
Week 4  

(Day 22) Ban Kong Kho to Ban Nam Phai  

วันที่ 31 มกราคม 2566 เส้นทางจาก บ้านกองโค จังหวัดอุตรดิตถ์ ไป บ้าน
น้ำพาย จังหวัดอุตรดิตถ ์

 

   จากจุดออกตัว A  บ้านกองโค ไปจุด B บ้านน้ำพาย ผ่านเส้นทาง  ดังต่อไปนี้ 

➢ บ้านกองโค ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
➢ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
➢ ข้ามแม่น้ำน่าน 
➢ ตำบลท่าสัก อำเภอพชิัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
➢ บ้านชุมทาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  
➢ บ้านชำทอง ตำบลบา้นแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
➢ วังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
➢ บ้านคุ้งวารี ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  
➢ ถนนฤดีเปรม 
➢ ถนน ประชานิมิตร ตำบลทา่อิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
➢ ผ่านสนามกีฬาสวนพิชยัดาบหัก และ สวนมหามงคล 
➢ บ้านน้ำพาย ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ 1155, 0-8052-49156 
*ตำรวจทางหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ 1193, 0-5540-9886 
 

 

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%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%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C&ei=urS7Y7XBEM2Sz7sPrsWS8Ak&ved=2ahUKEwiuxobm8Ln8AhUu6jgGHVRkB3IQvS56BAgKEAE&uact=5&oq=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%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%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCAAQogQyBQgAEKIEOhMILhCPARDqAhC0AhCMAxDlAhgBOhMIABCPARDqAhC0AhCMAxDlAhgBSgQIQRgASgQIRhgAUKgMWKgMYMQXaAJwAXgAgAGVAYgBlQGSAQMwLjGYAQCgAQGgAQKwAQbAAQHaAQQIARgK&sclient=gws-wiz-serp&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=4375049615291691413&lqi=CmzguKrguJbguLLguJnguLXguJXguLPguKPguKfguIjguJfguYjguK3guIfguYDguJfguLXguYjguKLguKfguIjguLHguIfguKvguKfguLHguJTguK3guLjguJXguKPguJTguLTguJXguJbguYxaciJw4Liq4LiW4Liy4LiZ4Li1IOC4leC4s-C4o-C4p-C4iCDguJfguYjguK3guIfguYDguJfguLXguYjguKLguKcg4LiI4Lix4LiH4Lir4Lin4Lix4LiUIOC4reC4uOC4leC4o-C4lOC4tOC4leC4luC5jJIBDHN0YXRlX3BvbGljZaoBRhABKkIiPuC4quC4luC4suC4meC4tSDguJXguLPguKPguKfguIgg4LiX4LmI4Lit4LiH4LmA4LiX4Li14LmI4Lii4LinKDU&sa=X&rlst=f


(DAY 23) Ban Nam Phai to Den Chai 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เส้นทางจากบ้านน้ำพาย จังหวัดอุตรดิตถ์ ไป เด่น
ชัย จงัหวัดแพร ่

 

 

   จากจุดออกตัว A  บ้านนาน้ำพาย ไปจุด B เด่นชัย ผ่านเสน้ทาง  ดังต่อไปนี้ 

➢ บ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  
➢ ทางรถไฟบ้านด่าน 
➢ ตำบลห้วยบ้านห้วยไร้  อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  
➢ บ้านห้วยลากปืน ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร ่
➢ บ้านน้ำแรม ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่ 
➢ บ้านฮ้านน้ำหม้อ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 
➢ ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
➢ อำเภอเด่นชัย จงัหวัดแพร ่

 

*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ 1155, 0-5471-0216 
*ตำรวจทางหลวงจังหวัดแพร ่1193, 0-5465-2610  
 
 
 

 

https://www.google.com/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%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%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88+&biw=1024&bih=481&ei=TMq7Y8rjNNCN3LUPtausgA8&ved=0ahUKEwjKue2cg7r8AhXQBrcAHbUVC_AQ4dUDCA8&uact=5&oq=%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%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%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCAAQogQyBQgAEKIEOgoIABBHENYEELADOgsIABCABBCxAxCDAToICAAQgAQQsQM6BQgAEIAESgQIQRgASgQIRhgAULwEWKURYMMjaAFwAHgAgAF-iAHMAZIBAzEuMZgBAKABAaABAsgBCMABAQ&sclient=gws-wiz-serp


(Day 24) Den Chai to Ban Long Lue Bun 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เส้นทางจากเด่นชัย จงัหวัดแพร่ ไป บ้านลองลือบุญ 
จังหวัดแพร่ 

