แผ่นที่ 1 ของ 52 แผ่น

รายละเอียดจัดจ้างรถส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ 4 รายการ
การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2559 การสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2560 การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และการสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
--------------------------------1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
1.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานในครั้งนี้
1.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่
เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
1.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันที่ออกหนังสือเชิญชวนเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
1.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิ ติบุคคลดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับรถรับจ้างและมีประวัติผลงานที่สามารถตรวจสอบได้
โดยมีสัญญาหรือหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ ในลักษณะงานเดียวกันไม่เกิน 3 ปี
โดยมีวงเงินของงานในกลุ่มต่างๆ ดังนี้
รายการที่ 1 การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2559
กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 60,000 บาท
กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 93,600 บาท
กลุ่มที่ 3 ภาคใต้ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 5,800 บาท
กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออก ในวงเงินไม่น้อยกว่า 20,600 บาท
กลุ่มที่ 5 ภาคกลาง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 57,300 บาท
กลุ่มที่ 6 ปริมณฑล/กรุงเทพมหานคร ในวงเงินไม่น้อยกว่า 44,400 บาท
รายการที่ 2 การสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 74,850 บาท
กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 115,950 บาท
กลุ่มที่ 3 ภาคใต้ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 10,950 บาท
กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออก ในวงเงินไม่น้อยกว่า 37,050 บาท
กลุ่มที่ 5 ภาคกลาง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 75,050 บาท
กลุ่มที่ 6 ปริมณฑล/กรุงเทพมหานคร ในวงเงินไม่น้อยกว่า 49,900 บาท

แผ่นที่ 2 ของ 52 แผ่น

รายการที่ 3 การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 53,950 บาท
กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 93,550 บาท
กลุ่มที่ 3 ภาคใต้ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 5,800 บาท
กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออก ในวงเงินไม่น้อยกว่า 20,550 บาท
กลุ่มที่ 5 ภาคกลาง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 54,000 บาท
กลุ่มที่ 6 ปริมณฑล/กรุงเทพมหานคร ในวงเงินไม่น้อยกว่า 42,600 บาท
รายการที่ 4 การสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 60,000 บาท
กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 98,950 บาท
กลุ่มที่ 3 ภาคใต้ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 5,800 บาท
กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออก ในวงเงินไม่น้อยกว่า 30,900 บาท
กลุ่มที่ 5 ภาคกลาง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 62,300 บาท
กลุ่มที่ 6 ปริมณฑล/กรุงเทพมหานคร ในวงเงินไม่น้อยกว่า 45,700 บาท
1.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญ ชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 พ.ศ.2557)
1.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
1.8 บุ คคลหรือนิ ติบุ คคลที่ จ ะเข้าเป็ น คู่สั ญ ญากับ หน่ วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนิ นการจัดซื้อจัดจ้างด้ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
1.9 คู่สั ญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบั ญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท
คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
2. รายละเอียดงานและเงื่อนไขการจัดจ้างรถสาหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ
2.1 รายละเอียดการจัดจ้างรถส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ มีจานวนทั้งสิ้น 4 รายการ
รายการละ 6 กลุ่ม ดังนี้
(ดังเอกสารแนบท้าย แผ่นที่ 18 ถึง แผ่นที่ 52 จานวน 35 แผ่น)
รายการที่ 1 การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2559
กลุ่ ม ที่ 1 ภาคเหนื อ จ านวน 8 เส้ น ทาง ได้ แก่ จ.แพร่ จ.พะเยา, จ.ล าปาง, จ.อุ ต รดิ ต ถ์ , จ.สุ โขทั ย ,
จ.กาแพงเพชร และอ.เมือง จ.ตาก, จ.พิจิตร, จ.พิษณุโลก และจ.นครสวรรค์

แผ่นที่ 3 ของ 52 แผ่น

กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 12 เส้นทาง ได้แก่ จ.มุกดาหาร จ.นครพนม, อ.สว่างแดนดิน อ.เมือง
จ.สกลนคร, อ.เมือง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ, จ.หนองบัวลาภู จ.เลย, จ.ยโสธร จ.อานาจเจริญ, จ.กาฬสินธุ์, จ.มหาสารคาม
, จ.ขอนแก่น, จ.สุรินทร์, อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา อ.พล จ.ขอนแก่น, อ.เมือง จ.นครราชสีมา,และ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
กลุ่มที่ 3 ภาคใต้ จานวน 1 เส้นทาง ได้แก่ อ.เมือง และ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่ มที่ 4 ภาคตะวั นออก จ านวน 4 เส้ นทาง ได้แก่ จ.จันทบุ รี จ.ตราด, อ.สั ตหี บ จ.ชลบุรี, จ.ฉะเชิงเทรา
และอ.เมือง จ.ชลบุรี
กลุ่ มที่ 5 ภาคกลาง จ านวน 12 เส้ นทาง ได้ แก่ จ.สระแก้ ว, จ.ชั ยนาท จ.อุ ทั ยธานี , จ.สิ งห์ บุ รี จ.ลพบุ รี ,
จ.อ่ างทอง จ.สุ พรรณบุ รี , จ.นครนายก จ.ปราจี นบุ รี , จ.กาญจนบุ รี , จ.เพชรบุ รี, จ.สระบุ รี , จ.ราชบุ รี , จ.สมุ ทรสาคร
จ.สมุทรสงคราม, จ.นครปฐม(ร.ร.นายร้อยตารวจ), (ร.ร.เทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา))
กลุ่มที่ 6 ปริมณฑล/กรุงเทพมหานคร จานวน 19 เส้นทาง ได้แก่ จ.สมุทรปราการ (ร.ร.สมุทรปราการ),
จ.ปทุมธานี (ร.ร.ปทุมวิไล), (ร.ร.ธัญบุรี), จังหวัดนนทบุรี (ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม), กรุงเทพมหานคร ร.ร.สารวิทยา,
ร.ร.วั ด สุ ท ธิ ว ราราม, ร.ร.ชิ โ นรสวิ ท ยาลั ย , ร.ร.วั ดราชาธิ วาส, ร.ร.มั ธยมวั ดธาตุ ทอง, ร.ร.วั ดประดู่ ในทรงธรรม –
ร.ร.วัด นวลนรดิศ , ร.ร.มั ธยมวัดดาวคนอง, ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลั ย , ร.ร.บางกะปิ , ร.ร.กุน นที รุท ธารามวิท ยาคม,
ร.ร.สุ ร ศั ก ดิ์ ม นตรี , ร.ร.ศี ล าจารพิ พั ฒ น์ , ร.ร.เศรษฐบุ ตรบ าเพ็ ญ , ร.ร.พระโขนงวิ ท ยาลั ย - ร.ร.วชิ รธรรมสาธิ ต ,
ร.ร.วัดน้อยนพคุณ
รายการที่ 2 การสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กลุ่ มที่ 1 ภาคเหนื อ จ านวน 10 เส้ นทาง ได้ แก่ จ.พะเยา, จ.ล าปาง, จ.แพร่ , จ.อุ ต รดิ ต ถ์ , จ.สุ โขทั ย ,
อ.เมือง จ.ตาก, จ.พิษณุโลก, จ.กาแพงเพชร, จ.พิจิตร และ จ.นครสวรรค์
กลุ่มที่ 2 ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ จานวน 15 เส้ น ทาง ได้แก่ จ.นครพนม, อ.เมือง อ.กันทรลั กษณ์
จ.ศรีสะเกษ, อ.เมือง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร, จ.มุกดาหาร, จ.ยโสธร จ.อานาจเจริญ, จ.หนองบัวลาภู , จ.เลย,
จ.กาฬสิน ธุ์, จ.มหาสารคาม, อ.เมือง จ.ขอนแก่น, จ.สุรินทร์ , อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา และ อ.พล จ.ขอนแก่น ,
อ.เมือง จ.นครราชสีมา (ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย), (ร.ร.บุญวัฒนา) และ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
กลุ่มที่ 3 ภาคใต้ จานวน 2 เส้นทาง ได้แก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ร.ร.ประจวบวิทยาลัย, ร.ร.หัวหิน)
กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออก จานวน 7 เส้ นทาง ได้แก่ จ.ตราด, จ.จันทบุรี, ระยอง (ร.ร.วัดป่าประดู่)อ.สัตหี บ
จ.ชลบุรี, จ.ฉะเชิงเทรา, อ.เมือง จ.ชลบุรี (ร.ร.ชลกันยานุกูล), (ร.ร.ชลราษฎรอารุง)
กลุ่ มที่ 5 ภาคกลาง จ านวน 16 เส้ นทาง ได้ แก่ จ.สระแก้ ว, จ.ชัยนาท จ.อุ ทั ยธานี , จ.ลพบุ รี, จ.สิ งห์ บุ รี,
จ.ปราจีนบุ รี, จ.กาญจนบุ รี, จ.เพชรบุรี, จ.นครนายก, จ.สระบุรี, จ.อ่างทอง, จ.สุพรรณบุรี, จ.ราชบุรี, จ.สมุทรสงคราม,
จ.สมุทรสาคร, นครปฐม (ร.ร.นายร้อยตารวจ, ร.ร.เทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)), (ร.ร.เทศบาล ๒ วัดเสนหา
(สมัครพลผดุง))

แผ่นที่ 4 ของ 52 แผ่น

กลุ่ มที่ 6 ปริมณฑล/กรุงเทพมหานคร จานวน 20 เส้ นทาง ได้แก่ จ.สมุทรปราการ (ร.ร.สมุ ทรปราการ),
(ร.ร.สตรีสมุทรปราการ), จ.ปทุมธานี (ร.ร.ปทุมวิไล), (ร.ร.ธัญบุรี), จังหวัดนนทบุรี (ร.ร.สตรีนนทบุรี - ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม),
กรุ งเทพมหานคร ร.ร.สารวิ ทยา, ร.ร.วั ดสุ ทธิ วราราม, ร.ร.ชิ โนรสวิ ทยาลั ย, ร.ร.วั ดราชาธิ วาส, ร.ร.มั ธยมวั ดธาตุ ทอง,
ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม - ร.ร.วัดนวลนรดิศ, ร.ร.มัธยมวัดดาวคนอง, ร.ร.มัธยมวัดบึงทองหลาง, ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลั ย,
ร.ร.บางกะปิ, ร.ร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคม, ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี, ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์ - ร.ร.วัดน้อยนพคุณ, ร.ร.เศรษฐบุตรบาเพ็ญ, ร.ร.พระโขนงวิทยาลัย - ร.ร.วชิรธรรมสาธิต
รายการที่ 3 การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กลุ่ ม ที่ 1 ภาคเหนื อ จ านวน 7 เส้ น ทาง ได้ แก่ จ.แพร่ จ.พะเยา, จ.ล าปาง, จ.อุ ต รดิ ต ถ์ , จ.สุ โขทั ย ,
จ.กาแพงเพชร อ.เมือง จ.ตาก, จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก, และ จ.นครสวรรค์
กลุ่ ม ที่ 2 ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จ านวน 12 เส้ น ทาง ได้ แ ก่ จ.มุ กดาหาร จ.นครพนม, อ.เมื อง
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร, อ.เมือง อ.กัน ทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ, จ.หนองบั วล าภู จ.เลย, จ.ยโสธร จ.อานาจเจริญ,
จ.กาฬสินธุ์, จ.มหาสารคาม, อ.เมืองจ.ขอนแก่น, จ.สุรินทร์, อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสี มา และ อ.พล จ.ขอนแก่น, อ.เมือง
จ.นครราชสีมา และ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
กลุ่มที่ 3 ภาคใต้ จานวน 1 เส้นทาง ได้แก่ อ.เมือง และ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออก จ านวน 4 เส้ นทาง ได้แก่ จ.จันทบุ รี จ.ตราด, อ.สั ตหี บ จ.ชลบุ รี, จ.ฉะเชิงเทรา,
อ.เมือง จ.ชลบุรี (ร.ร.ชลกันยานุกูล)
กลุ่ มที่ 5 ภาคกลาง จ านวน 11 เส้ นทาง ได้ แก่ จ.สระแก้ ว, จ.ชั ยนาท จ.อุ ทั ยธานี , จ.สิ งห์ บุ รี จ.ลพบุ รี ,
จ.อ่างทอง จ.สุ พรรณบุ รี , จ.นครนายก จ.ปราจีนบุ รี , จ.กาญจนบุ รี, จ.เพชรบุ รี, จ.สระบุ รี, จ.ราชบุ รี, จ.สมุ ท รสาคร
จ.สมุทรสงคราม, นครปฐม (ร.ร.นายร้อยตารวจ, ร.ร.เทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา))
กลุ่ มที่ 6 ปริมณฑล/กรุงเทพมหานคร จานวน 17 เส้ นทาง ได้แก่ จ.สมุทรปราการ (ร.ร.สมุ ทรปราการ),
จ.ปทุ มธานี (ร.ร.ปทุ มวิ ไล), (ร.ร.ธั ญบุ รี ), จั งหวั ดนนทบุ รี (ร.ร.วั ดเขมาภิ รตาราม), กรุงเทพมหานคร ร.ร.สารวิ ทยา,
ร.ร.วั ดสุ ท ธิ วราราม, ร.ร.ชิ โนรสวิ ท ยาลั ย , ร.ร.วั ดราชาธิ วาส, ร.ร.มั ธยมวั ดธาตุ ท อง, ร.ร.วั ด ประดู่ ในทรงธรรม ร.ร.วัดนวลนรดิศ, ร.ร.มัธยมวัดดาวคนอง, ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย, ร.ร.บางกะปิ, ร.ร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคม - ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี, ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์ - ร.ร.วัดน้อยนพคุณ, ร.ร.เศรษฐบุตรบาเพ็ญ, ร.ร.พระโขนงวิทยาลัย - ร.ร.วชิรธรรมสาธิต
รายการที่ 4 การสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กลุ่ ม ที่ 1 ภาคเหนื อ จ านวน 8 เส้ น ทาง ได้ แก่ จ.แพร่ จ.พะเยา, จ.ล าปาง, จ.อุ ต รดิ ต ถ์ , จ.สุ โขทั ย ,
จ.กาแพงเพชร อ.เมือง จ.ตาก, จ.พิษณุโลก, จ.พิจิตร และ จ.นครสวรรค์
กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 13 เส้นทาง ได้แก่ จ.มุกดาหาร จ.นครพนม, อ.เมือง อ.กันทรลักษณ์
จ.ศรีส ะเกษ, อ.เมือ ง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร, จ.ยโสธร จ.อานาจเจริญ , จ.หนองบั ว ล าภู จ.เลย, กาฬสิ น ธุ์,
จ.มหาสารคาม, อ.เมื อ งจ.ขอนแก่ น , จ.สุ ริ น ทร์ , อ.บั ว ใหญ่ จ.นครราชสี ม า และ อ.พล จ.ขอนแก่ น , อ.เมื อ ง
จ.นครราชสีมา (ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย), (ร.ร.บุญวัฒนา) และ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
กลุ่มที่ 3 ภาคใต้ จานวน 1 เส้นทาง ได้แก่ อ.เมือง และ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แผ่นที่ 5 ของ 52 แผ่น

กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออก จานวน 6 เส้นทาง ได้แก่ จ.จันทบุรี จ.ตราด, จ.ระยอง (ร.ร.วัดป่าประดู่) อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี, จ.ฉะเชิงเทรา, อ.เมือง จ.ชลบุรี (ร.ร.ชลกันยานุกูล), (ร.ร.ชลราษฎรอารุง)
กลุ่ มที่ 5 ภาคกลาง จ านวน 13 เส้ นทาง ได้ แก่ จ.สระแก้ ว, จ.ชั ยนาท จ.อุ ทั ยธานี , จ.ลพบุ รี, จ.อ่างทอง
จ.สิ งห์ บุ รี , จ.นครนายก จ.ปราจี นบุ รี , จ.กาญจนบุ รี, จ.เพชรบุ รี, จ.สระบุ รี, จ.ราชบุ รี, จ.สุ พรรณบุ รี, จ.สมุ ท รสาคร
จ.สมุทรสงคราม, นครปฐม (ร.ร.นายร้อยตารวจ, ร.ร.เทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)), (ร.ร.เทศบาล ๒ วัด
เสนหา (สมัครพลผดุง))
กลุ่มที่ 6 ปริมณฑล/กรุ งเทพมหานคร จานวน 18 เส้ นทาง ได้แก่ จ.สมุทรปราการ (ร.ร.สมุทรปราการ ร.ร.สตรีสมุทรปราการ), จ.ปทุมธานี (ร.ร.ปทุมวิไล), (ร.ร.ธัญบุรี), จังหวัดนนทบุรี (ร.ร.สตรีนนทบุรี - ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม),
กรุ งเทพมหานคร ร.ร.สารวิ ทยา, ร.ร.วั ดสุ ทธิ วราราม, ร.ร.ชิ โนรสวิ ทยาลั ย, ร.ร.วั ดราชาธิ วาส, ร.ร.มั ธยมวั ดธาตุ ทอง,
ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม - ร.ร.วัดนวลนรดิศ, ร.ร.มัธยมวัดดาวคนอง, ร.ร.มัธยมวัดบึงทองหลาง, ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลั ย,
ร.ร.บางกะปิ , ร.ร.กุ น นที รุ ท ธารามวิ ท ยาคม - ร.ร.สุ รศั ก ดิ์ ม นตรี , ร.ร.ศี ล าจารพิ พั ฒ น์ - ร.ร.วั ด น้ อ ยนพคุ ณ ,
ร.ร.เศรษฐบุตรบาเพ็ญ, ร.ร.พระโขนงวิทยาลัย - ร.ร.วชิรธรรมสาธิต
2.2 ลั ก ษณะและอุ ป กรณ์ ต่ าง ๆ รวมทั้ ง การปฏิ บั ติ ต นของพนั ก งานขับ รถ และรถไมโครบั ส ส าหรับ ส่ ง -รับ
คณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบในแต่ละรายการ ดังนี้
2.2.1 ต้องเป็นรถไมโครบัสปรับอากาศที่มีการจดทะเบียนไม่เกิน 6 ปี ที่นั่งปรับเอนได้ไม่น้อยกว่า 60 องศา
และสามารถใช้งานได้ดี พร้อมทั้งปฏิบัติงานคันเดียวกันทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ
2.2.2 ในการปฏิบัติงานส่ง-รับ คณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบในเที่ยวที่มีคณะผู้ประสานงาน
การสอบและแบบทดสอบเดินทาง ผู้รับจ้างต้องใช้เวลาในการเติมเชื้อเพลิงครั้งละไม่เกิน 30 นาที
2.2.3 ต้องมียางอะไหล่ พร้อมอุปกรณ์หรือเครื่องมือเปลี่ยนและซ่อมได้ในกรณีจาเป็น
2.2.4 รถที่มีเบาะที่นั่ง 3 แถว ให้ถอดเบาะหลังสุดเพื่อวางกล่องแบบทดสอบ 1 แถว ถ้ารถมีเบาะที่นั่ง 4 แถว
ให้ถอดเบาะหลังสุดเพื่อวางกล่องแบบทดสอบ 2 แถว โดยให้มีที่นั่งติดกับด้านหลังของพนักงานขับรถเหลืออย่างน้อย 2 แถว
2.2.5 ผู้รับจ้างจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่พนักงานขับรถมือสองโดยสารไปกับรถที่ว่าจ้างนี้
2.2.6 เส้นทางในแต่ละสนามสอบมีระยะทางไม่เท่ากัน จึงกาหนดให้มีจานวนพนักงานขับรถและการรายงาน
ตัวตามตารางกาหนดจานวนพนักงานขับรถและวันเวลาที่พนักงานขับรถต้องไปรายงานตัวกับผู้อานวยการเดินรถ
1) เส้นทางจากต้นทางถึงปลายทางที่มีระยะทางตั้งแต่ 500 กิโลเมตรขึ้นไป ต้องมีพนักงานขับรถ 2 คน
โดยสับเปลี่ยนกันขับไม่เกินคนละ 2 ชั่วโมง เพื่อมิให้ เกิดอาการอ่อนเพลี ยมากจนเกินไป และเพื่อความปลอดภัยของ
คณะผู้ประสานงานการสอบ
2) เส้นทางจากต้นทางถึงปลายทางที่มีระยะทางตั้งแต่ 300 กิโลเมตรขึ้นไป ที่กาหนดให้เดินทางกลับ
วันจันทร์ ให้พนักงานขับรถมารายงานตัวกับผู้อานวยการเดินรถก่อนวันเดินทางกลับ 1 วัน ภายในเวลา 16.00 น.
และเส้ น ทางจากต้ น ทางถึ งปลายทางที่ มี ร ะยะทางไม่ ถึ ง 300 กิ โ ลเมตร ที่ ก าหนดให้ เดิ น ทางกลั บ ในวั น จั น ทร์
ให้พนักงานขับรถรายงานตัวกับผู้อานวยการเดินรถในวันเดินทางกลับ ภายในเวลา 07.00 น.
3) เส้นทางที่กาหนดให้เดินทางกลับในวันอาทิตย์หลังเสร็จสิ้นการสอบให้พนักงานขับรถรายงานต่อ
ผู้อานวยการเดินรถ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

แผ่นที่ 6 ของ 52 แผ่น

ตารางกาหนดจานวนพนักงานขับรถและวันเวลาที่พนักงานขับรถต้องไปรายงานตัวกับผู้อานวยการเดินรถ
รายการที่ 1 การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2559
การรายงานตัวกับผู้อานวยการเดินรถ
จานวน
กลุ่มที่
ภาค/เส้นทาง
วันอาทิตย์ที่
วันจันทร์ที่
พขร.
5 พฤศจิกายน 2560 6 พฤศจิกายน 2560
1
ภาคเหนือ จานวน 8 เส้นทาง
2 ภายในเวลา 16.00 น.
- เส้นทางจังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา
- เส้นทางจังหวัดลาปาง
2 ภายในเวลา 16.00 น.
- เส้นทางจังหวัดอุตรดิตถ์
1 ภายในเวลา 16.00 น.
- เส้นทางจังหวัดสุโขทัย
1 ภายในเวลา 16.00 น.
- เส้นทางจังหวัดกาแพงเพชร
1 ภายในเวลา 16.00 น.
และอาเภอเมือง จังหวัดตาก
- เส้นทางจังหวัดพิจิตร
1 ภายในเวลา 16.00 น.
- เส้นทางจังหวัดพิษณุโลก
1 ภายในเวลา 16.00 น.
- เส้นทางจังหวัดนครสวรรค์
1
ภายในเวลา 07.00 น.
2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 12 เส้นทาง
- เส้นทางจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม
2 ภายในเวลา 16.00 น.
- เส้น ทางอาเภอสว่างแดนดิน และอาเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร
2 ภายในเวลา 16.00 น.
- เส้ นทางอาเภอเมือง และอาเภอกันทรลักษณ์
2 ภายในเวลา 16.00 น.
จังหวัดศรีสะเกษ
- เส้นทางจังหวัดหนองบัวลาภู และจังหวัดเลย
2 ภายในเวลา 16.00 น.
- เส้นทางจังหวัดยโสธร และจังหวัดอานาจเจริญ
2 ภายในเวลา 16.00 น.
- เส้นทางจังหวัดกาฬสินธุ์
2 ภายในเวลา 16.00 น.
- เส้นทางจังหวัดมหาสารคาม
1 ภายในเวลา 16.00 น.
- เส้นทางอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1 ภายในเวลา 16.00 น.
- เส้นทางจังหวัดสุรินทร์
1 ภายในเวลา 16.00 น.
- เส้นทางอาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
1 ภายในเวลา 16.00 น.
และอาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
- เส้นทางอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
1
ภายในเวลา 07.00 น.
- เส้นทางอาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
1
ภายในเวลา 07.00 น.

แผ่นที่ 7 ของ 52 แผ่น

กลุ่มที่
3

4

5

ภาค/เส้นทาง
ภาคใต้ จานวน 1 เส้นทาง
- เส้นทางอาเภอเมือง และอาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภาคตะวันออก จานวน 4 เส้นทาง
- เส้นทางจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
- เส้นทางอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- เส้นทางจังหวัดฉะเชิงเทรา
- เส้นทางอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ภาคกลาง จานวน 12 เส้นทาง
- เส้นทางจังหวัดสระแก้ว
- เส้นทางจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี
- เส้นทางจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี
- เส้นทางจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสุพรรณบุรี
- เส้นทางจังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี
- เส้นทางจังหวัดกาญจนบุรี
- เส้นทางจังหวัดเพชรบุรี
- เส้นทางจังหวัดสระบุรี
- เส้นทางจังหวัดราชบุรี
- เส้นทางจังหวัดสมุทรสาคร
และจังหวัดสมุทรสงคราม
- เส้นทางอาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
- เส้นทางอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

จานวน
พขร.

การรายงานตัวกับผู้อานวยการเดินรถ
วันอาทิตย์ที่
วันจันทร์ที่
5 พฤศจิกายน 2560 6 พฤศจิกายน 2560

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ภายในเวลา 07.00 น.

ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 07.00 น.
ภายในเวลา 14.00 น.
ภายในเวลา 14.00 น.
ภายในเวลา 07.00 น.
ภายในเวลา 07.00 น.
ภายในเวลา 14.00 น.
ภายในเวลา 14.00 น.
ภายในเวลา 14.00 น.
ภายในเวลา 07.00 น.
ภายในเวลา 14.00 น.
ภายในเวลา 14.00 น.
ภายในเวลา 14.00 น.

1

ภายในเวลา 14.00 น.

1
1

ภายในเวลา 14.00 น.
ภายในเวลา 14.00 น.

แผ่นที่ 8 ของ 52 แผ่น

รายการที่ 2 การสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กลุ่มที่

ภาค/เส้นทาง

1

ภาคเหนือ จานวน 10 เส้นทาง
- เส้นทางจังหวัดพะเยา
- เส้นทางจังหวัดลาปาง
- เส้นทางจังหวัดแพร่
- เส้นทางจังหวัดอุตรดิตถ์
- เส้นทางจังหวัดสุโขทัย
- เส้นทางอาเภอเมือง จังหวัดตาก
- เส้นทางจังหวัดพิษณุโลก
- เส้นทางจังหวัดกาแพงเพชร
- เส้นทางจังหวัดพิจิตร
- เส้นทางจังหวัดนครสวรรค์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 15 เส้นทาง
- เส้นทางจังหวัดนครพนม
- เส้นทางอาเภอเมือง และอาเภอกันทรลักษณ์
จังหวัดศรีสะเกษ
- เส้นทางอาเภอเมือง และอาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร
- เส้นทางจังหวัดมุกดาหาร
- เส้นทางจังหวัดยโสธร และจังหวัดอานาจเจริญ
- เส้นทางจังหวัดหนองบัวลาภู
- เส้นทางจังหวัดเลย
- เส้นทางจังหวัดกาฬสินธุ์
- เส้นทางจังหวัดมหาสารคาม
- เส้นทางอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- เส้นทางจังหวัดสุรินทร์

2

จานวน
พขร.

การรายงานตัวกับผู้อานวยการเดินรถ
วันอาทิตย์ที่
วันจันทร์ที่
28 มกราคม 2561
29 มกราคม 2561

2
2

ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 16.00 น.

2
1
1
1
1
1
1
1

ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 16.00 น.

2

ภายในเวลา 16.00 น.

2

ภายในเวลา 16.00 น.

2

ภายในเวลา 16.00 น.

2
2
2
2
2
1
1
1

ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 16.00 น.

ภายในเวลา 07.00 น.

แผ่นที่ 9 ของ 52 แผ่น

กลุ่มที่

3

4

5

ภาค/เส้นทาง
- เส้นทางอาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
และอาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
- เส้นทางอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
(ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย)
- เส้นทางอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
(ร.ร.บุญวัฒนา)
- เส้นทางอาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ภาคใต้ จานวน 2 เส้นทาง
- เส้นทางอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- เส้นทางอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภาคตะวันออก จานวน 7 เส้นทาง
- เส้นทางจังหวัดตราด
- เส้นทางจังหวัดจันทบุรี
- เส้นทางจังหวัดระยอง (ร.ร.วัดป่าประดู)่
- เส้นทางอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- เส้นทางจังหวัดฉะเชิงเทรา
- เส้นทางอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
- เส้นทางอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ภาคกลาง จานวน 16 เส้นทาง
- เส้นทางจังหวัดสระแก้ว
- เส้นทางจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี
- เส้นทางจังหวัดลพบุรี
- เส้นทางจังหวัดสิงห์บุรี
- เส้นทางจังหวัดปราจีนบุรี
- เส้นทางจังหวัดกาญจนบุรี
- เส้นทางจังหวัดเพชรบุรี
- เส้นทางจังหวัดนครนายก

จานวน
พขร.
1

การรายงานตัวกับผู้อานวยการเดินรถ
วันอาทิตย์ที่
วันจันทร์ที่
28 มกราคม 2561
29 มกราคม 2561
ภายในเวลา 16.00 น.

1

ภายในเวลา 07.00 น.

1

ภายในเวลา 07.00 น.

1

ภายในเวลา 07.00 น.

1
1

ภายในเวลา 07.00 น.
ภายในเวลา 07.00 น.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 07.00 น.
ภายในเวลา 07.00 น.
ภายในเวลา 07.00 น.
ภายในเวลา 15.00 น.
ภายในเวลา 15.00 น.
ภายในเวลา 15.00 น.
ภายในเวลา 07.00 น.
ภายในเวลา 07.00 น.
ภายในเวลา 15.00 น.
ภายในเวลา 15.00 น.
ภายในเวลา 15.00 น.
ภายในเวลา 07.00 น.
ภายในเวลา 15.00 น.
ภายในเวลา 15.00 น.

แผ่นที่ 10 ของ 52 แผ่น

กลุ่มที่

ภาค/เส้นทาง
- เส้นทางจังหวัดสระบุรี
- เส้นทางจังหวัดอ่างทอง
- เส้นทางจังหวัดสุพรรณบุรี
- เส้นทางจังหวัดราชบุรี
- เส้นทางจังหวัดสมุทรสงคราม
- เส้นทางจังหวัดสมุทรสาคร
- เส้นทางอาเภอสามพราน และอาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
(ร.ร.นายร้อยตารวจ และ ร.ร.เทศบาล ๑
วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา))
- เส้นทางอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
(ร.ร.เทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง))

1
1
1
1
1
1

การรายงานตัวกับผู้อานวยการเดินรถ
วันอาทิตย์ที่
วันจันทร์ที่
28 มกราคม 2561
29 มกราคม 2561
ภายในเวลา 15.00 น.
ภายในเวลา 15.00 น.
ภายในเวลา 15.00 น.
ภายในเวลา 15.00 น.
ภายในเวลา 15.00 น.
ภายในเวลา 15.00 น.

1

ภายในเวลา 15.00 น.

1

ภายในเวลา 15.00 น.

จานวน
พขร.

