บ้านหนองเหมือดแอ่  ผ่านเส้นทางดงัต่อไปนี้ 

➢ บ้านบ่อแก อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
➢ บ้านบ่อทอง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
➢ บ้านเหล่ากกหุ่ง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
➢ บ้านขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 
➢ บ้านหัวฝาย อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
➢ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 
➢ บ้านหนองเหมือดแอ่  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน่ 

 

*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น 1155, 0-4346-5385                                         

*ตำรวจทางหลวงจังหวัดขอนแก่น 1193, 0-4324-6632 

 

 



Week 3 

(Day 15) Khon Sawan to Ban Nong Bua Rawe 

วันที ่24 มกราคม 2566 เส้นทางจาก คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ไป หนอง
บัวระเหว จังหวัดชัยภูม ิ

 

     จากจุดออกตัว A คอนสวรรค์ ไปจุด B บ้านหมองบัวระเหว  ผ่านเส้นทาง
ดังต่อไปนี้ 

➢ บ้านหนองหญ้ารังกา อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูม ิ
➢ ตัดถนนเลี่ยงเมืองชัยภูมิ 
➢ ถนนนิเวศรัตน ์
➢ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา 
➢ ถนนบรรณาการ 
➢ ผ่านวงเวียนชัยภูมิ 
➢ ถนนหฤทัย 
➢ ถนนชัยภูมิบ้านเขว้า 
➢ บ้านหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จงัหวัดชัยภูมิ 

 
*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ 1155, 0-4437-0356 

*ตำรวจทางหลวงจังหวัดชัยภูมิ 1193, 0-4405-6040 
 



(Day 16) Ban Nong Bua Rawe to Ban Prang Makha village 
วันที ่25 มกราคม 2566 เส้นทางจาก หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูม ิไป 
บ้านปรางค์มะค่า จังหวัดชัยภูม ิ
 

 

     จากจุดออกตัว A หนองบัวระเหว ไปจุด B บ้านปรางค์มะค่า ผ่านเสน้ทาง  
ดังต่อไปนี้ 

 

➢ คลองเชียงทา 
➢ โรงพยาบาลภักดีชุมพล อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 
➢ บ้านปรางค์มะค่า อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 

 
*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ 1155, 0-4437-0356 

*ตำรวจทางหลวงจังหวัดชัยภูมิ 1193, 0-4405-6040 

 

 

 



(Day 17) Ban Prang Makha village to Ban Nong Lai 

วันที ่26 มกราคม 2566 เส้นทางจาก บ้านปรางค์มะค่า จังหวัดชัยภูมิ ไป 
บ้านหนองไลย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 

   จากจุดออกตัว A บ้านปรางค์มะค่า ไปจุด B บ้านหนองไลย์ ผ่านเส้นทาง    
ดังต่อไปนี้ 

➢ บ้านห้วยร่วม  อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูม ิ
➢ บ้านท่าด้วง   อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
➢ บ้านสันเจริญ  อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
➢ บ้านโคกเจริญ อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
➢ บ้านโคกสง่า  อำเภอหนองไผ่  จงัหวัดเพชรบูรณ์ 
➢ บ้านหนองไลย์ อำเภอหนองไผ่   จังหวดัเพชรบูรณ์ 

 

        *สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ 1155, 09-2359-9263 

        *ตำรวจทางหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์  1193, 0-5673-7102 

 

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&ei=-Aa4Y4nmG7bK3LUP-YaRgA4&ved=0ahUKEwiJwvLC7LL8AhU2JbcAHXlDBOAQ4dUDCA8&uact=5&oq=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCAAQogQ6EwgAEI8BEOoCELQCEIwDEOUCGAE6EwguEI8BEOoCELQCEIwDEOUCGAFKBAhBGABKBAhGGABQgwhYgwhgrj5oAnABeACAAZ0CiAGdApIBAzItMZgBAKABAaABArABCcABAdoBBAgBGAo&sclient=gws-wiz-serp


(Day 18) Ban Hua Tok to Wang Phong 

วันที ่27 มกราคม 2566 เส้นทางจาก บ้านหัวโตก จังหวัดเพชรบรูณ์ ไป 
วังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 