 

 

จากจุดออกตัว A  เดน่ชัย ไปจุด B บ้านลองลือบุญ  ผ่านเส้นทาง  ดังต่อไปนี้ 

 

➢ ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
➢ ข้ามแม่น้ำยม 
➢ คลองชลประทาน 
➢ บ้านแม่ทะ อำเภอสอง จงัหวัดแพร่ 
➢ บ้านลองลือบุญ ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่  

 
*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ 1155, 054-710216 
*ตำรวจทางหลวงจังหวัดแพร ่1193, 0-5465-2610  
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%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%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88+&biw=1024&bih=481&ei=TMq7Y8rjNNCN3LUPtausgA8&ved=0ahUKEwjKue2cg7r8AhXQBrcAHbUVC_AQ4dUDCA8&uact=5&oq=%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%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%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCAAQogQyBQgAEKIEOgoIABBHENYEELADOgsIABCABBCxAxCDAToICAAQgAQQsQM6BQgAEIAESgQIQRgASgQIRhgAULwEWKURYMMjaAFwAHgAgAF-iAHMAZIBAzEuMZgBAKABAaABAsgBCMABAQ&sclient=gws-wiz-serp


(Day 25) From Ban Long Lue Bun to Luang Nuea 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เส้นทางจากบ้านลองลือบุญ จงัหวัดแพร่ ไป
หลวงเหนือ จังหวัดลำปาง 

 

 

    จากจุดออกตัว A  บ้านลองลือบุญ ไปจุด B หลวงเหนือ  ผ่านเสน้ทาง  
ดังต่อไปนี้ 

➢ บ้านลับแลง ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 
➢ ผ่านแม่น้ำยม 
➢ บ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่  
➢ กระท่อมในไร่ข้าวโพด 
➢ ไปตามเส้นทางแม่น้ำงาว 
➢ ผ่านถนนวังซ้าย อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
➢ ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 

 

*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง 1155, 0-5422-3339 

*ตำรวจทางหลวงจังหวัดลำปาง 1193, 0-5481-1619   

 



(Day 26) Luang Nuea to Ban Mae Tam Bun Yong 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เส้นทางจากหลวงเหนือ จังหวัดลำปาง ไป  บ้าน

แม่ต ๋าบุญโยง จังหวัดพะเยา 

 

 

 จากจุดออกตัว A  หลวงเหนือ ไปจุด B บ้านแม่ต๋ำบุญโยง  ผ่านเส้นทาง  
ดังต่อไปนี้ 

➢ บ้านดอนไชย ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
➢ ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
➢ ตำบลบ้านใหม ่อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
➢ บ้านแม่ต๋ำบุญโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 

*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา 1155, 0-5448-2254 

*ตำรวจทางหลวงจังหวัดพะเยา 1193, 0-5441-0555 

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%95%E0%B9%8D%E0%B8%B2%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%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3&biw=1024&bih=481&ei=Qd67Y-TmEMW7z7sP2uyo-AM&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%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgBMgUIABCiBDIFCAAQogQyCggAEPEEEB4QogQ6EwguEI8BEOoCELQCEIwDEOUCGAE6EwgAEI8BEOoCELQCEIwDEOUCGAFKBAhBGABKBAhGGABQqwdYqwdgzB5oAnABeACAAbcBiAGcApIBAzAuMpgBAKABAaABArABBMABAdoBBAgBGAo&sclient=gws-wiz-serp&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=2897302422615452188&lqi=Ck_guJXguY3guLLguKPguKfguIjguJfguLLguIfguKvguKXguKfguIfguJ7guLDguYDguKLguLIg4LmA4Lia4Lit4Lij4LmM4LmC4LiX4LijIgIQAUi2goinzI-AgAhaUxAAEAEQAhADEAQYABgBGAIYAxgEGAUiO-C4leC5jeC4siDguKMg4LinIOC4iCDguJfguLLguIfguKvguKXguKfguIcg4Lie4Liw4LmA4Lii4LiykgEGcG9saWNlqgFDEAEqPyI74LiV4LmN4LiyIOC4oyDguKcg4LiIIOC4l-C4suC4h-C4q-C4peC4p-C4hyDguJ7guLDguYDguKLguLIoNQ&ved=2ahUKEwjm0cvRlrr8AhUs3jgGHfEIDnYQvS56BAgJEAE&sa=X&rlst=f