รายการที่ 3 การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กลุ่มที่
1

ภาค/เส้นทาง
ภาคเหนือ จานวน 7 เส้นทาง
- เส้นทางจังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา
- เส้นทางจังหวัดลาปาง
- เส้นทางจังหวัดอุตรดิตถ์
- เส้นทางจังหวัดสุโขทัย
- เส้นทางจังหวัดกาแพงเพชร
และอาเภอเมือง จังหวัดตาก
- เส้นทางจังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก
- เส้นทางจังหวัดนครสวรรค์

จานวน
พขร.

การรายงานตัวกับผู้อานวยการเดินรถ
วันอาทิตย์ที่
วันจันทร์ที่
6 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561

2

ภายในเวลา 16.00 น.

2
1
1

ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 16.00 น.

1

ภายในเวลา 16.00 น.

1
1

ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 07.00 น.

แผ่นที่ 11 ของ 52 แผ่น

กลุ่มที่

ภาค/เส้นทาง

2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 12 เส้นทาง
- เส้นทางจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม
- เส้น ทางอาเภอสว่างแดนดิน และอาเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร
- เส้นทางอาเภอเมือง และอาเภอกันทรลักษณ์
จังหวัดศรีสะเกษ
- เส้นทางจังหวัดหนองบัวลาภู และจังหวัดเลย
- เส้นทางจังหวัดยโสธร และจังหวัดอานาจเจริญ
- เส้นทางจังหวัดกาฬสินธุ์
- เส้นทางจังหวัดมหาสารคาม
- เส้นทางอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- เส้นทางจังหวัดสุรินทร์
- เส้นทางอาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
และอาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
- เส้นทางอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
- เส้นทางอาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ภาคใต้ จานวน 1 เส้นทาง
- เส้นทางอาเภอเมือง และอาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภาคตะวันออก จานวน 4 เส้นทาง
- เส้นทางจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
- เส้นทางอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- เส้นทางจังหวัดฉะเชิงเทรา
- เส้นทางอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

3

4

จานวน
พขร.

การรายงานตัวกับผู้อานวยการเดินรถ
วันอาทิตย์ที่
วันจันทร์ที่
6 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561

2

ภายในเวลา 16.00 น.

2

ภายในเวลา 16.00 น.

2

ภายในเวลา 16.00 น.

2
2
2

ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 16.00 น.

1
1
1

ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 16.00 น.

1

ภายในเวลา 16.00 น.

1
1

ภายในเวลา 07.00 น.
ภายในเวลา 07.00 น.

1

ภายในเวลา 07.00 น.

1
1
1
1

ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 07.00 น.
ภายในเวลา 15.00 น.
ภายในเวลา 15.00 น.

แผ่นที่ 12 ของ 52 แผ่น

กลุ่มที่

ภาค/เส้นทาง

5

ภาคกลาง จานวน 11 เส้นทาง
- เส้นทางจังหวัดสระแก้ว
- เส้นทางจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี
- เส้นทางจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี
- เส้นทางจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสุพรรณบุรี
- เส้นทางจังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี
- เส้นทางจังหวัดกาญจนบุรี
- เส้นทางจังหวัดเพชรบุรี
- เส้นทางจังหวัดสระบุรี
- เส้นทางจังหวัดราชบุรี
- เส้นทางจังหวัดสมุทรสาคร
และจังหวัดสมุทรสงคราม
- เส้ น ทางอ าเภอเมื อ ง และอ าเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม

จานวน
พขร.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

การรายงานตัวกับผู้อานวยการเดินรถ
วันอาทิตย์ที่
วันจันทร์ที่
6 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561
ภายในเวลา 07.00 น.
ภายในเวลา 07.00 น.
ภายในเวลา 15.00 น.
ภายในเวลา 15.00 น.
ภายในเวลา 15.00 น.
ภายในเวลา 07.00 น.
ภายในเวลา 15.00 น.
ภายในเวลา 15.00 น.
ภายในเวลา 15.00 น.

1

ภายในเวลา 15.00 น.

1

ภายในเวลา 15.00 น.

รายการที่ 4 การสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กลุ่มที่
1

ภาค/เส้นทาง
ภาคเหนือ จานวน 8 เส้นทาง
- เส้นทางจังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา
- เส้นทางจังหวัดลาปาง
- เส้นทางจังหวัดอุตรดิตถ์
- เส้นทางจังหวัดสุโขทัย
- เส้นทางจังหวัดกาแพงเพชร และอาเภอเมือง
จังหวัดตาก
- เส้นทางจังหวัดพิษณุโลก
- เส้นทางจังหวัดพิจิตร
- เส้นทางจังหวัดนครสวรรค์

จานวน
พขร.

การรายงานตัวกับผู้อานวยการเดินรถ
วันอาทิตย์ที่
วันจันทร์ที่
22 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561

2

ภายในเวลา 16.00 น.

2
1
1

ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 16.00 น.

1
1
1
1

ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 07.00 น.

แผ่นที่ 13 ของ 52 แผ่น

กลุ่มที่

ภาค/เส้นทาง

2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 13 เส้นทาง
- เส้นทางจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม
- เส้นทางอาเภอเมือง อาเภอกันทรลักษณ์
จังหวัดศรีสะเกษ
- เส้นทางอาเภอเมือง และอาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร
- เส้นทางจังหวัดยโสธร และจังหวัดอานาจเจริญ
- เส้นทางจังหวัดหนองบัวลาภู และจังหวัดเลย
- เส้นทางจังหวัดกาฬสินธุ์
- เส้นทางจังหวัดมหาสารคาม
- เส้นทางอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- เส้นทางจังหวัดสุรินทร์
- เส้นทางอาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
และอาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
- เส้นทางอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
- เส้นทางอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
- เส้นทางอาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ภาคใต้ จานวน 1 เส้นทาง
- เส้นทางอาเภอเมือง และอ.หัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภาคตะวันออก จานวน 6 เส้นทาง
- เส้นทางจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
- เส้นทางจังหวัดระยอง (ร.ร.วัดป่าประดู่)
- เส้นทางอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- เส้นทางจังหวัดฉะเชิงเทรา
- เส้นทางอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
- เส้นทางอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

3

4

จานวน
พขร.

การรายงานตัวกับผู้อานวยการเดินรถ
วันอาทิตย์ที่
วันจันทร์ที่
22 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561

2

ภายในเวลา 16.00 น.

2

ภายในเวลา 16.00 น.

2
2
2
2
1
1
1

ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 16.00 น.

1
1
1
1

ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 07.00 น.
ภายในเวลา 07.00 น.
ภายในเวลา 07.00 น.

1
1
1
1
1
1
1

ภายในเวลา 07.00 น.
ภายในเวลา 16.00 น.
ภายในเวลา 07.00 น.
ภายในเวลา 07.00 น.
ภายในเวลา 15.00 น.
ภายในเวลา 15.00 น.
ภายในเวลา 15.00 น.

แผ่นที่ 14 ของ 52 แผ่น

กลุ่มที่

ภาค/เส้นทาง

5

ภาคกลาง จานวน 13 เส้นทาง
- เส้นทางจังหวัดสระแก้ว
- เส้นทางจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี
- เส้นทางจังหวัดลพบุรี
- เส้นทางจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี
- เส้นทางจังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี
- เส้นทางจังหวัดกาญจนบุรี
- เส้นทางจังหวัดเพชรบุรี
- เส้นทางจังหวัดสระบุรี
- เส้นทางจังหวัดราชบุรี
- เส้นทางจังหวัดสุพรรณบุรี
- เส้นทางจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสงคราม
- เส้นทางอาเภอเมือง และอาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
- เส้นทางอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

จานวน
พขร.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

การรายงานตัวกับผู้อานวยการเดินรถ
วันอาทิตย์ที่
วันจันทร์ที่
22 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561
ภายในเวลา 07.00 น.
ภายในเวลา 07.00 น.
ภายในเวลา 15.00 น.
ภายในเวลา 15.00 น.
ภายในเวลา 15.00 น.
ภายในเวลา 07.00 น.
ภายในเวลา 15.00 น.
ภายในเวลา 15.00 น.
ภายในเวลา 15.00 น.
ภายในเวลา 15.00 น.

1

ภายในเวลา 15.00 น.

1
1

ภายในเวลา 15.00 น.
ภายในเวลา 15.00 น.

2.2.7 เวลาที่กาหนดไว้นั้นได้รวมเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน อาหารเย็น และเวลาพักรถไว้เรียบร้อยแล้ว
2.2.8 พนั ก งานขั บ รถต้ อ งเป็ น ผู้ มี ค วามช านาญในเส้ น ทางส่ ง -รั บ สามารถแก้ ไขเครื่ อ งยนต์ ได้ บ้ า ง
และมีสภาพร่างกายที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน สาหรับพนักงานขับรถที่ไม่ ชานาญในเส้นทางขอให้ทบทวน
เส้นทางกับงานยานพาหนะ กองอานวยการสอบก่อนออกเดินทาง และผู้ว่าจ้างสามารถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
พนักงานขับรถของผู้รับจ้างได้
2.2.9 บริษัทผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่ที่สามารถประสานงานกับรถที่จะออกเดินทาง เพื่อแก้ไขปัญหารถไม่มา
ตามกาหนดเวลา ณ กองอานวยการสอบ มสธ. ก่อนรถออกเดินทางอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และในช่วงเวลาการดาเนินการสอบ
ในแต่ละรายการผู้ว่าจ้างต้องสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
2.3 รถไมโครบั ส ส าหรั บส่ ง-รั บคณะผู้ ประสานงานการสอบและแบบทดสอบในทุ กรายการ ต้ องมี ประกั นภั ย
ประเภทที่ 3 และคุ้มครองผู้โดยสาร

แผ่นที่ 15 ของ 52 แผ่น

2.4. ข้อกาหนดค่าปรับลดค่าจ้างตามเงื่อนไขการจัดจ้างรถส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบในทุกรายการ
ดังนี้
2.4.1 กรณีที่ผู้รับจ้างไม่จัดเตรียมยางอะไหล่ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือสาหรับเปลี่ยนและซ่อมรถได้ (อาทิเช่น
ยางอะไหล่ เครื่องมือซ่อมรถประจารถ แม่แรงขนาดเล็ก) ซึ่งถือเป็นส่วนควบของรถขณะที่จาเป็นต้องใช้ ผู้รับจ้างยินยอม
ให้ปรับลดราคาลงเป็นเงิน 500 บาทต่อคัน
2.4.2 ในระหว่างการเดินทางเพื่อส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ หากผู้รับจ้างใช้เวลาใน
การเติมเชื้อเพลิงในเที่ยวที่มีคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบร่วมเดินทางเกินกว่าเวลาที่กาหนด ผู้รับจ้าง
ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับลดราคาค่าจ้างลงครั้งละจานวน 500 บาท
2.4.3 กรณีที่ผู้รับจ้างไม่จัดเจ้าหน้าที่ที่สามารถประสานงานกับรถที่จะออกเดินทาง เพื่อแก้ไขปัญหารถไม่มา
ตามกาหนดเวลา ณ กองอานวยการสอบ มสธ. ก่อนรถออกเดินทางอย่างน้ อย 1 ชั่ วโมง และต้องสามารถติดต่ อได้
ตลอดเวลา ผู้รับจ้างยินยอมให้ปรับลดราคาลงเป็นเงิน 2,000 บาทต่อวัน
2.4.4 กรณีที่ผู้รับจ้างนาพนักงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานขับรถคนที่ 2 โดยสารไปกับรถที่ว่าจ้างผู้รับจ้าง
ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับลดราคาค่าจ้างลงจานวน 20% จากราคาค่าจ้างในเส้นทางนั้นต่อคนในแต่ละเที่ยวของการ
เดิน ทาง (เที่ย วไปหรือเที่ย วกลั บ ) และมหาวิทยาลั ยไม่อนุญ าตให้ ผู้ รับจ้างนาพนักงานขับรถคนนั้น มาปฏิบั ติงาน
กับมหาวิทยาลัยฯ อีกต่อไป
2.4.5 เส้นทางที่มีพนักงานขับรถ 2 คน พนักงานขับรถทั้ง 2 คน ต้องถ่ายสาเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ให้กับ
งานยานพาหนะประจ ากองอ านวยการสอบ 1 ฉบั บ ก่ อนออกเดิ นทาง หากไม่ มี ส าเนาใบอนุ ญ าตเจ้ าหน้ าที่ จะขอ
ตรวจสอบต้นฉบับจริง ถ้าไม่มีทั้งสองอย่างจะถือว่าไม่มีพนักงานขับรถคนที่ 2 และกรณีที่ผู้รับจ้างไม่มีพนักงานขับรถคนที่
2
ในเส้นทางที่กาหนดให้มีพนักงานขับรถ 2 คน ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับลดราคาค่าจ้างลงจานวน 15% จากราคา
ค่าจ้างในเส้นทางนั้น ในแต่ละเที่ยวของการเดินทาง (เที่ยวไปหรือเที่ยวกลับ) และในระหว่างการเดินทางหากพนักงาน
ขับรถมือสองไม่ช่วยสับเปลี่ยนกันขับรถ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับลดราคาค่าจ้างลงจานวน 5% จากราคาค่าจ้างใน
เส้นทางนั้น ในแต่ละเที่ยวของการเดินทาง (เที่ยวไปหรือเที่ยวกลับ)
2.4.6 กรณีที่เครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์ชารุดและไม่สามารถทาความเย็นได้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้าง
ปรับลดราคาค่าจ้างลงจานวน 10% จากราคาค่าจ้างในเส้นทางนั้น ในแต่ละเที่ยวของการเดินทาง (เที่ยวไปหรือเที่ยวกลับ)
2.4.7 ผู้รับจ้างต้องตรงต่อเวลาอย่างเคร่งครัดตามรายละเอียดเส้นทาง และเวลาการเดินรถตามเอกสารแนบท้าย
สัญญา ถ้าผู้รับจ้างผิดเวลาอันเกิดจากความผิดของผู้รับจ้างหรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อใด ๆ ของผู้รับจ้างก็ดี
ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับลดราคาค่าจ้างเป็นอัตราชั่วโมงละ 1,000 บาท ในแต่ละเที่ยวของการเดินทาง (เที่ยวไป
หรือเที่ยวกลับ)
2.4.8 ระหว่างการเดินทางหากรถไมโครบัสของผู้รับจ้างชารุดบกพร่องหรือทาให้การบริการผิดไปจากเงื่อนไข
ในการจ้างให้ผู้รับจ้างแก้ไขเหตุบกพร่องดังกล่าวให้กลับคืนสู่สภาพเดิมภายใน 1 ชั่วโมง หากล่วงเลยกาหนดเวลาดังกล่าว
ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับลดราคาค่าจ้างลงตามชั่วโมงที่ต้องเสียเวลาไปในอัตราชั่วโมงละ 500 บาท ในกรณีที่ไม่
สามารถแก้ไขได้และต้องจ้างรถคันใหม่มาส่งคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ ผู้รับจ้างต้องยินยอมรับภาระ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