      จากจุดออกตัว A บ้านหัวโตก ไปจุด B วังโป่ง ผ่านเส้นทาง  ดังต่อไปนี้ 

➢ บ้านหัวโตก อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
➢ ถนนคชเสนีย์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
➢ บ้านต้นยาง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
➢ บ้านโรงบ่ม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
➢ บ้านเขาถ้ำพระ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
➢ บ้านโป่งตาเบ้า อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
➢ บ้านห้วยงาช้าง อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  
➢ บ้านบ้านน้ำลัด  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  
➢ บ้านดงลึก อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  
➢ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

     *สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ 1155, 09-2359-9263 

     *ตำรวจทางหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์  1193, 0-5673-7102 

 

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&ei=-Aa4Y4nmG7bK3LUP-YaRgA4&ved=0ahUKEwiJwvLC7LL8AhU2JbcAHXlDBOAQ4dUDCA8&uact=5&oq=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCAAQogQ6EwgAEI8BEOoCELQCEIwDEOUCGAE6EwguEI8BEOoCELQCEIwDEOUCGAFKBAhBGABKBAhGGABQgwhYgwhgrj5oAnABeACAAZ0CiAGdApIBAzItMZgBAKABAaABArABCcABAdoBBAgBGAo&sclient=gws-wiz-serp


(Day 19) Wang phong to Ban Mae Raka 

วันที ่28 มกราคม 2566 เส้นทางจาก วังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ไป บ้าน
แม่ระกา จังหวัดพิษณุโลก 
 

 

   จากจุดออกตัว A วังโป่ง ไปจุด B บ้านแม่ระกา ผ่านเส้นทาง  ดังต่อไปนี ้

➢ บ้านใหม่วังตะเคียน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
➢ บ้านไทรดงยัง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
➢ บ้านลำภาศ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
➢ บ้านหัวเขา อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
➢ พันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
➢ บ้านเจริญผล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
➢ บ้านหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
➢ แม่ระกา อำเภอวังทอง พิษณุโลก 

 
         *สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก 1155, 0-5532-2647 

      *ตำรวจทางหลวงจังหวัดพิษณุโลก 1193, 0-5598-7575 

 

 

https://www.google.com/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C+%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81&ei=Xc-3Y7D9Iru7seMPnbmZ6Aw&ved=0ahUKEwjwn5a_t7L8AhW7XWwGHZ1cBs0Q4dUDCA8&uact=5&oq=%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C+%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCAAQogQ6CggAEEcQ1gQQsAM6BAghEApKBAhBGABKBAhGGABQ-wRYh3RgmXpoAXABeACAAYACiAHVEJIBBTcuOS4xmAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz-serp


(Day 20-21) Ban Mae Raka to Ban Pa Sak 

วันที ่29-30 มกราคม 2566 เส้นทางจาก บ้านแม่ระกา จังหวัดพิษณุโลก 
ไป บ้านป่าสัก จังหวัดพิษณุโลก 
 

 

   จากจุดออกตัว A  บ้านแม่ระกา ไปจุด B บ้านป่าสัก ผ่านเส้นทาง  ดังต่อไปนี้ 

➢ ถนนชาณเวชกิจ 
➢ ถนนธรรมะบูชา 
➢ รอบทางแม่น้ำน่าน 
➢ เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
➢ ผ่านถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลก 
➢ บ้านทองหลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
➢ ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
➢ ข้ามแม่น้ำแควน้อย 
➢ บ้านหนองตม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 
➢ บ้านป่าสัก อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก    

        
*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก 1155, 0-5532-2647 

          *ตำรวจทางหลวงจังหวัดพิษณุโลก 1193, 0-5598-7575 

 

https://www.google.com/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C+%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81&ei=Xc-3Y7D9Iru7seMPnbmZ6Aw&ved=0ahUKEwjwn5a_t7L8AhW7XWwGHZ1cBs0Q4dUDCA8&uact=5&oq=%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C+%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCAAQogQ6CggAEEcQ1gQQsAM6BAghEApKBAhBGABKBAhGGABQ-wRYh3RgmXpoAXABeACAAYACiAHVEJIBBTcuOS4xmAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz-serp


 

 