(Day 27-28) Ban Mae Tam Bun Yong to Chun 

วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2566 เส้นทางจากบ้านแม่ต ๋าบุญโยง จังหวัดพะเยา 

ไป อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 

 
จากจุดออกตัว A  บ้านแม่ต๋ำบุญโยง ไปจุด B อำเภอจุน  ผ่านเส้นทาง  ดังต่อไปนี้ 

➢ ถนนพหลโยธิน 
➢ บ้านแม่ต๋ำ ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
➢ ถนนงำเมือง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
➢ ถนนดอนสนาม ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  
➢ บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
➢ บ้านศาลา ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
➢ โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
➢ บ้านป่าฝาง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  
➢ บ้านป่ากล้วยแข้ ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 
➢ บ้านก่ิวแก้ว ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 
➢ อำเภอจุน จงัหวัดพะเยา 

 

*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา 1155, 0-5448-2254 

*ตำรวจทางหลวงจังหวัดพะเยา 1193, 0-5441-0555 

https://www.masjidmap.com/prayertimes/district/5602/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B3/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://www.masjidmap.com/prayertimes/district/5602/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B3/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%95%E0%B9%8D%E0%B8%B2%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%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3&biw=1024&bih=481&ei=Qd67Y-TmEMW7z7sP2uyo-AM&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%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgBMgUIABCiBDIFCAAQogQyCggAEPEEEB4QogQ6EwguEI8BEOoCELQCEIwDEOUCGAE6EwgAEI8BEOoCELQCEIwDEOUCGAFKBAhBGABKBAhGGABQqwdYqwdgzB5oAnABeACAAbcBiAGcApIBAzAuMpgBAKABAaABArABBMABAdoBBAgBGAo&sclient=gws-wiz-serp&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=2897302422615452188&lqi=Ck_guJXguY3guLLguKPguKfguIjguJfguLLguIfguKvguKXguKfguIfguJ7guLDguYDguKLguLIg4LmA4Lia4Lit4Lij4LmM4LmC4LiX4LijIgIQAUi2goinzI-AgAhaUxAAEAEQAhADEAQYABgBGAIYAxgEGAUiO-C4leC5jeC4siDguKMg4LinIOC4iCDguJfguLLguIfguKvguKXguKfguIcg4Lie4Liw4LmA4Lii4LiykgEGcG9saWNlqgFDEAEqPyI74LiV4LmN4LiyIOC4oyDguKcg4LiIIOC4l-C4suC4h-C4q-C4peC4p-C4hyDguJ7guLDguYDguKLguLIoNQ&ved=2ahUKEwjm0cvRlrr8AhUs3jgGHfEIDnYQvS56BAgJEAE&sa=X&rlst=f


Week 5 

(Day 29) Ban Pang Pom to Ban Sunchiangmai 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เส้นทางจากบ้านปางป้อม จังหวัดพะเยา 

ไป บ้านสันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย 

 
     จากจุดออกตัว A  บ้านปางป้อม ไปจุด B บ้านสันเชียงใหม่   ผ่านเส้นทาง  
ดังต่อไปนี้ 

➢ บ้านปางป้อม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 
➢ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
➢ แม่น้ำแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
➢ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
➢ ถนนเชียงราย-เทิง 
➢ ข้ามแม่น้ำอิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
➢ โรงพยาบาลเทิง 
➢ บ้านสันเชียงใหม่ ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 
*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 1155, 0-5315-2547 

*ตำรวจทางหลวงจังหวัดเชียงราย 1193, 0-5374-2441  
 

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%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2+&biw=1024&bih=481&ei=PfW7Y8jXJtWsmgf7vq6ICQ&ved=0ahUKEwiI6s6WrLr8AhVVluYKHXufC5EQ4dUDCA8&uact=5&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%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzoTCAAQjwEQ6gIQtAIQjAMQ5QIYAToTCC4QjwEQ6gIQtAIQjAMQ5QIYAUoECEEYAEoECEYYAFCvJFivJGDtMWgCcAB4AIAB1wGIAdcBkgEDMi0xmAEAoAEBoAECsAEGwAEB2gEECAEYCg&sclient=gws-wiz-serp


(Day 30) From Ban Sunchiangmai to Chiang Rai 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เส้นทางจากบ้านสันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย 

ไป จังหวัดเชียงราย 

 