แผ่นที่ 16 ของ 52 แผ่น

2.4.9 กรณีที่พนักงานขับรถไม่ไปรายงานตัวกับผู้อานวยการเดินรถตามตารางกาหนด จานวนพนักงานขับรถ
และวันเวลาที่พนักงานขับรถต้องไปรายงานตัวกับผู้อานวยการเดินรถ แต่ละการสอบ ได้แก่ การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่
2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปี การศึกษา 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 การสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์
ที่ 6 พฤษภาคม 2561 และการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2560 ในวันอาทิ ตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561
ภายในเวลา 16.00 น. ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับลดราคาค่าจ้างลงจานวน 10% จากราคาค่าจ้างในเส้นทางนั้น
ในกรณีที่ไปรายงานตัวช้ากว่าเวลาที่กาหนดภายใน 2 ชั่วโมง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับลดราคาค่าจ้างลงจานวน
5% ของราคาค่าจ้าง และถ้าไปรายงานตัวช้ากว่าเวลาที่กาหนดเกินกว่า 2 ชั่วโมง ให้ถือเสมือนว่าไม่ได้ไปรายงานตัว
2.4.10 กรณีที่พนักงานขับรถไม่ไปรายงานตัวกับผู้อานวยการเดินรถตามตารางกาหนด จานวนพนักงานขับรถ
และวั น เวลาที่ พ นั ก งานขั บ รถต้ อ งไปรายงานตั ว กั บ ผู้ อ านวยการเดิ น รถ แต่ ล ะการสอบ ได้ แ ก่ การสอบซ่ อ ม
ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิ เศษ ปี การศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 การสอบไล่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2560 ในวันจั นทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 และการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 23
กรกฎาคม 2561 ภายในเวลา 07.00 น. ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับลดราคาค่าจ้างลงจานวน 5% ของราคาค่าจ้าง
ในเส้นทางนั้น ๆ
2.4.11 กรณีที่พนักงานขับรถไม่ไปรายงานตัวกับผู้อานวยการเดินรถตามตารางกาหนด จานวนพนักงานขับรถ
และวันเวลาที่พนักงานขับรถต้องไปรายงานตัวกับผู้อานวยการเดินรถ แต่ละการสอบ ได้แก่ การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่
2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 และการสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่
6 พฤษภาคม 2561 และการสอบไล่ ภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2560 ในวั นอาทิ ตย์ ที่ 22 กรกฎาคม 2561
ภายในเวลา 15.00 น. ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับลดราคาค่าจ้างลงจานวน 5% ของราคาค่าจ้างในเส้นทางนั้น ๆ
ในกรณีที่ไปรายงานตัวช้ากว่าเวลาที่กาหนดภายใน 1 ชั่วโมง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับลดราคาค่าจ้างลงจานวน
3 % ของราคาค่าจ้าง และถ้าไปรายงานตัวช้ากว่าเวลาที่กาหนดเกินกว่า 1 ชั่วโมง ให้ถือเสมือนว่าไม่ได้ไปรายงานตัว
2.4.12 การเปลี่ยนรถรับจ้างหลังจากที่ทาสัญญาจ้างไปแล้วให้เปลี่ยนเฉพาะที่มีเหตุจาเป็นเท่านั้น โดยต้อง
บันทึกแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนออกเดินทาง และต้องเป็นรถที่มีสภาพไม่ต่ากว่ารถที่ระบุไว้ในสัญญา แล้วได้เคยตรวจสภาพ
มาก่อน รวมทั้งกรณีที่ผู้เดินทางหรือผู้ว่าจ้างประสงค์ให้เปลี่ยนรถ โดยนารถมาตรวจสภาพ ณ ที่ทาการของมหาวิทยาลัยฯ
หากในวันปฏิบัติงานผู้รับจ้างจัดรถรับจ้างคันใดที่ยังไม่ได้ตรวจสภาพไปปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับลดราคา
ค่าจ้างลงจานวน 10% จากราคาค่าจ้างในเส้นทางนั้นในแต่ละเที่ยวของการเดินทาง (เที่ยวไปหรือเที่ยวกลับ)
อนึ่ง รถสาหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบในแต่ละเส้นทางของการสอบ ผู้รับจ้าง
จะต้องนารถไปให้ฝ่ายจัดสอบ สานักทะเบียนและวัดผล ได้ตรวจสภาพรถทุกกลุ่มทุกคันให้แล้วเสร็จในแต่ละการสอบ
คือ การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2559 ภายในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
การสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภายในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2560 ภายในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 และการสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภายใน
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 หากไม่มาตามกาหนดเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยฯ จะยกเลิกการจ้างในเส้นทางนั้น ๆ ใน

แผ่นที่ 17 ของ 52 แผ่น

การตรวจสภาพให้ ผู้ รั บ จ้ างระบุ ห มายเลขทะเบียนรถแต่ล ะคั น ในวันตรวจสภาพรถว่าจะไปเส้ นทางใด และเงื่อนไข
ทั้ง 12 ข้อ ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้จะต้องอยู่ในเงื่อนไขของสัญญาจ้างด้วย
3. การจ่ายเงินค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างในแต่ละรายการจ่ายเป็น 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จ่ายเงินให้ผู้รับจ้างครึ่งหนึ่งเมื่อผู้รับจ้าง
นารถมาปฏิบัติงานรับ-ส่งคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบออกจากมหาวิทยาลัยไปสนามสอบครบทุกเส้นทาง
แล้ว (ในเที่ยวไป) และจ่ายเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานโดยผู้รับจ้างนาคณะผู้ประสานงานการสอบและ
แบบทดสอบกลับมาส่งมหาวิทยาลัยครบทุกเส้นทาง หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจการจ้างตามระเบียบพัสดุในแต่ละรายการ
4. เงื่อนไขในการเสนอราคา
4.1 ในการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคารายการที่ 1 (การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษา
พิเศษ ปี การศึกษา 2559) รายการที่ 2 (การสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560) รายการที่ 3 (การสอบซ่อม
ภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2560) และรายการที่ 4 (การสอบไล่ ภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศี กษา 2560) ทั้ งกลุ่ ม
โดยสามารถเลือกเสนอราคากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือทุกกลุ่มก็ได้ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิน
ด้วยราคารวมในแต่ละกลุ่มเป็นเกณฑ์ โดยราคาที่เสนอต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรายละเอียดราคาของแต่ละเส้นทางในแต่ละกลุ่ม ตามแบบฟอร์มใบเสนอราคา

แผ่นที่ 18 ของ 52 แผ่น

รำยละเอียดเส้นทำงกำรเดินรถส่ง - รับคณะผู้ประสำนงำนและแบบทดสอบ
กำรสอบซ่อมภำคกำรศึกษำที่ 2 และภำคกำรศึกษำพิเศษ ปีกำรศึกษำ 2559
กลุ่มที่ 1 ภำคเหนือ
ที่ ชนิดของรถ จำนวน รถถึงมสธ.
เทีย่ วไป
ออกจำก
พขร.
จังหวัดในเส้นทำง (ระยะทำง)
มสธ.
(คน)
1 รถไมโครบัส 2
2 พ.ย. 60 2 พ.ย. 60 แพร่
(551)
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.พิริยาลัย
พะเยา
(141)
- ร.ร.พะเยาพิทยาคม
2 รถไมโครบัส 2
2 พ.ย. 60 2 พ.ย. 60 ลาปาง
(599)
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย
3 รถไมโครบัส 1
3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60 อุตรดิตถ์
(491)
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.อุตรดิตถ์
4 รถไมโครบัส 1
3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60 สุโขทัย
(427)
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม
5 รถไมโครบัส 1
3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60 กาแพงเพชร
(358)
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม
อ.เมือง จ.ตาก
(68)
-ร.ร.ตากพิทยาคม
6 รถไมโครบัส 1
3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60 พิษณุโลก
(377)
ปรับอากาศ
06.00 น. 07.00 น. - ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี
7 รถไมโครบัส 1
3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60 พิจติ ร
(344)
ปรับอากาศ
06.00 น. 07.00 น. - ร.ร.พิจติ รพิทยาคม
8 รถไมโครบัส 1
3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60 นครสวรรค์
(240)
ปรับอากาศ
07.00 น. 08.00 น. - ร.ร.สตรีนครสวรรค์

เทีย่ วกลับ
ถึงจังหวัดใน ออกจำก กลับถึงมสธ.
เส้นทำง ปลำยทำง
2 พ.ย. 60 6 พ.ย. 60 6 พ.ย. 60
16.10 น. 08.00 น.
20.45 น.
18.45 น.
2 พ.ย. 60
17.00 น.
3 พ.ย. 60
15.10 น.
3 พ.ย. 60
14.10 น.
3 พ.ย. 60
13.00 น.

6 พ.ย. 60
08.00 น.
6 พ.ย. 60
08.00 น.
6 พ.ย. 60
08.00 น.
6 พ.ย. 60
08.00 น.

6 พ.ย. 60
19.00 น.
6 พ.ย. 60
17.10 น.
6 พ.ย. 60
16.10 น.
6 พ.ย. 60
16.25 น.

14.25 น.
3 พ.ย. 60
14.20 น.
3 พ.ย. 60
13.45 น.
3 พ.ย. 60
13.00 น.

6 พ.ย. 60
08.00 น.
6 พ.ย. 60
08.00 น.
6 พ.ย. 60
08.00 น.

6 พ.ย. 60
15.20 น.
6 พ.ย. 60
14.45 น.
6 พ.ย. 60
13.00 น.

แผ่นที่ 19 ของ 52 แผ่น

รำยละเอียดเส้นทำงกำรเดินรถส่ง - รับคณะผู้ประสำนงำนและแบบทดสอบ
กำรสอบซ่อมภำคกำรศึกษำที่ 2 และภำคกำรศึกษำพิเศษ ปีกำรศึกษำ 2559
กลุ่มที่ 2 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ ชนิดของรถ จำนวน รถถึงมสธ.
เทีย่ วไป
ออกจำก
พขร.
จังหวัดในเส้นทำง (ระยะทำง)
มสธ.
(คน)
1 รถไมโครบัส 2
2 พ.ย. 60 2 พ.ย. 60 มุกดาหาร
(642)
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.มุกดาหาร
นครพนม
(104)
- ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย
2 รถไมโครบัส 2
2 พ.ย. 60 2 พ.ย. 60 อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (644)
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. -ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *
อ.เมือง จ.สกลนคร
(84)
-ร.ร.สกลราชวิทยานุกลู *
3 รถไมโครบัส 2
2 พ.ย. 60 2 พ.ย. 60 ศรีสะเกษ
(571)
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ (103)
- ร.ร.กันทรลักษ์วิทยา
4 รถไมโครบัส 2
2 พ.ย. 60 2 พ.ย. 60 หนองบัวลาภู
(577)
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร
เลย
(106)
- ร.ร.เลยพิทยาคม
5 รถไมโครบัส 2
2 พ.ย. 60 2 พ.ย. 60 ยโสธร
(531)
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.ยโสธรพิทยาคม
อานาจเจริญ
(54)
- ร.ร.อานาจเจริญ
6 รถไมโครบัส 2
2 พ.ย. 60 2 พ.ย. 60 กาฬสินธุ์
(519)
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.กาฬสินธุพ์ ทิ ยาสรรพ์
7 รถไมโครบัส 1
3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60 มหาสารคาม
(475)
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.สารคามพิทยาคม
8 รถไมโครบัส 1
3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60 อ.เมือง จ.ขอนแก่น
(449)
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. -ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน

เทีย่ วกลับ
ถึงจังหวัดใน ออกจำก กลับถึงมสธ.
เส้นทำง ปลำยทำง
2 พ.ย. 60 6 พ.ย. 60 6 พ.ย. 60
17.45 น. 08.00 น.
21.45 น.
19.45 น.
2 พ.ย. 60
17.45 น.

6 พ.ย. 60
08.00 น.

6 พ.ย. 60
21.25 น.

19.25 น.
2 พ.ย. 60
16.30 น.

6 พ.ย. 60
08.00 น.

6 พ.ย. 60
20.30 น.

18.30 น.
2 พ.ย. 60
16.40 น.

6 พ.ย. 60
08.00 น.

6 พ.ย. 60
20.40 น.

18.40 น.
2 พ.ย. 60
15.50 น.

6 พ.ย. 60
08.00 น.

6 พ.ย. 60
19.00 น.

17.00 น.
2 พ.ย. 60
15.40 น.
3 พ.ย. 60
15.00 น.
3 พ.ย. 60
14.30 น.

6 พ.ย. 60
08.00 น.
6 พ.ย. 60
08.00 น.
6 พ.ย. 60
08.00 น.

6 พ.ย. 60
17.40 น.
6 พ.ย. 60
17.00 น.
6 พ.ย. 60
16.30 น.

แผ่นที่ 20 ของ 52 แผ่น

ที่ ชนิดของรถ จำนวน
พขร.
(คน)
9 รถไมโครบัส 1
ปรับอากาศ
10 รถไมโครบัส 1
ปรับอากาศ

รถถึงมสธ.

11 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
12 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ

3 พ.ย. 60
07.00 น.
3 พ.ย. 60
08.00 น.

1
1

ออกจำก
มสธ.
3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60
05.00 น. 06.00 น.
3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60
05.00 น. 06.00 น.

3 พ.ย. 60
08.00 น.
3 พ.ย. 60
09.00 น.

เทีย่ วไป
เทีย่ วกลับ
จังหวัดในเส้นทำง (ระยะทำง) ถึงจังหวัดใน ออกจำก กลับถึงมสธ.
เส้นทำง ปลำยทำง
สุรินทร์
(426) 3 พ.ย. 60 6 พ.ย. 60 6 พ.ย. 60
- ร.ร.สุรวิทยาคาร
14.10 น. 08.00 น.
16.10 น.
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา (360) 3 พ.ย. 60 6 พ.ย. 60 6 พ.ย. 60
- ร.ร.บัวใหญ่
13.00 น. 08.00 น.
16.35 น.
อ.พล จ.ขอนแก่น
(80)
- ร.ร.เมืองพลวิทยาคม
14.35 น.
นครราชสีมา
(259) 3 พ.ย. 60 6 พ.ย. 60 6 พ.ย. 60
- ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย
13.20 น. 08.00 น.
13.20 น.
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
(214) 3 พ.ย. 60 6 พ.ย. 60 6 พ.ย. 60
- ร.ร.สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
13.35 น. 08.00 น.
12.35 น.

แผ่นที่ 21 ของ 52 แผ่น

รำยละเอียดเส้นทำงกำรเดินรถส่ง - รับคณะผู้ประสำนงำนและแบบทดสอบ
กำรสอบซ่อมภำคกำรศึกษำที่ 2 และภำคกำรศึกษำพิเศษ ปีกำรศึกษำ 2559
กลุ่มที่ 3 ภำคใต้
ที่ ชนิดของรถ จำนวน รถถึงมสธ.
เทีย่ วไป
ออกจำก
พขร.
จังหวัดในเส้นทำง (ระยะทำง)
มสธ.
(คน)
1 รถไมโครบัส 1
3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ปรับอากาศ
07.00 น. 08.00 น. -ร.ร.หัวหิน
(191)
-ร.ร.ประจวบวิทยาลัย
(90)

เทีย่ วกลับ
ถึงจังหวัดใน ออกจำก กลับถึงมสธ.
เส้นทำง ปลำยทำง
3 พ.ย. 60 6 พ.ย. 60 6 พ.ย. 60
11.15 น. 08.00 น.
14.00 น.
14.00 น.

แผ่นที่ 22 ของ 52 แผ่น

รำยละเอียดเส้นทำงกำรเดินรถส่ง - รับคณะผู้ประสำนงำนและแบบทดสอบ
กำรสอบซ่อมภำคกำรศึกษำที่ 2 และภำคกำรศึกษำพิเศษ ปีกำรศึกษำ 2559
กลุ่มที่ 4 ภำคตะวันออก
ที่ ชนิดของรถ จำนวน รถถึงมสธ.
เทีย่ วไป
ออกจำก
พขร.
จังหวัดในเส้นทำง (ระยะทำง)
มสธ.
(คน)
1 รถไมโครบัส 1
3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60 จันทบุรี
(245)
ปรับอากาศ
06.00 น. 07.00 น. - ร.ร.เบญจมราชูทิศ
ตราด
(70)

เทีย่ วกลับ
ถึงจังหวัดใน ออกจำก กลับถึงมสธ.
เส้นทำง ปลำยทำง
3 พ.ย. 60 6 พ.ย. 60 6 พ.ย. 60
11.05 น. 08.00 น.
14.30 น.