    จากจุดออกตัว A  บ้านสันเชียงใหม่ ไปจุด B เชียงราย  ผ่านเส้นทาง  ดังต่อไปนี้ 

➢ บ้านไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
➢ บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
➢ บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
➢ บ้านร่องบัวลอย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
➢ บ้านด้าย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
➢ ถนนศรีเวียง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
➢ ตำบลแมก่รณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
➢ ถนนสันคอกช้าง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
➢ วงเวียนบรรณปราการ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
➢ ถนนสุขสถิตย์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
➢ ถนนธนาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
➢ ถนนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
➢ ถนนไตรรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 1155, 0-5315-2547 

*ตำรวจทางหลวงจังหวัดเชียงราย 1193, 0-5374-2441  

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%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2+&biw=1024&bih=481&ei=PfW7Y8jXJtWsmgf7vq6ICQ&ved=0ahUKEwiI6s6WrLr8AhVVluYKHXufC5EQ4dUDCA8&uact=5&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%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzoTCAAQjwEQ6gIQtAIQjAMQ5QIYAToTCC4QjwEQ6gIQtAIQjAMQ5QIYAUoECEEYAEoECEYYAFCvJFivJGDtMWgCcAB4AIAB1wGIAdcBkgEDMi0xmAEAoAEBoAECsAEGwAEB2gEECAEYCg&sclient=gws-wiz-serp


(Day 31) Chiang Rai to Ban Nong Lom 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เส้นทางจาก เชียงราย ไป บ้านหนองหล่ม  จังหวัด

เชียงราย 

 
จากจุดออกตัว A  เชียงราย ไปจุด B บ้านหนองหล่ม  ผ่านเส้นทาง  ดังต่อไปนี้ 

➢ ถนนสันคอกช้าง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
➢ ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย 
➢ ถนนประชาสันติ รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย 
➢ ดอยเขาควาย ซอย 4 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย 
➢ ถนนหนองปึ๋ง ซอย 2 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
➢ ตัดถนนเลี่ยงเมืองเชียงราย 
➢ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
➢ บ้านปงกลาง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  
➢ บ้านห้วยส้านพัฒนา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
➢ ถนนเชียงใหม่-เชียงราย 
➢ บ้านบ้านโป่งปูเฟือง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
➢ บ้านแม่สรวยหลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
➢ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
➢ บ้านสันจำปา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
➢ บ้านห้วยส้ม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
➢ บ้านหนองหล่ม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 1155, 0-5315-2547 

*ตำรวจทางหลวงจังหวัดเชียงราย 1193, 0-5374-2441  

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%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2+&biw=1024&bih=481&ei=PfW7Y8jXJtWsmgf7vq6ICQ&ved=0ahUKEwiI6s6WrLr8AhVVluYKHXufC5EQ4dUDCA8&uact=5&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%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzoTCAAQjwEQ6gIQtAIQjAMQ5QIYAToTCC4QjwEQ6gIQtAIQjAMQ5QIYAUoECEEYAEoECEYYAFCvJFivJGDtMWgCcAB4AIAB1wGIAdcBkgEDMi0xmAEAoAEBoAECsAEGwAEB2gEECAEYCg&sclient=gws-wiz-serp


(Day 32) Ban Nong Lom to Ban Mae Chedi Mai 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เส้นทางจากบ้านหนองหล่ม จังหวัดเชียงราย ไป 
บ้านแม่เจดีย์ ใหม่  จังหวัดเชียงราย 

 

จากจุดออกตัว A  บ้านหนองหล่ม ไปจุด B บ้านแม่เจดีย์ ใหม่   ผ่านเส้นทาง  ดังต่อไปนี้ 

➢ บ้านห้วยหมอเฒ่า ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
➢ บ้านป่าถ่อน ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จงัหวัดเชียงราย 
➢ บ้านดอนชัย ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
➢ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
➢ ถนนเชียงใหม่-เชียงราย 
➢ บ้านโชคชัยพัฒนา ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
➢ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
➢ บ้านลังกา ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
➢ บ้านร่องกู่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
➢ บ้านสันติสุข ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
➢ บ้านแม่เจดีย์ ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จงัหวัดเชียงราย 

 
*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 1155, 0-5315-2547 

*ตำรวจทางหลวงจังหวัดเชียงราย 1193, 0-5374-2441  
 

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%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2+&biw=1024&bih=481&ei=PfW7Y8jXJtWsmgf7vq6ICQ&ved=0ahUKEwiI6s6WrLr8AhVVluYKHXufC5EQ4dUDCA8&uact=5&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%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzoTCAAQjwEQ6gIQtAIQjAMQ5QIYAToTCC4QjwEQ6gIQtAIQjAMQ5QIYAUoECEEYAEoECEYYAFCvJFivJGDtMWgCcAB4AIAB1wGIAdcBkgEDMi0xmAEAoAEBoAECsAEGwAEB2gEECAEYCg&sclient=gws-wiz-serp