13.30 น.
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
(167) 3 พ.ย. 60
- ร.ร.สิงห์สมุทร
13.00 น.
ฉะเชิงเทรา
(82) 3 พ.ย. 60
- ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์
11.00 น.
อ.เมือง จ.ชลบุรี
(81) 3 พ.ย. 60
- ร.ร.ชลกันยานุกลู
11.30 น.
- ร.ร.ตราษตระการคุณ

2 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
3 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
4 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ

1
1
1

3 พ.ย. 60
08.00 น.
3 พ.ย. 60
08.00 น.
3 พ.ย. 60
08.00 น.

3 พ.ย. 60
09.00 น.
3 พ.ย. 60
09.00 น.
3 พ.ย. 60
09.00 น.

6 พ.ย. 60
08.00 น.
5 พ.ย. 60
15.30 น.
5 พ.ย. 60
15.30 น.

6 พ.ย. 60
12.00 น.
5 พ.ย. 60
19.00 น.
5 พ.ย. 60
19.00 น.

แผ่นที่ 23 ของ 52 แผ่น

รำยละเอียดเส้นทำงกำรเดินรถส่ง - รับคณะผู้ประสำนงำนและแบบทดสอบ
กำรสอบซ่อมภำคกำรศึกษำที่ 2 และภำคกำรศึกษำพิเศษ ปีกำรศึกษำ 2559
กลุ่มที่ 5 ภำคกลำง
ที่ ชนิดของรถ จำนวน
พขร.
(คน)
1 รถไมโครบัส 1
ปรับอากาศ
2 รถไมโครบัส 1
ปรับอากาศ

รถถึงมสธ.
ออกจำก
มสธ.
3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60
07.00 น. 08.00 น.
3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60
07.00 น. 08.00 น.

3 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ

1

3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60
08.00 น. 09.00 น.

4 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ

1

3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60
08.00 น. 09.00 น.

5 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ

1

3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60
08.00 น. 09.00 น.

6 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
7 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
8 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
9 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ

1

3 พ.ย. 60
08.00 น.
3 พ.ย. 60
08.00 น.
3 พ.ย. 60
08.00 น.
3 พ.ย. 60
08.00 น.

1
1
1

3 พ.ย. 60
09.00 น.
3 พ.ย. 60
09.00 น.
3 พ.ย. 60
09.00 น.
3 พ.ย. 60
09.00 น.

เทีย่ วไป
เทีย่ วกลับ
จังหวัดในเส้นทำง (ระยะทำง) ถึงจังหวัดใน ออกจำก กลับถึงมสธ.
เส้นทำง ปลำยทำง
สระแก้ว
(237) 3 พ.ย. 60 6 พ.ย. 60 6 พ.ย. 60
- ร.ร.สระแก้ว
13.00 น. 08.00 น.
13.00 น.
ชัยนาท
(194) 3 พ.ย. 60 6 พ.ย. 60 6 พ.ย. 60
- ร.ร.ชัยนาทพิทยาคม
11.15 น. 08.00 น.
13.15 น.
อุทัยธานี
(42)
- ร.ร.อุทัยวิทยาคม
13.15 น.
สิงห์บุรี
(142) 3 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60
- ร.ร.สิงห์บุรี
11.25 น. 15.30 น.
19.30 น.
ลพบุรี
(33)
- ร.ร.พิบูลวิทยาลัย
12.15 น.
อ่างทอง
(105) 3 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60
- ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 11.00 น. 15.30 น.
19.30 น.
สุพรรณบุรี
(44)
- ร.ร.สงวนหญิง
12.00 น.
นครนายก
(107) 3 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60
- ร.ร.นครนายกวิทยาคม
11.00 น. 15.30 น.
19.30 น.
ปราจีนบุรี
(29)
- ร.ร.ปราจิณราษฎรอารุง
11.45 น.
กาญจนบุรี
(128) 3 พ.ย. 60 6 พ.ย. 60 6 พ.ย. 60
- ร.ร.กาญจนานุเคราะห์
12.00 น. 08.00 น.
11.00 น.
เพชรบุรี
(123) 3 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60
- ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ
12.00 น. 15.30 น.
19.30 น.
สระบุรี
(107) 3 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60
- ร.ร.สระบุรีวิทยาคม
11.00 น. 15.30 น.
19.00 น.
ราชบุรี
(100) 3 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60
- เบญจมราชูทิศ
11.00 น. 15.30 น.
19.00 น.

แผ่นที่ 24 ของ 52 แผ่น

ที่ ชนิดของรถ จำนวน รถถึงมสธ.
เทีย่ วไป
ออกจำก
พขร.
จังหวัดในเส้นทำง (ระยะทำง)
มสธ.
(คน)
10 รถไมโครบัส 1
3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60 สมุทรสาคร
(63)
ปรับอากาศ
08.00 น. 09.00 น. - ร.ร. สมุทรสาครวิทยาลัย
สมุทรสงคราม
(37)
- ร.ร.ศรัทธาสมุทร
11 รถไมโครบัส 1
3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60 นครปฐม
(61)
ปรับอากาศ
08.00 น. 09.00 น. - ร.ร.นายร้อยตารวจ
12 รถไมโครบัส 1
3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60 นครปฐม
(72)
ปรับอากาศ
08.00 น. 09.00 น. - ร.ร.เทศบาล ๑ วัดพระงาม
(สามัคคีพทิ ยา)*

เทีย่ วกลับ
ถึงจังหวัดใน ออกจำก กลับถึงมสธ.
เส้นทำง ปลำยทำง
3 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60
10.35 น. 15.30 น.
19.00 น.
11.35 น.
3 พ.ย. 60
10.30 น.

3 พ.ย. 60
10.30 น.

5 พ.ย. 60
15.30 น.
5 พ.ย. 60
15.30 น.

5 พ.ย. 60
19.00 น.
5 พ.ย. 60
19.00 น.

แผ่นที่ 25 ของ 52 แผ่น

รำยละเอียดเส้นทำงกำรเดินรถส่ง - รับคณะผู้ประสำนงำนและแบบทดสอบ
กำรสอบซ่อมภำคกำรศึกษำที่ 2 และภำคกำรศึกษำพิเศษ ปีกำรศึกษำ 2559
สนำมสอบในจังหวัดสมุทรปรำกำร ปทุมธำนี นนทบุรี และกรุงเทพมหำนคร (ไปเช้ำ-เย็นกลับ)
กลุ่มที่ 6 ปริมณฑล/กรุงเทพมหำนคร
4 พ.ย. 60
ที่ ชนิดของรถ จำนวน
พขร.
(คน)

1 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
2 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
3 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
4 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
5 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
6 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
7 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
8 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
9 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
10 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
11 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
12 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
13 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
14 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รถถึง

ออกจำก

5 พ.ย. 60
รถถึง

สนำมสอบ

หมำยเหตุ

ออกจำก

มสธ.
มสธ.
มสธ.
มสธ.
เวลำ
เวลำ
เวลำ
เวลำ
4 พ.ย. 60 4 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60
05.00 น. 06.00 น. 05.30 น. 06.30 น.
4 พ.ย. 60 4 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
4 พ.ย. 60 4 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
4 พ.ย. 60 4 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
4 พ.ย. 60 4 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
4 พ.ย. 60 4 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
4 พ.ย. 60 4 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
4 พ.ย. 60 4 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
4 พ.ย. 60 4 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
4 พ.ย. 60 4 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
4 พ.ย. 60 4 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
4 พ.ย. 60 4 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
4 พ.ย. 60 4 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
4 พ.ย. 60 4 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.

- ร.ร.สมุทรปราการ

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.ปทุมวิไล

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.ธัญบุรี

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.สารวิทยา

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.วัดสุทธิวราราม

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.วัดราชาธิวาส

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.มัธยมวัดธาตุทอง

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.มัธยมวัดดาวคนอง

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม
- ร.ร.วัดนวลนรดิศ
- ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน
ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.บางกะปิ

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคม ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

แผ่นที่ 26 ของ 52 แผ่น

ที่ ชนิดของรถ จำนวน
พขร.
(คน)

15 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
16 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
17 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
18 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
19 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ

1
1
1
1
1

4 พ.ย. 60
รถถึง

ออกจำก

5 พ.ย. 60
รถถึง

สนำมสอบ

หมำยเหตุ

ออกจำก

มสธ.
มสธ.
มสธ.
มสธ.
เวลำ
เวลำ
เวลำ
เวลำ
4 พ.ย. 60 4 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
4 พ.ย. 60 4 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
4 พ.ย. 60 4 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
4 พ.ย. 60 4 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
4 พ.ย. 60 4 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60 5 พ.ย. 60
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.

- ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.ศีลาจารพิพฒ
ั น์

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.เศรษฐบุตรบาเพ็ญ

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.พระโขนงพิทยาลัย
- ร.ร.วชิรธรรมสาธิต
- ร.ร.วัดน้อยนพคุณ

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน
ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

แผ่นที่ 27 ของ 52 แผ่น

รำยละเอียดเส้นทำงกำรเดินรถส่ง - รับคณะผู้ประสำนงำนและแบบทดสอบกำรสอบไล่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560
กลุ่มที่ 1 ภำคเหนือ
ที่ ชนิดของรถ จำนวน รถถึงมสธ.
พขร.
(คน)
1 รถไมโครบัส 2 25 ม.ค. 61
ปรับอากาศ
05.00 น.
2 รถไมโครบัส 2 25 ม.ค. 61
ปรับอากาศ
05.00 น.
3 รถไมโครบัส 2 25 ม.ค. 61
ปรับอากาศ
05.00 น.
4 รถไมโครบัส 1 26 ม.ค. 61
ปรับอากาศ
05.00 น.
5 รถไมโครบัส 1 26 ม.ค. 61
ปรับอากาศ
05.00 น.
6 รถไมโครบัส 1 26 ม.ค. 61
ปรับอากาศ
05.00 น.
7 รถไมโครบัส 1 26 ม.ค. 61
ปรับอากาศ
06.00 น.
8 รถไมโครบัส 1 26 ม.ค. 61
ปรับอากาศ
06.00 น.
9 รถไมโครบัส 1 26 ม.ค. 61
ปรับอากาศ
06.00 น.
10 รถไมโครบัส 1 26 ม.ค. 61
ปรับอากาศ
07.00 น.

ออกจำก
มสธ.
25 ม.ค. 61
06.00 น.
25 ม.ค. 61
06.00 น.
25 ม.ค. 61
06.00 น.
26 ม.ค. 61
06.00 น.
26 ม.ค. 61
06.00 น.
26 ม.ค. 61
06.00 น.
26 ม.ค. 61
07.00 น.
26 ม.ค. 61
07.00 น.
26 ม.ค. 61
07.00 น.
26 ม.ค. 61
08.00 น.

เทีย่ วไป
จังหวัดในเส้นทำง (ระยะทำง) ถึงจังหวัดใน
เส้นทำง
พะเยา
(691) 25 ม.ค. 61
- ร.ร.พะเยาพิทยาคม
18.30 น.
ลาปาง
(599) 25 ม.ค. 61
- ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย
17.00 น.
แพร่
(551) 25 ม.ค. 61
- ร.ร.พิริยาลัย
16.10 น.
อุตรดิตถ์
(491) 26 ม.ค. 61
- ร.ร.อุตรดิตถ์
15.10 น.
สุโขทัย
(427) 26 ม.ค. 61
- ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม
14.10 น.
อ.เมือง จ.ตาก
(426) 26 ม.ค. 61
-ร.ร.ตากพิทยาคม
14.10 น.
พิษณุโลก
(377) 26 ม.ค. 61
- ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี
14.20 น.
กาแพงเพชร
(358) 26 ม.ค. 61
- ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม
14.00 น.
พิจติ ร
(344) 26 ม.ค. 61
- ร.ร.พิจติ รพิทยาคม
13.45 น.
นครสวรรค์
(240) 26 ม.ค. 61
- ร.ร.สตรีนครสวรรค์
13.00 น.

เทีย่ วกลับ
ออกจำก
กลับถึงมสธ.
ปลำยทำง
29 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61
08.00 น.
20.30 น.
29 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61
08.00 น.
19.00 น.
29 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61
08.00 น.
18.10 น.
29 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61
08.00 น.
17.10 น.
29 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61
08.00 น.
16.10 น.
29 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61
08.00 น.
16.10 น.
29 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61
08.00 น.
15.20 น.
29 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61
08.00 น.
15.00 น.
29 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61
08.00 น.
14.45 น.
29 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61
08.00 น.
13.00 น.

แผ่นที่ 28 ของ 52 แผ่น

รำยละเอียดเส้นทำงกำรเดินรถส่ง - รับคณะผู้ประสำนงำนและแบบทดสอบกำรสอบไล่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560
กลุ่มที่ 2 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ ชนิดของรถ จำนวน รถถึงมสธ.
พขร.
(คน)
1 รถไมโครบัส 2 25 ม.ค. 61
ปรับอากาศ
05.00 น.
2 รถไมโครบัส 2 25 ม.ค. 61
ปรับอากาศ
05.00 น.

3 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ

2

ออกจำก
มสธ.
25 ม.ค. 61
06.00 น.
25 ม.ค. 61
06.00 น.

25 ม.ค. 61 25 ม.ค. 61
05.00 น. 06.00 น.

เทีย่ วไป
เทีย่ วกลับ
จังหวัดในเส้นทำง (ระยะทำง) ถึงจังหวัดใน ออกจำก
กลับถึงมสธ.
เส้นทำง
ปลำยทำง
นครพนม
(740) 25 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61
- ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย
19.20 น.
08.00 น.
21.20 น.
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
(571) 25 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61
- ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย
16.30 น.
08.00 น.
20.30 น.
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ (103)
- ร.ร.กันทรลักษ์วิทยา
18.30 น.
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (644) 25 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61
- ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา *
17.45 น.
08.00 น.
21.25 น.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ.เมือง จ.สกลนคร

(84)

19.25 น.
25 ม.ค. 61 มุกดาหาร
(642) 25 ม.ค. 61
06.00 น. - ร.ร.มุกดาหาร
17.45 น.
25 ม.ค. 61 ยโสธร
(531) 25 ม.ค. 61
06.00 น. - ร.ร.ยโสธรพิทยาคม
15.50 น.
อานาจเจริญ
(54)
- ร.ร.อานาจเจริญ
17.00 น.
25 ม.ค. 61 หนองบัวลาภู
(577) 25 ม.ค. 61
06.00 น. - ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร
16.40 น.
25 ม.ค. 61 เลย
(520) 25 ม.ค. 61
06.00 น. - ร.ร.เลยพิทยาคม
15.40 น.
25 ม.ค. 61 กาฬสินธุ์
(519) 25 ม.ค. 61
06.00 น. - ร.ร.กาฬสินธุพ์ ทิ ยาสรรพ์
15.40 น.
26 ม.ค. 61 มหาสารคาม
(475) 26 ม.ค. 61
06.00 น. - ร.ร.สารคามพิทยาคม
15.00 น.
- ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล *

4 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
5 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ

2

6 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
7 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
8 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
9 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ

2

2

2
2
1

25 ม.ค. 61
05.00 น.
25 ม.ค. 61
05.00 น.

25 ม.ค. 61
05.00 น.
25 ม.ค. 61
05.00 น.
25 ม.ค. 61
05.00 น.
26 ม.ค. 61
05.00 น.

29 ม.ค. 61
08.00 น.
29 ม.ค. 61
08.00 น.