(Day 33) Ban Mae Khachan to Ban Pong Samakkhi 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เส้นทางจากบ้านแม่ขะจาน จังหวัดเชียงราย ไป 
บ้านโป่งสามัคคี จังหวัดเชียงใหม่ 

 

จากจุดออกตัว A  บ้านแม่ขะจาน ไปจุด B บ้านโป่งสามัคคี   ผ่านเส้นทาง  ดังต่อไปนี้ 

➢ บ้านแม่ขะจาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
➢ บ้านสันติสุข ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
➢ บ้านแม่เจดีย์ ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
➢ บ้านบวกขอน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
➢ หมู่บ้านปางอ่าย ตำบลแม่เจดีย์ ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
➢ บ้านจำบอน ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
➢ บ้านโป่งน้ำร้อน  ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
➢ บ้านห้วยหม้อ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
➢ บ้านแม่หวาน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
➢ บ้านโป่งดิน ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
➢ บ้านโป่งสามัคคี อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

 
*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 1155,  0-5321-2147 

*ตำรวจทางหลวงจังหวัดเชียงใหม่ 1193, 0-5324-2441 
 

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%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88&biw=1024&bih=481&ei=heW8Y9byE6CVseMP6r-04AM&ved=0ahUKEwiWydapkbz8AhWgSmwGHeofDTwQ4dUDCA8&uact=5&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%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIKCAAQRxDWBBCwAzIKCAAQRxDWBBCwAzIKCAAQRxDWBBCwAzIKCAAQRxDWBBCwAzIKCAAQRxDWBBCwAzIKCAAQRxDWBBCwAzIKCAAQRxDWBBCwAzIKCAAQRxDWBBCwA0oECEEYAEoECEYYAFAAWABg-kJoAXABeACAAQCIAQCSAQCYAQDIAQjAAQE&sclient=gws-wiz-serp


(Day 34–35) Ban Pong Samakkhi to Lamphun 
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2566 เส้นทางจากบ้านโป่งสามัคคี จงัหวัดเชียงใหม่ ไป 
จังหวัดลำพูน 

 

จากจุดออกตัว A  บ้านโป่งสามัคคี ไปจุด B จังหวัดลำพูน   ผ่านเส้นทาง  ดังต่อไปนี้ 

➢ ข้ามแม่น้ำลาย 
➢ ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด 
➢ บ้านหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 
➢ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
➢ บ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
➢ บ้านสันอุ้ม ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
➢ บ้านร้องขี้เหล็ก ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
➢ บ้านสันต้นเปา ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
➢ แก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
➢ โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 
➢ สันนาลุง ตำบลวัดเกต จังหวัดเชียงใหม่ 
➢ ตัดถนนสมโภชเชียงใหม่ 
➢ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
➢ สถานีป่าเส้า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
➢ ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  

*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน 1155, 0-5353-0536  

*ตำรวจทางหลวงจังหวัดลำพูน 1193, 0-5355-1057  

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%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99+&biw=1024&bih=481&ei=HwC9Y7XOOuPdz7sPoc-X4Ak&ved=0ahUKEwj12Z7Zqrz8AhXj7nMBHaHnBZwQ4dUDCA8&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%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCAAQogQ6FgguEI8BENQCEOoCELQCEIwDEOUCGAE6EwguEI8BEOoCELQCEIwDEOUCGAFKBAhBGABKBAhGGABQAFjqDGDqG2gBcAF4AIABigaIAYoGkgEDNi0xmAEAoAEBoAECsAECwAEB2gEECAEYCg&sclient=gws-wiz-serp


Week 6 

(Day 36) Lamphun to Ban Thung Kwian 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เส้นทางจากล าพูน ไปบ้านทุ่งเกวียน จังหวัด

ลำปาง 

 
จากจุดออกตัว A  ลำพูน ไปจุด B บ้านทุ่งเกวียน ผ่านเส้นทาง  ดังต่อไปนี้ 

➢ บ้านเวียงยอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
➢ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำพูน 
➢ ถนนชัยมงคล ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
➢ ห้วยเรียน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 
➢ บ้านทุ่งเกวียน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จงัหวัดลำปาง 

 

*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง 1155, 0-5422-3339 

*ตำรวจทางหลวงจังหวัดลำปาง 1193, 0-5481-1619   

 