29 ม.ค. 61
19.45 น.
29 ม.ค. 61
19.00 น.

29 ม.ค. 61
08.00 น.
29 ม.ค. 61
08.00 น.
29 ม.ค. 61
08.00 น.
29 ม.ค. 61
08.00 น.

29 ม.ค. 61
18.40 น.
29 ม.ค. 61
17.40 น.
29 ม.ค. 61
17.40 น.
29 ม.ค. 61
17.00 น.

แผ่นที่ 29 ของ 52 แผ่น

ที่ ชนิดของรถ จำนวน รถถึงมสธ.
พขร.
(คน)
10 รถไมโครบัส 1 26 ม.ค. 61
ปรับอากาศ
05.00 น.
11 รถไมโครบัส 1 26 ม.ค. 61
ปรับอากาศ
05.00 น.
12 รถไมโครบัส 1 26 ม.ค. 61
ปรับอากาศ
05.00 น.

ออกจำก
มสธ.
26 ม.ค. 61
06.00 น.
26 ม.ค. 61
06.00 น.
26 ม.ค. 61
06.00 น.

13 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
14 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
15 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ

26 ม.ค. 61
08.00 น.
26 ม.ค. 61
08.00 น.
26 ม.ค. 61
09.00 น.

1
1
1

26 ม.ค. 61
07.00 น.
26 ม.ค. 61
07.00 น.
26 ม.ค. 61
08.00 น.

เทีย่ วไป
จังหวัดในเส้นทำง (ระยะทำง) ถึงจังหวัดใน
เส้นทำง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
(449) 26 ม.ค. 61
- ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน
14.30 น.
สุรินทร์
(426) 26 ม.ค. 61
- ร.ร.สุรวิทยาคาร
14.10 น.
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา (360) 26 ม.ค. 61
- ร.ร.บัวใหญ่
13.00 น.
อ.พล จ.ขอนแก่น
(80)
- ร.ร.เมืองพลวิทยาคม
14.35 น.
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
(259) 26 ม.ค. 61
- ร.ร. ราชสีมาวิทยาลัย
13.20 น.
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
(259) 26 ม.ค. 61
- ร.ร. บุญวัฒนา
13.20 น.
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
(214) 26 ม.ค. 61
-ร.ร.สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
13.35 น.

เทีย่ วกลับ
ออกจำก
กลับถึงมสธ.
ปลำยทำง
29 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61
08.00 น.
16.30 น.
29 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61
08.00 น.
16.10 น.
29 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61
08.00 น.
16.35 น.

29 ม.ค. 61
08.00 น.
29 ม.ค. 61
08.00 น.
29 ม.ค. 61
08.00 น.

29 ม.ค. 61
13.20 น.
29 ม.ค. 61
13.20 น.
29 ม.ค. 61
12.35 น.

แผ่นที่ 30 ของ 52 แผ่น

รำยละเอียดเส้นทำงกำรเดินรถส่ง - รับคณะผู้ประสำนงำนและแบบทดสอบกำรสอบไล่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560
กลุ่มที่ 3 ภำคใต้
ที่ ชนิดของรถ จำนวน รถถึงมสธ.
พขร.
(คน)
1 รถไมโครบัส 1 26 ม.ค. 61
ปรับอากาศ
07.00 น.
2 รถไมโครบัส 1 26 ม.ค. 61
ปรับอากาศ
07.00 น.

ออกจำก
มสธ.
26 ม.ค. 61
08.00 น.
26 ม.ค. 61
08.00 น.

เทีย่ วไป
เทีย่ วกลับ
จังหวัดในเส้นทำง (ระยะทำง) ถึงจังหวัดใน ออกจำก
กลับถึงมสธ.
เส้นทำง
ปลำยทำง
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ (281) 26 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61
-ร.ร.ประจวบวิทยาลัย
14.00 น.
08.00 น.
14.00 น.
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ (191) 26 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61
-ร.ร.หัวหิน
11.30 น.
08.00 น.
11.30 น.

แผ่นที่ 31 ของ 52 แผ่น

รำยละเอียดเส้นทำงกำรเดินรถส่ง - รับคณะผู้ประสำนงำนและแบบทดสอบกำรสอบไล่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560
กลุ่มที่ 4 ภำคตะวันออก
ที่ ชนิดของรถ จำนวน รถถึงมสธ.
พขร.
(คน)
1 รถไมโครบัส 1 26 ม.ค. 61
ปรับอากาศ
06.00 น.
2 รถไมโครบัส 1 26 ม.ค. 61
ปรับอากาศ
07.00 น.
3 รถไมโครบัส 1 26 ม.ค. 61
ปรับอากาศ
08.00 น.
4 รถไมโครบัส 1 26 ม.ค. 61
ปรับอากาศ
08.00 น.
5 รถไมโครบัส 1 26 ม.ค. 61
ปรับอากาศ
08.00 น.
6 รถไมโครบัส 1 26 ม.ค. 61
ปรับอากาศ
08.00 น.
7 รถไมโครบัส 1 26 ม.ค. 61
ปรับอากาศ
08.00 น.

ออกจำก
มสธ.
26 ม.ค. 61
07.00 น.
26 ม.ค. 61
08.00 น.
26 ม.ค. 61
09.00 น.
26 ม.ค. 61
09.00 น.
26 ม.ค. 61
09.00 น.
26 ม.ค. 61
09.00 น.
26 ม.ค. 61
09.00 น.

เทีย่ วไป
จังหวัดในเส้นทำง (ระยะทำง) ถึงจังหวัดใน
เส้นทำง
ตราด
(315) 26 ม.ค. 61
- ร.ร.ตราษตระการคุณ
13.15 น.
จันทบุรี
(245) 26 ม.ค. 61
- ร.ร.เบญจมราชูทิศ
13.05 น.
ระยอง
(179) 26 ม.ค. 61
-ร.ร.วัดป่าประดู่
13.00 น.
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
(167) 26 ม.ค. 61
- ร.ร.สิงห์สมุทร
13.00 น.
ฉะเชิงเทรา
(82) 26 ม.ค. 61
- ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์
11.00 น.
อ.เมือง จ.ชลบุรี
(81) 26 ม.ค. 61
- ร.ร. ชลกันยานุกลู
11.30 น.
อ.เมือง จ.ชลบุรี
(81) 26 ม.ค. 61
- ร.ร. ชลราษฎรอารุง
11.30 น.

เทีย่ วกลับ
ออกจำก
กลับถึงมสธ.
ปลำยทำง
29 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61
08.00 น.
14.15 น.
29 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61
08.00 น.
13.05 น.
29 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61
08.00 น.
12.00 น.
29 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61
08.00 น.
12.00 น.
28 ม.ค. 61 28 ม.ค. 61
17.30 น.
20.15 น.
28 ม.ค. 61 28 ม.ค. 61
17.30 น.
20.15 น.
28 ม.ค. 61 28 ม.ค. 61
17.30 น.
20.15 น.

แผ่นที่ 32 ของ 52 แผ่น

รำยละเอียดเส้นทำงกำรเดินรถส่ง - รับคณะผู้ประสำนงำนและแบบทดสอบกำรสอบไล่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560
กลุ่มที่ 5 ภำคกลำง
ที่ ชนิดของรถ จำนวน รถถึงมสธ.
พขร.
(คน)
1 รถไมโครบัส 1 26 ม.ค. 61
ปรับอากาศ
07.00 น.
2 รถไมโครบัส 1 26 ม.ค. 61
ปรับอากาศ
07.00 น.

ออกจำก
มสธ.
26 ม.ค. 61
08.00 น.
26 ม.ค. 61
08.00 น.

3 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
4 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
5 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
6 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
7 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
8 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
9 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
10 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
11 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
12 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
13 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
14 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ

26 ม.ค. 61
09.00 น.
26 ม.ค. 61
09.00 น.
26 ม.ค. 61
09.00 น.
26 ม.ค. 61
09.00 น.
26 ม.ค. 61
09.00 น.
26 ม.ค. 61
09.00 น.
26 ม.ค. 61
09.00 น.
26 ม.ค. 61
09.00 น.
26 ม.ค. 61
09.00 น.
26 ม.ค. 61
09.00 น.
26 ม.ค. 61
09.00 น.
26 ม.ค. 61
09.00 น.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

26 ม.ค. 61
08.00 น.
26 ม.ค. 61
08.00 น.
26 ม.ค. 61
08.00 น.
26 ม.ค. 61
08.00 น.
26 ม.ค. 61
08.00 น.
26 ม.ค. 61
08.00 น.
26 ม.ค. 61
08.00 น.
26 ม.ค. 61
08.00 น.
26 ม.ค. 61
08.00 น.
26 ม.ค. 61
08.00 น.
26 ม.ค. 61
08.00 น.
26 ม.ค. 61
08.00 น.

เทีย่ วไป
จังหวัดในเส้นทำง (ระยะทำง) ถึงจังหวัดใน
เส้นทำง
สระแก้ว
(237) 26 ม.ค. 61
- ร.ร.สระแก้ว
13.00 น.
ชัยนาท
(194) 26 ม.ค. 61
- ร.ร.ชัยนาทพิทยาคม
11.15 น.
อุทัยธานี
(42)
- ร.ร.อุทัยวิทยาคม
13.15 น.
ลพบุรี
(153) 26 ม.ค. 61
- ร.ร.พิบูลวิทยาลัย
11.35 น.
สิงห์บุรี
(142) 26 ม.ค. 61
- ร.ร.สิงห์บุรี
11.25 น.
ปราจีนบุรี
(136) 26 ม.ค. 61
- ร.ร.ปราจิณราษฎรอารุง
11.15 น.
กาญจนบุรี
(128) 26 ม.ค. 61
- ร.ร.กาญจนานุเคราะห์
12.00 น.
เพชรบุรี
(123) 26 ม.ค. 61
- ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ
12.00 น.
นครนายก
(107) 26 ม.ค. 61
- ร.ร.นครนายกวิทยาคม
11.00 น.
สระบุรี
(107) 26 ม.ค. 61
- ร.ร.สระบุรีวิทยาคม
11.00 น.
อ่างทอง
(105) 26 ม.ค. 61
- ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 11.00 น.
สุพรรณบุรี
(100) 26 ม.ค. 61
- ร.ร.สงวนหญิง
11.00 น.
ราชบุรี
(100) 26 ม.ค. 61
- เบญจมราชูทิศ
11.00 น.
สมุทรสงคราม
(72) 26 ม.ค. 61
- ร.ร.ศรัทธาสมุทร
11.00 น.
สมุทรสาคร
(63) 26 ม.ค. 61
- ร.ร. สมุทรสาครวิทยาลัย
10.35 น.

เทีย่ วกลับ
ออกจำก
กลับถึงมสธ.
ปลำยทำง
29 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61
08.00 น.
13.00 น.
29 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61
08.00 น.
13.15 น.

28 ม.ค. 61
17.30 น.
28 ม.ค. 61
17.30 น.
28 ม.ค. 61
17.30 น.
29 ม.ค. 61
08.00 น.
28 ม.ค. 61
17.30 น.
28 ม.ค. 61
17.30 น.
28 ม.ค. 61
17.30 น.
28 ม.ค. 61
17.30 น.
28 ม.ค. 61
17.30 น.
28 ม.ค. 61
17.30 น.
28 ม.ค. 61
17.30 น.
28 ม.ค. 61
17.30 น.

28 ม.ค. 61
20.15 น.
28 ม.ค. 61
20.15 น.
28 ม.ค. 61
20.30 น.
29 ม.ค. 61
11.00 น.
28 ม.ค. 61
20.30 น.
28 ม.ค. 61
20.15 น.
28 ม.ค. 61
20.15 น.
28 ม.ค. 61
20.15 น.
28 ม.ค. 61
20.15 น.
28 ม.ค. 61
20.15 น.
28 ม.ค. 61
20.15 น.
28 ม.ค. 61
20.15 น.

แผ่นที่ 33 ของ 52 แผ่น

ที่ ชนิดของรถ จำนวน รถถึงมสธ.
เทีย่ วไป
เทีย่ วกลับ
พขร.
ออกจำก จังหวัดในเส้นทำง (ระยะทำง) ถึงจังหวัดใน ออกจำก
กลับถึงมสธ.
(คน)
มสธ.
เส้นทำง
ปลำยทำง
15 รถไมโครบัส 1 26 ม.ค. 61 26 ม.ค. 61 อ.เมือง จ.นครปฐม
(61) 26 ม.ค. 61 28 ม.ค. 61 28 ม.ค. 61
ปรับอากาศ
08.00 น. 09.00 น. - ร.ร.นายร้อยตารวจ
10.30 น.
17.30 น.
20.15 น.
- ร.ร.เทศบาล ๑ วัดพระงาม (24) 11.30 น.
(สามัคคีพทิ ยา)

16 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ

1

26 ม.ค. 61 26 ม.ค. 61 นครปฐม
(74) 26 ม.ค. 61
08.00 น. 09.00 น. - ร.ร.เทศบาล ๒ วัดเสนหา
10.30 น.
(สมัครพลผดุง)

28 ม.ค. 61
17.30 น.

28 ม.ค. 61
20.15 น.

แผ่นที่ 34 ของ 52 แผ่น

รำยละเอียดเส้นทำงกำรเดินรถส่ง - รับคณะผู้ประสำนงำนและแบบทดสอบกำรสอบไล่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560
สนำมสอบในจังหวัดสมุทรปรำกำร ปทุมธำนี นนทบุรี และกรุงเทพมหำนคร (ไปเช้ำ-เย็นกลับ)
กลุ่มที่ 6 ปริมณฑล/กรุงเทพมหำนคร
27 ม.ค. 61
28 ม.ค. 61
ที่ ชนิดของรถ จำนวน
พขร. รถถึง มสธ. ออกจำก รถถึง มสธ. ออกจำก
(คน)
มสธ.
มสธ.

1 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
2 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
3 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
4 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
5 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
6 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
7 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
8 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
9 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
10 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
11 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
12 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
13 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
14 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

27 ม.ค. 61
05.00 น.
27 ม.ค. 61
05.00 น.
27 ม.ค. 61
05.30 น.
27 ม.ค. 61
05.30 น.
27 ม.ค. 61
05.30 น.
27 ม.ค. 61
05.30 น.
27 ม.ค. 61
05.30 น.
27 ม.ค. 61
05.30 น.
27 ม.ค. 61
05.30 น.
27 ม.ค. 61
05.30 น.
27 ม.ค. 61
05.30 น.
27 ม.ค. 61
05.30 น.
27 ม.ค. 61
05.30 น.
27 ม.ค. 61
05.30 น.

27 ม.ค. 61
06.00 น.
27 ม.ค. 61
06.00 น.
27 ม.ค. 61
06.30 น.
27 ม.ค. 61
06.30 น.
27 ม.ค. 61
06.30 น.
27 ม.ค. 61
06.30 น.
27 ม.ค. 61
06.30 น.
27 ม.ค. 61
06.30 น.
27 ม.ค. 61
06.30 น.
27 ม.ค. 61
06.30 น.
27 ม.ค. 61
06.30 น.
27 ม.ค. 61
06.30 น.
27 ม.ค. 61
06.30 น.
27 ม.ค. 61
06.30 น.

28 ม.ค. 61
05.30 น.
28 ม.ค. 61
05.30 น.
28 ม.ค. 61
06.00 น.
28 ม.ค. 61
06.00 น.
28 ม.ค. 61
06.00 น.
28 ม.ค. 61
06.00 น.
28 ม.ค. 61
06.00 น.
28 ม.ค. 61
06.00 น.
28 ม.ค. 61
06.00 น.
28 ม.ค. 61
06.00 น.
28 ม.ค. 61
06.00 น.
28 ม.ค. 61
06.00 น.
28 ม.ค. 61
06.00 น.
28 ม.ค. 61
06.00 น.

28 ม.ค. 61
06.30 น.
28 ม.ค. 61
06.30 น.
28 ม.ค. 61
07.00 น.
28 ม.ค. 61
07.00 น.
28 ม.ค. 61
07.00 น.
28 ม.ค. 61
07.00 น.
28 ม.ค. 61
07.00 น.
28 ม.ค. 61
07.00 น.
28 ม.ค. 61
07.00 น.
28 ม.ค. 61
07.00 น.
28 ม.ค. 61
07.00 น.
28 ม.ค. 61
07.00 น.
28 ม.ค. 61
07.00 น.
28 ม.ค. 61
07.00 น.

สนำมสอบ

- ร.ร. สตรีสมุทรปราการ

หมำยเหตุ

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร. สมุทรปราการ

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.ปทุมวิไล

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร. ธัญบุรี

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.สตรีนนทบุรี
- ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม
- ร.ร.สารวิทยา

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน
ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.วัดสุทธิวราราม

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.วัดราชาธิวาส

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.มัธยมวัดธาตุทอง

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม
- ร.ร.วัดนวลนรดิศ
- ร.ร.มัธยมวัดดาวคนอง

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน
ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.มัธยมวัดบึงทองหลาง

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

แผ่นที่ 35 ของ 52 แผ่น

ที่ ชนิดของรถ จำนวน
พขร.
(คน)

15 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
16 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
17 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
18 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
19 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
20 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ

1
1
1
1
1
1

27 ม.ค. 61
28 ม.ค. 61
รถถึง มสธ. ออกจำก รถถึง มสธ. ออกจำก
มสธ.
มสธ.
27 ม.ค. 61 27 ม.ค. 61 28 ม.ค. 61 28 ม.ค. 61
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
27 ม.ค. 61 27 ม.ค. 61 28 ม.ค. 61 28 ม.ค. 61
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
27 ม.ค. 61 27 ม.ค. 61 28 ม.ค. 61 28 ม.ค. 61
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
27 ม.ค. 61 27 ม.ค. 61 28 ม.ค. 61 28 ม.ค. 61
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
27 ม.ค. 61 27 ม.ค. 61 28 ม.ค. 61 28 ม.ค. 61
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
27 ม.ค. 61 27 ม.ค. 61 28 ม.ค. 61 28 ม.ค. 61
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.

สนำมสอบ

- ร.ร.บางกะปิ

หมำยเหตุ

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคม ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.ศีลาจารพิพฒ
ั น์
- ร.ร.วัดน้อยนพคุณ
- ร.ร.เศรษฐบุตรบาเพ็ญ

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน
ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.พระโขนงพิทยาลัย
- ร.ร.วชิรธรรมสาธิต

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

แผ่นที่ 36 ของ 52 แผ่น

รำยละเอียดเส้นทำงกำรเดินรถส่ง - รับคณะผู้ประสำนงำนและแบบทดสอบกำรสอบซ่อมภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560
กลุ่มที่ 1 ภำคเหนือ
ที่ ชนิดของรถ จำนวน รถถึงมสธ.
เทีย่ วไป
ออกจำก
พขร.
จังหวัดในเส้นทำง (ระยะทำง)
มสธ.
(คน)
1 รถไมโครบัส 2
3 พ.ค. 61 3 พ.ค. 61 แพร่
(551)
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.พิริยาลัย
พะเยา
(141)
- ร.ร.พะเยาพิทยาคม
2 รถไมโครบัส 2
3 พ.ค. 61 3 พ.ค. 61 ลาปาง
(599)
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย
3 รถไมโครบัส 1
4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 อุตรดิตถ์
(491)
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.อุตรดิตถ์
4 รถไมโครบัส 1
4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 สุโขทัย
(427)
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม
5 รถไมโครบัส 1
4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 กาแพงเพชร
(358)
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม
อ.เมือง จ.ตาก
(68)
-ร.ร.ตากพิทยาคม
6 รถไมโครบัส 1
4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 พิจติ ร
(344)
ปรับอากาศ
06.00 น. 07.00 น. - ร.ร.พิจติ รพิทยาคม
พิษณุโลก
(73)
- ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี
7 รถไมโครบัส 1
4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 นครสวรรค์
(240)
ปรับอากาศ
07.00 น. 08.00 น. - ร.ร.สตรีนครสวรรค์

เทีย่ วกลับ
ถึงจังหวัดใน ออกจำก กลับถึงมสธ.
เส้นทำง ปลำยทำง
3 พ.ค. 61 7 พ.ค. 61 7 พ.ค. 61
16.10 น. 08.00 น.
20.45 น.
18.45 น.
3 พ.ค. 61
17.00 น.
4 พ.ค. 61
15.10 น.
4 พ.ค. 61
14.10 น.
4 พ.ค. 61
13.00 น.

7 พ.ค. 61
08.00 น.
7 พ.ค. 61
08.00 น.
7 พ.ค. 61
08.00 น.
7 พ.ค. 61
08.00 น.

7 พ.ค. 61
19.00 น.
7 พ.ค. 61
17.10 น.
7 พ.ค. 61
16.10 น.
7 พ.ค. 61
16.25 น.

14.25 น.
4 พ.ค. 61
13.45 น.

7 พ.ค. 61
08.00 น.

7 พ.ค. 61
16.15 น.

15.15 น.
4 พ.ค. 61
13.00 น.

7 พ.ค. 61
08.00 น.

7 พ.ค. 61
13.00 น.

แผ่นที่ 37 ของ 52 แผ่น

รำยละเอียดเส้นทำงกำรเดินรถส่ง - รับคณะผู้ประสำนงำนและแบบทดสอบกำรสอบซ่อมภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560
กลุ่มที่ 2 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ ชนิดของรถ จำนวน รถถึงมสธ.
เทีย่ วไป
ออกจำก
พขร.
จังหวัดในเส้นทำง (ระยะทำง)
มสธ.
(คน)
1 รถไมโครบัส 2
3 พ.ค. 61 3 พ.ค. 61 มุกดาหาร
(642)
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.มุกดาหาร
นครพนม
(104)
- ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย
2 รถไมโครบัส 2
3 พ.ค. 61 3 พ.ค. 61 อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (644)
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. -ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *
อ.เมือง จ.สกลนคร
(84)
-ร.ร.สกลราชวิทยานุกลู *
3 รถไมโครบัส 2
3 พ.ค. 61 3 พ.ค. 61 ศรีสะเกษ
(571)
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ (103)
- ร.ร.กันทรลักษ์วิทยา
4 รถไมโครบัส 2
3 พ.ค. 61 3 พ.ค. 61 หนองบัวลาภู
(577)
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร
เลย
(106)
- ร.ร.เลยพิทยาคม
5 รถไมโครบัส 2
3 พ.ค. 61 3 พ.ค. 61 ยโสธร
(531)
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.ยโสธรพิทยาคม
อานาจเจริญ
(54)
- ร.ร.อานาจเจริญ
6 รถไมโครบัส 2
3 พ.ค. 61 3 พ.ค. 61 กาฬสินธุ์
(519)
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.กาฬสินธุพ์ ทิ ยาสรรพ์
7 รถไมโครบัส 1
4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 มหาสารคาม
(475)
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.สารคามพิทยาคม
8 รถไมโครบัส 1
4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 อ.เมือง จ.ขอนแก่น
(449)
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. -ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน
9 รถไมโครบัส 1
4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 สุรินทร์
(426)
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.สุรวิทยาคาร

เทีย่ วกลับ
ถึงจังหวัดใน ออกจำก กลับถึงมสธ.
เส้นทำง ปลำยทำง
3 พ.ค. 61 7 พ.ค. 61 7 พ.ค. 61
17.15 น. 08.00 น.
21.45 น.
19.45 น.
3 พ.ค. 61
17.45 น.

7 พ.ค. 61
08.00 น.

7 พ.ค. 61
21.25 น.

19.25 น.
3 พ.ค. 61
16.30 น.

7 พ.ค. 61
08.00 น.

7 พ.ค. 61
20.30 น.

18.30 น.
3 พ.ค. 61
16.40 น.

7 พ.ค. 61
08.00 น.

7 พ.ค. 61
20.40 น.

18.40 น.
3 พ.ค. 61
15.50 น.

7 พ.ค. 61
08.00 น.

7 พ.ค. 61
19.00 น.

17.00 น.
3 พ.ค. 61
15.40 น.
4 พ.ค. 61
15.00 น.
4 พ.ค. 61
14.30 น.
4 พ.ค. 61
14.10 น.

7 พ.ค. 61
08.00 น.
7 พ.ค. 61
08.00 น.
7 พ.ค. 61
08.00 น.
7 พ.ค. 61
08.00 น.

7 พ.ค. 61
17.40 น.
7 พ.ค. 61
17.00 น.
7 พ.ค. 61
16.30 น.
7 พ.ค. 61
16.10 น.

แผ่นที่ 38 ของ 52 แผ่น

ที่ ชนิดของรถ จำนวน รถถึงมสธ.
เทีย่ วไป
ออกจำก
พขร.
จังหวัดในเส้นทำง (ระยะทำง)
มสธ.
(คน)
10 รถไมโครบัส 1
4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา (360)
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.บัวใหญ่
อ.พล จ.ขอนแก่น
(80)
- ร.ร.เมืองพลพิทยาคม
11 รถไมโครบัส 1
4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 นครราชสีมา
(259)
ปรับอากาศ
07.00 น. 08.00 น. - ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย
12 รถไมโครบัส 1
4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
(214)
ปรับอากาศ
08.00 น. 09.00 น. - ร.ร.สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

เทีย่ วกลับ
ถึงจังหวัดใน ออกจำก กลับถึงมสธ.
เส้นทำง ปลำยทำง
4 พ.ค. 61 7 พ.ค. 61 7 พ.ค. 61
13.00 น. 08.00 น.
16.35 น.
14.35 น.
4 พ.ค. 61
13.20 น.
4 พ.ค. 61
13.35 น.

7 พ.ค. 61
08.00 น.
7 พ.ค. 61
08.00 น.

7 พ.ค. 61
13.20 น.
7 พ.ค. 61
12.35 น.

แผ่นที่ 39 ของ 52 แผ่น

รำยละเอียดเส้นทำงกำรเดินรถส่ง - รับคณะผู้ประสำนงำนและแบบทดสอบกำรสอบซ่อมภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560
กลุ่มที่ 3 ภำคใต้
ที่ ชนิดของรถ จำนวน รถถึงมสธ.
เทีย่ วไป
ออกจำก
พขร.
จังหวัดในเส้นทำง (ระยะทำง)
มสธ.
(คน)
1 รถไมโครบัส 1
4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ปรับอากาศ
07.00 น. 08.00 น. -ร.ร.หัวหิน
(191)
-ร.ร.ประจวบวิทยาลัย
(90)

เทีย่ วกลับ
ถึงจังหวัดใน ออกจำก กลับถึงมสธ.
เส้นทำง ปลำยทำง
4 พ.ค. 61 7 พ.ค. 61 7 พ.ค. 61
11.15 น. 08.00 น.
14.00 น.
14.00 น.

แผ่นที่ 40 ของ 52 แผ่น

รำยละเอียดเส้นทำงกำรเดินรถส่ง - รับคณะผู้ประสำนงำนและแบบทดสอบกำรสอบซ่อมภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560
กลุ่มที่ 4 ภำคตะวันออก
ที่ ชนิดของรถ จำนวน รถถึงมสธ.
เทีย่ วไป
ออกจำก
พขร.
จังหวัดในเส้นทำง (ระยะทำง)
มสธ.
(คน)
1 รถไมโครบัส 1
4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 จันทบุรี
(245)
ปรับอากาศ
06.00 น. 07.00 น. - ร.ร.เบญจมราชูทิศ
ตราด
(70)

เทีย่ วกลับ
ถึงจังหวัดใน ออกจำก กลับถึงมสธ.
เส้นทำง ปลำยทำง
4 พ.ค. 61 7 พ.ค. 61 7 พ.ค. 61
11.05 น. 08.00 น.
14.30 น.

13.30 น.
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
(167) 4 พ.ค. 61
- ร.ร.สิงห์สมุทร
13.00 น.
ฉะเชิงเทรา
(82) 4 พ.ค. 61
- ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์
11.00 น.
อ.เมือง จ.ชลบุรี
(81) 4 พ.ค. 61
- ร.ร.ชลกันยานุกลู
11.30 น.
- ร.ร.ตราษตระการคุณ

2 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
3 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
4 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ

1
1
1

4 พ.ค. 61
08.00 น.
4 พ.ค. 61
08.00 น.
4 พ.ค. 61
08.00 น.

4 พ.ค. 61
09.00 น.
4 พ.ค. 61
09.00 น.
4 พ.ค. 61
09.00 น.

7 พ.ค. 61
08.00 น.
6 พ.ค. 61
17.30 น.
6 พ.ค. 61
17.30 น.

7 พ.ค. 61
12.00 น.
6 พ.ค. 61
20.15 น.
6 พ.ค. 61
20.15 น.

แผ่นที่ 41 ของ 52 แผ่น

รำยละเอียดเส้นทำงกำรเดินรถส่ง - รับคณะผู้ประสำนงำนและแบบทดสอบกำรสอบซ่อมภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560
กลุ่มที่ 5 ภำคกลำง
ที่ ชนิดของรถ จำนวน
พขร.
(คน)
1 รถไมโครบัส 1
ปรับอากาศ
2 รถไมโครบัส 1
ปรับอากาศ

รถถึงมสธ.
ออกจำก
มสธ.
4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61
07.00 น. 08.00 น.
4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61
07.00 น. 08.00 น.

3 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ

1

4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61
08.00 น. 09.00 น.

4 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ

1

4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61
08.00 น. 09.00 น.

5 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ

1

4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61
08.00 น. 09.00 น.

6 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
7 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
8 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
9 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
10 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ

1

4 พ.ค. 61
08.00 น.
4 พ.ค. 61
08.00 น.
4 พ.ค. 61
08.00 น.
4 พ.ค. 61
08.00 น.
4 พ.ค. 61
08.00 น.

1
1
1
1

4 พ.ค. 61
09.00 น.
4 พ.ค. 61
09.00 น.
4 พ.ค. 61
09.00 น.
4 พ.ค. 61
09.00 น.
4 พ.ค. 61
09.00 น.

เทีย่ วไป
จังหวัดในเส้นทำง (ระยะทำง) ถึงจังหวัดใน
เส้นทำง
สระแก้ว
(237) 4 พ.ค. 61
- ร.ร.สระแก้ว
13.00 น.
ชัยนาท
(194) 4 พ.ค. 61
- ร.ร.ชัยนาทพิทยาคม
11.15 น.
อุทัยธานี
(42)
- ร.ร.อุทัยวิทยาคม
13.15 น.
สิงห์บุรี
(142) 4 พ.ค. 61
- ร.ร.สิงห์บุรี
11.25 น.
ลพบุรี
(33)
- ร.ร.พิบูลวิทยาลัย
12.15 น.
อ่างทอง
(105) 4 พ.ค. 61
- ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 11.00 น.
สุพรรณบุรี
(44)
- ร.ร.สงวนหญิง
12.00 น.
นครนายก
(107) 4 พ.ค. 61
- ร.ร.นครนายกวิทยาคม
11.00 น.
ปราจีนบุรี
(29)
- ร.ร.ปราจิณราษฎรอารุง
11.45 น.
กาญจนบุรี
(128) 4 พ.ค. 61
- ร.ร.กาญจนานุเคราะห์
12.00 น.
เพชรบุรี
(123) 4 พ.ค. 61
- ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ
12.00 น.
สระบุรี
(107) 4 พ.ค. 61
- ร.ร.สระบุรีวิทยาคม
11.00 น.
ราชบุรี
(100) 4 พ.ค. 61
- เบญจมราชูทิศ
11.00 น.
สมุทรสาคร
(63) 4 พ.ค. 61
- ร.ร. สมุทรสาครวิทยาลัย
10.35 น.
สมุทรสงคราม
(37)
- ร.ร.ศรัทธาสมุทร
11.35 น.