 

 



(Day 37) Ban Thung Kwian to Ban Chom Ping 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เส้นทางจากบ้านทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง ไป บ้าน

จอมปิง จังหวัดลำปาง 

 
จากจุดออกตัว A  บ้านทุ่งเกวียน ไปจุด B บ้านจอมปิง ผ่านเส้นทาง  ดังต่อไปนี้ 

➢ ห้วยเรียน ตำบลเวยีงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 
➢ โรงพยาบาลห้างฉัตร ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 
➢ บ้านป่าเหียง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
➢ ข้ามแม่น้ำวัง 
➢ ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 
➢ ถนนรอบเวียง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
➢ ถนนทิพย์วรรณ ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
➢ ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 
➢ ถนนพหลโยธิน 
➢ ข้ามทางรถไฟนครลำปาง 
➢ ถนนนาก่วมใต้ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 
➢ บ้านผึ้ง ตำบลบ้านเอ้ือม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
➢ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 
➢ ข้ามแม่น้ำวัง 
➢ บ้านสองแควเหนือ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 
➢ บ้านจอมปิง ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 

*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง 1155, 0-5422-3339 

*ตำรวจทางหลวงจังหวัดลำปาง 1193, 0-5481-1619   
 



(Day 38) Ban Chom Ping to Ban Don Chai 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เส้นทางจากบ้านจอมปิง จังหวัดล าปาง ไป บ้านดอน

ไชย จังหวัดลำปาง 

 

จากจุดออกตัว A  บ้านจอมปิง ไปจุด B บ้านดอนไชย ผ่านเส้นทาง  ดังต่อไปนี้ 

 

➢ บ้านจอมปิง ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 
➢ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 
➢ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 
➢ บ้านดอนไชย ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 

  

*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง 1155, 0-5422-3339 

*ตำรวจทางหลวงจังหวัดลำปาง 1193, 0-5481-1619   

 

 

 
 



 

(Day 39) Ban Don Chai to Ban Yang Ong Nam 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เส้นทางจากบ้านดอนไชย จังหวัดล าปาง ไป บ้านยาง

โองน้ำ จังหวัดตาก 

 

จากจุดออกตัว A  บ้านดอนไชย ไปจุด B บ้านยางโองน้ำ ผ่านเส้นทาง  ดังต่อไปนี้ 

➢ บ้านล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 
➢ บ้านวังผู ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 
➢ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 
➢ แม่น้ำวัง 
➢ บ้านยางโองน้ำ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

 
*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดตาก 1155, 0-5553-5505 

*ตำรวจทางหลวงจังหวัดตาก 1193, 0-5550-8705 
 

 

 
 

 

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%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81+&biw=1024&bih=481&ei=IBW9Y8iMAuj14-EPgqWB0As&ved=0ahUKEwjInODcvrz8AhXo-jgGHYJSALoQ4dUDCA8&uact=5&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%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzoTCC4QjwEQ6gIQtAIQjAMQ5QIYAToWCC4QjwEQ1AIQ6gIQtAIQjAMQ5QIYAUoECEEYAEoECEYYAFD6MVj6MWCWO2gCcAF4AIABoQGIAaEBkgEDMC4xmAEAoAEBoAECsAECwAEB2gEECAEYCg&sclient=gws-wiz-serp
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%95%E0%B8%B2%E0%B8%81+&biw=1024&bih=481&ei=WRa9Y_6eCsH04-EPtZefqAU&ved=0ahUKEwi-r4jyv7z8AhVB-jgGHbXLB1UQ4dUDCA8&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%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzoWCC4QjwEQ1AIQ6gIQtAIQjAMQ5QIYAToTCC4QjwEQ6gIQtAIQjAMQ5QIYAUoECEEYAEoECEYYAFAAWN8CYP0JaAFwAHgAgAGnAYgBpwGSAQMwLjGYAQCgAQGgAQKwAQLAAQHaAQQIARgK&sclient=gws-wiz-serp


(Day 40) Ban Yang Ong Nam to Wang Chao 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เส้นทางจากบ้านยางโองน ้า จังหวัดตาก ไป อำเภอวัง
เจ้า จงัหวัดตาก 

 

จากจุดออกตัว A  บ้านดอนไชย ไปจุด B วังเจ้า ผ่านเส้นทาง  ดังต่อไปนี้ 

 

➢ บ้านยางโองน้ำ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
➢ ถนนพหลโยธิน 
➢ โรงพยาบาลบ้านตาก ถนนพหลโยธิน ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
➢ บ้านสันป่าลาน ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
➢ ข้ามแม่น้ำปิง 
➢ บ้านวังม่วง ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 
➢ ถนนตากสิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมอืง จังหวัดตาก  
➢ ถนนพหลโยธิน 
➢ อำเภอวังเจ้า จงัหวัดตาก 

 
*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดตาก 1155, 0-5553-5505 

*ตำรวจทางหลวงจังหวัดตาก 1193, 0-5550-8705 
 

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%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81+&biw=1024&bih=481&ei=IBW9Y8iMAuj14-EPgqWB0As&ved=0ahUKEwjInODcvrz8AhXo-jgGHYJSALoQ4dUDCA8&uact=5&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%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzoTCC4QjwEQ6gIQtAIQjAMQ5QIYAToWCC4QjwEQ1AIQ6gIQtAIQjAMQ5QIYAUoECEEYAEoECEYYAFD6MVj6MWCWO2gCcAF4AIABoQGIAaEBkgEDMC4xmAEAoAEBoAECsAECwAEB2gEECAEYCg&sclient=gws-wiz-serp
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%95%E0%B8%B2%E0%B8%81+&biw=1024&bih=481&ei=WRa9Y_6eCsH04-EPtZefqAU&ved=0ahUKEwi-r4jyv7z8AhVB-jgGHbXLB1UQ4dUDCA8&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%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzoWCC4QjwEQ1AIQ6gIQtAIQjAMQ5QIYAToTCC4QjwEQ6gIQtAIQjAMQ5QIYAUoECEEYAEoECEYYAFAAWN8CYP0JaAFwAHgAgAGnAYgBpwGSAQMwLjGYAQCgAQGgAQKwAQLAAQHaAQQIARgK&sclient=gws-wiz-serp


(Day 41-42) Wang Chao to Ban Pak Dong 

วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2566 เส้นทางจาก อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ไป บ้าน

ปากดง จังหวัดกำแพงเพชร 

 

จากจุดออกตัว A  อำเภอวังเจ้า ไปจุด B บ้านปากดง ผ่านเส้นทาง  ดังต่อไปนี้ 

➢ ถนนพหลโยธินสายเก่า 
➢ แม่น้ำปิง 
➢ บ้านท่านา อำเภอเมือง จังหวัดตาก 
➢ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 
➢ บ้านแหลมยาง  ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 
➢ บ้านเกาะสะบ้า ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 
➢ บ้านคลองบางทวง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 
➢ อุทยานประวัตศิาสตร์กำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  
➢ ถนนราชดำเนิน 2 
➢ ถนนเทศา 2 ซอย 1 
➢ ถนนสิริจิต 
➢ ถนนราชดำเนิน 1  
➢ บ้านโขมงหัก อำเภอเมือง กำแพงเพชร 
➢ บ้านปากดง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 

*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร 1155, 0-5571-337 
*ตำรวจทางหลวงจังหวัดกำแพงเพชร 1193, 0-5551-1340 



Week 7 
(Day 43) Ban Pak Dong to Ban Non Po Daeng 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เส้นทางจาก บ้านปากดง จังหวัดกำแพงเพชร 

  ไป บ้านโนนปอแดง จังหวัดกำแพงเพชร 

 
จากจุดออกตัว A  บ้านปากดง ไปจุด B บ้านโนนปอแดง  ผ่านเส้นทาง  ดังต่อไปนี้ 

➢ ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร  
➢ บ้านไผ่ยาว ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 
➢ บ้านหัวรัง ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 
➢ บ้านไร่ดอนแตง ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 
➢ บ้านรังแถว ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 
➢ ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 
➢ บ้านโนนปอแดง ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จงัหวัดกำแพงเพชร  

 
*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร 1155, 0-5571-337 
*ตำรวจทางหลวงจังหวัดกำแพงเพชร 1193, 0-5551-1340 

 
 
 
 



(Day 44) Ban Non Po Daeng to Nakhon Sawan 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เส้นทางจาก บ้านโนนปอแดง จังหวัด
กำแพงเพชร ไป จังหวัดนครสวรรค์ 

 

จากจุดออกตัว A  บ้านโนนปอแดง ไปจุด B นครสวรรค์  ผ่านเส้นทาง  ดังต่อไปนี้ 

➢ บ้านหนองแดน  อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 
➢ บ้านหูกวาง ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
➢ บ้านหาดเสลาตก อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  
➢ เขาดินเหนือ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
➢ บ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  
➢ บ้านหาดทรายงาม ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
➢ ถนนรังสิโยทัย 
➢ ถนนมาตุลี จังหวัดนครสวรรค์ 

 

*สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ 1155, 0-5623-3073 

        *ตำรวจทางหลวงจังหวัดนครสวรรค์ 1193, 0-5629-6184 

 

 

 

 

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%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C+&biw=1024&bih=481&ei=9zG9Y9r9IrzJz7sP7cCQ-AE&ved=0ahUKEwia1b-d2rz8AhW85HMBHW0gBB8Q4dUDCA8&uact=5&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%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzoTCAAQjwEQ6gIQtAIQjAMQ5QIYAToTCC4QjwEQ6gIQtAIQjAMQ5QIYAUoECEEYAEoECEYYAFDWEVjWEWDKGmgCcAB4AIABfogBfpIBAzAuMZgBAKABAaABArABBsABAdoBBAgBGAo&sclient=gws-wiz-serp


(Day 45) Nakhon Sawan to Manorom 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เส้นทางจาก นครสวรรค์ ไป มโนรมย์ จงัหวัด

ชัยนาท 

 

จากจุดออกตัว A  นครสวรรค์ ไปจุด B มโนรมย์  ผ่านเส้นทาง  ดังต่อไปนี้ 

 

➢ ถนนพหลโยธิน 
➢ สถานีรถไฟเขาทอง ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
➢ บ้านใหม่ศึกษา ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  
➢ ถนนสายเอเชีย 
➢ ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 

 

       *สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท 1155, 0-5641-2684  

       *ตำรวจทางหลวงจังหวัดชัยนาท 1193, 0-5641-2270 

 

 

 

 

 



(Day 46) Manorom to Sing Buri 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เส้นทางจาก มโนรมย์ จงัหวัดชัยนาท ไป จงัหวัด
สิงห์บุร ี

 

จากจุดออกตัว A  มโนรมย์ ไปจุด B สิงห์บุรี  ผ่านเส้นทาง  ดังต่อไปนี้ 

 

➢ บ้านหนอง ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  
➢ แม่น้ำเจ้าพระยา 
➢ คลองมหาราช 
➢ อำเภออินทร์บุร ีจังหวัดสิงห์บุรี 
➢ คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 
➢ หมู่บ้านประวีณวิลล่า ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
➢ ถนนนายทองเหม็น 
➢ จังหวัดสิงห์บุร ี

 
 

       *สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี 1155, 036 424 515 

       *ตำรวจทางหลวงจังหวัดสิงห์บุรี 1193, 0-3651-0825 

 



(Day 47) From Sing Buri to Ang Thong 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เส้นทางจาก สิงห์บุรี ไป จังหวัดอ่างทอง 

 

 

จากจุดออกตัว A  จังหวัดสิงห์บุรี ไปจุด B จังหวัดอ่างทอง  ผ่านเส้นทาง  ดังต่อไปนี้ 

➢ ถนนนายจนัทร์หนวดเข้ียว ตำบลต้นโพธ์ิ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จงัหวัดสิงห์บุรี  
➢ ถนนวีรชน 
➢ โรงพยาบาลไชโย ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  
➢ ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
➢ ถนนอ่างทอง-สิงห์บุรี 
➢ ถนนเทศบาล 2 จงัหวัดอ่างทอง 

 

       *สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง 1155, 035-613-503 

       *ตำรวจทางหลวงจังหวัดอ่างทอง 1193, 0-3566-1742 

 

 

 

 

 



(Day 48) Ang Thong to Thanu 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เส้นทางจาก อ่างทอง ไป ตำบลธนู จังหวดั
พระนครศรีอยุธยา 

 

จากจุดออกตัว A  จังหวัดสิงห์บุรี ไปจุด B ตำบลธนู  ผ่านเส้นทาง  ดังต่อไปนี้ 

➢ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 
➢ ถนนเทศบาล 1 
➢ เทศบาล 15 อ่างทอง 
➢ ตำบลบ้านแห อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 
➢ สะพานป่าโมก ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
➢ คลองชลประทาน 
➢ บ้านหางกระเบนเหนือ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
➢ บ้านหาดทราย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
➢ ถนนปทุมธานีบางประหัน 
➢ ถนนสายวัดศาลาปูน-สุดเขตเทศบาล ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
➢ ถนนอยุธยา-อ่างทอง  ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

   *สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1155, 0-3524-3444    

    *ตำรวจทางหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1193, 0-3535-4444 

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


 

 

 

 

 

 