เทีย่ วกลับ
ออกจำก กลับถึงมสธ.
ปลำยทำง
7 พ.ค. 61 7 พ.ค. 61
08.00 น.
13.00 น.
7 พ.ค. 61 7 พ.ค. 61
08.00 น.
13.15 น.

6 พ.ค. 61
17.30 น.

6 พ.ค. 61
20.45 น.

6 พ.ค. 61
17.30 น.

6 พ.ค. 61
20.30 น.

6 พ.ค. 61
17.30 น.

6 พ.ค. 61
20.30 น.

7 พ.ค. 61
08.00 น.
6 พ.ค. 61
17.30 น.
6 พ.ค. 61
17.30 น.
6 พ.ค. 61
17.30 น.
6 พ.ค. 61
17.30 น.

7 พ.ค. 61
11.00 น.
6 พ.ค. 61
20.30 น.
6 พ.ค. 61
20.15 น.
6 พ.ค. 61
20.15 น.
6 พ.ค. 61
20.15 น.

แผ่นที่ 42 ของ 52 แผ่น

ที่ ชนิดของรถ จำนวน รถถึงมสธ.
เทีย่ วไป
ออกจำก
พขร.
จังหวัดในเส้นทำง (ระยะทำง)
มสธ.
(คน)
11 รถไมโครบัส 1
4 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 นครปฐม
(61)
ปรับอากาศ
08.00 น. 09.00 น. - ร.ร.นายร้อยตารวจ
- ร.ร.เทศบาล ๑ วัดพระงาม (24)
(สามัคคีพทิ ยา)*

เทีย่ วกลับ
ถึงจังหวัดใน ออกจำก กลับถึงมสธ.
เส้นทำง ปลำยทำง
4 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61
10.30 น.
17.30 น.
20.15 น.
11.30 น.

แผ่นที่ 43 ของ 52 แผ่น

รำยละเอียดเส้นทำงกำรเดินรถส่ง - รับคณะผู้ประสำนงำนและแบบทดสอบกำรสอบซ่อมภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560
สนำมสอบในจังหวัดสมุทรปรำกำร ปทุมธำนี นนทบุรี และกรุงเทพมหำนคร (ไปเช้ำ-เย็นกลับ)
กลุ่มที่ 6 ปริมณฑล/กรุงเทพมหำนคร
5 พ.ค. 61
ที่ ชนิดของรถ จำนวน
พขร.
(คน)

1 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
2 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
3 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
4 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
5 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
6 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
7 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
8 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
9 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
10 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
11 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
12 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รถถึง

ออกจำก

6 พ.ค. 61
รถถึง

สนำมสอบ

หมำยเหตุ

ออกจำก

มสธ.
มสธ.
มสธ.
มสธ.
เวลำ
เวลำ
เวลำ
เวลำ
5 พ.ค. 61 5 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61
05.00 น. 06.00 น. 05.30 น. 06.30 น.
5 พ.ค. 61 5 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
5 พ.ค. 61 5 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
5 พ.ค. 61 5 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
5 พ.ค. 61 5 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
5 พ.ค. 61 5 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
5 พ.ค. 61 5 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
5 พ.ค. 61 5 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
5 พ.ค. 61 5 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
5 พ.ค. 61 5 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
5 พ.ค. 61 5 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
5 พ.ค. 61 5 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.

- ร.ร.สมุทรปราการ

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.ปทุมวิไล

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.ธัญบุรี

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.สารวิทยา

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.วัดสุทธิวราราม

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.วัดราชาธิวาส

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.มัธยมวัดธาตุทอง

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม
- ร.ร.วัดนวลนรดิศ
- ร.ร.มัธยมวัดดาวคนอง

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน
ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

แผ่นที่ 44 ของ 52 แผ่น

ที่ ชนิดของรถ จำนวน
พขร.
(คน)

13 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
14 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
15 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
16 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
17 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ

1
1
1
1
1

5 พ.ค. 61
รถถึง

ออกจำก

6 พ.ค. 61
รถถึง

สนำมสอบ

หมำยเหตุ

ออกจำก

มสธ.
มสธ.
มสธ.
มสธ.
เวลำ
เวลำ
เวลำ
เวลำ
5 พ.ค. 61 5 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
5 พ.ค. 61 5 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
5 พ.ค. 61 5 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
5 พ.ค. 61 5 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.
5 พ.ค. 61 5 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61 6 พ.ค. 61
05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.

- ร.ร.บางกะปิ

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคม
- ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี
- ร.ร.ศีลาจารพิพฒ
ั น์
- ร.ร.วัดน้อยนพคุณ
- ร.ร.เศรษฐบุตรบาเพ็ญ

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน
ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน
ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.พระโขนงพิทยาลัย
- ร.ร.วชิรธรรมสาธิต

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

แผ่นที่ 45 ของ 52 แผ่น

รายละเอียดการเช่ารถส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ
จานวน
เทีย่ วไป
ที่ ชนิดของรถ พขร. รถถึงมสธ. ออกจาก
จังหวัดในเส้นทาง (ระยะทาง)
(คน)
มสธ.
1 รถไมโครบัส 2 19 ก.ค. 61 19 ก.ค. 61 แพร่
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.พิริยาลัย
พะเยา
- ร.ร.พะเยาพิทยาคม
2 รถไมโครบัส 2 19 ก.ค. 61 19 ก.ค. 61 ลาปาง
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย
3 รถไมโครบัส 1 20 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61 อุตรดิตถ์
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.อุตรดิตถ์
4 รถไมโครบัส 1 20 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61 สุโขทัย
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม
5 รถไมโครบัส 1 20 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61 กาแพงเพชร
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม
อ.เมือง จ.ตาก
-ร.ร.ตากพิทยาคม
6 รถไมโครบัส 1 20 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61 พิษณุโลก
ปรับอากาศ
06.00 น. 07.00 น. - ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี
7 รถไมโครบัส 1 20 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61 พิจติ ร
ปรับอากาศ
06.00 น. 07.00 น. - ร.ร.พิจติ รพิทยาคม
8 รถไมโครบัส 1 20 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61 นครสวรรค์
ปรับอากาศ
07.00 น. 08.00 น. - ร.ร.สตรีนครสวรรค์

เทีย่ วกลับ
ถึงจังหวัดใน ออกจาก กลับถึง
เส้นทาง ปลายทาง มสธ.
(551) 19 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61
16.10 น. 08.00 น. 20.45 น.
(141)
18.45 น.
(599) 19 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61
17.00 น. 08.00 น. 19.00 น.
(491) 20 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61
15.10 น. 08.00 น. 17.10 น.
(427) 20 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61
14.10 น. 08.00 น. 16.10 น.
(358) 20 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61
13.00 น. 08.00 น. 16.25 น.
(68)
14.25 น.
(377) 20 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61
14.20 น. 08.00 น. 15.20 น.
(344) 20 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61
13.45 น. 08.00 น. 14.45 น.
(240) 20 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61
13.00 น. 08.00 น. 13.00 น.

แผ่นที่ 46 ของ 52 แผ่น

รายละเอียดการเช่ารถส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จานวน
เทีย่ วไป
ที่ ชนิดของรถ พขร. รถถึงมสธ. ออกจาก
จังหวัดในเส้นทาง (ระยะทาง)
(คน)
มสธ.
1 รถไมโครบัส 2 19 ก.ค. 61 19 ก.ค. 61 มุกดาหาร
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.มุกดาหาร
นครพนม
- ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย
2 รถไมโครบัส 2 19 ก.ค. 61 19 ก.ค. 61 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
- ร.ร.กันทรลักษ์วิทยา
3 รถไมโครบัส 2 19 ก.ค. 61 19 ก.ค. 61 อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. -ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *
อ.เมือง จ.สกลนคร
-ร.ร.สกลราชวิทยานุกลู *
4 รถไมโครบัส 2 19 ก.ค. 61 19 ก.ค. 61 ยโสธร
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.ยโสธรพิทยาคม
อานาจเจริญ
- ร.ร.อานาจเจริญ
5 รถไมโครบัส 2 19 ก.ค. 61 19 ก.ค. 61 หนองบัวลาภู
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร
เลย
- ร.ร.เลยพิทยาคม
6 รถไมโครบัส 2 19 ก.ค. 61 19 ก.ค. 61 กาฬสินธุ์
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.กาฬสินธุพ์ ทิ ยาสรรพ์
7 รถไมโครบัส 1 20 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61 มหาสารคาม
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.สารคามพิทยาคม
8 รถไมโครบัส 1 20 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61 จ.ขอนแก่น
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร. ขอนแก่นวิทยายน
9 รถไมโครบัส 1 20 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61 สุรินทร์
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.สุรวิทยาคาร

เทีย่ วกลับ
ถึงจังหวัดใน ออกจาก กลับถึง
เส้นทาง ปลายทาง มสธ.
(642) 19 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61
17.45 น. 08.00 น. 21.45 น.
(104)
19.45 น.
(571 19 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61
16.30 น. 08.00 น. 20.30 น.
103
18.30 น.

(644) 19 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61
17.45 น. 08.00 น. 21.25 น.
(84)
19.25 น.
(531) 19 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61
15.50 น. 08.00 น.
(54)
17.00 น.
(577) 19 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61
16.40 น. 08.00 น.
(106)
18.40 น.
(519) 19 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61
15.40 น. 08.00 น.
(475) 20 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61
15.00 น. 08.00 น.
(449) 20 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61
14.30 น. 08.00 น.
(426) 20 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61
14.10 น. 08.00 น.

23 ก.ค. 61
19.00 น.

23 ก.ค. 61
20.40 น.

23 ก.ค. 61
17.40 น.
23 ก.ค. 61
17.00 น.
23 ก.ค. 61
16.30 น.
23 ก.ค. 61
16.10 น.

แผ่นที่ 47 ของ 52 แผ่น

ที่
10

11
12
13

จานวน
เทีย่ วไป
ชนิดของรถ พขร. รถถึงมสธ. ออกจาก
จังหวัดในเส้นทาง (ระยะทาง)
(คน)
มสธ.
รถไมโครบัส 1 20 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61 อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ปรับอากาศ
05.00 น. 06.00 น. - ร.ร.บัวใหญ่
อ.พล จ.ขอนแก่น
- ร.ร.เมืองพลวิทยาคม
รถไมโครบัส 1 20 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61 จ.นครราชสีมา
ปรับอากาศ
07.00 น. 08.00 น. - ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย
รถไมโครบัส 1 20 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61 จ.นครราชสีมา
ปรับอากาศ
07.00 น. 08.00 น. - ร.ร.บุญวัฒนา
รถไมโครบัส 1 20 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61 อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ปรับอากาศ
08.00 น. 09.00 น. -ร.ร.สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

เทีย่ วกลับ
ถึงจังหวัดใน ออกจาก กลับถึง
เส้นทาง ปลายทาง มสธ.
(360) 20 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61
13.00 น. 08.00 น. 16.35 น.
(80)
14.35 น.
(259) 20 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61
13.20 น. 08.00 น. 13.20 น.
(259) 20 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61
13.20 น. 08.00 น. 13.20 น.
(214) 20 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61
13.35 น. 08.00 น. 12.35 น.

แผ่นที่ 48 ของ 52 แผ่น

รายละเอียดการเช่ารถส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กลุ่มที่ 3 ภาคใต้
จานวน
เทีย่ วไป
ที่ ชนิดของรถ พขร. รถถึงมสธ. ออกจาก
ถึงจังหวัดใน
จังหวัดในเส้นทาง (ระยะทาง)
(คน)
มสธ.
เส้นทาง
1 รถไมโครบัส 1 20 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
20 ก.ค. 61
ปรับอากาศ
07.00 น. 08.00 น. -ร.ร.หัวหิน
(191) 11.15 น.
-ร.ร.ประจวบวิทยาลัย
(90) 14.00 น.

เทีย่ วกลับ
ออกจาก กลับถึง
ปลายทาง มสธ.
23 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61
08.00 น. 14.00 น.

แผ่นที่ 49 ของ 52 แผ่น

รายละเอียดการเช่ารถส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออก
จานวน
เทีย่ วไป
ที่ ชนิดของรถ พขร. รถถึงมสธ. ออกจาก
ถึงจังหวัดใน
จังหวัดในเส้นทาง (ระยะทาง)
(คน)
มสธ.
เส้นทาง
1 รถไมโครบัส 1 20 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61 จันทบุรี
(245) 20 ก.ค. 61
ปรับอากาศ
06.00 น. 07.00 น. - ร.ร.เบญจมราชูทิศ
11.05 น.
ตราด
(70)
- ร.ร.ตราษตระการคุณ
13.30 น.
2 รถไมโครบัส 1 20 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61 ระยอง
(179) 20 ก.ค. 61
ปรับอากาศ
08.00 น. 09.00 น. -ร.ร.วัดป่าประดู่
13.00 น.
3 รถไมโครบัส 1 20 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
(167) 20 ก.ค. 61
ปรับอากาศ
08.00 น. 09.00 น. - ร.ร.สิงห์สมุทร
13.00 น.
4 รถไมโครบัส 1 20 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61 ฉะเชิงเทรา
(82) 20 ก.ค. 61
ปรับอากาศ
08.00 น. 09.00 น. - ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์
11.00 น.
5 รถไมโครบัส 1 20 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61 อ.เมือง จ.ชลบุรี
(81) 20 ก.ค. 61
ปรับอากาศ
08.00 น. 09.00 น. - ร.ร. ชลกันยานุกลู
11.30 น.
6 รถไมโครบัส 1 20 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61 อ.เมือง จ.ชลบุรี
(81) 20 ก.ค. 61
ปรับอากาศ
08.00 น. 09.00 น. - ร.ร. ชลราษฎรอารุง
11.30 น.

เทีย่ วกลับ
ออกจาก กลับถึง
ปลายทาง มสธ.
23 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61
08.00 น. 14.30 น.

23 ก.ค. 61
08.00 น.
23 ก.ค. 61
08.00 น.
22 ก.ค. 61
17.30 น.
22 ก.ค. 61
17.30 น.
22 ก.ค. 61
17.30 น.

23 ก.ค. 61
12.00 น.
23 ก.ค. 61
12.00 น.
22 ก.ค. 61
20.15 น.
22 ก.ค. 61
20.15 น.
22 ก.ค. 61
20.15 น.

แผ่นที่ 50 ของ 52 แผ่น

รายละเอียดการเช่ารถส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กลุ่มที่ 5 ภาคกลาง
จานวน
ที่ ชนิดของรถ พขร. รถถึงมสธ. ออกจาก
(คน)
มสธ.
1 รถไมโครบัส 1 20 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61
ปรับอากาศ
07.00 น. 08.00 น.
2 รถไมโครบัส 1 20 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61
ปรับอากาศ
07.00 น. 08.00 น.
3 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
4 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ

1

5 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ

1

20 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61
08.00 น. 09.00 น.

6 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
7 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
8 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
9 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
10 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
11 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ

1

20 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61
08.00 น. 09.00 น.
20 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61
08.00 น. 09.00 น.
20 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61
08.00 น. 09.00 น.
20 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61
08.00 น. 09.00 น.
20 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61
08.00 น. 09.00 น.
20 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61
08.00 น. 09.00 น.

12 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
13 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ

1

1

1
1
1
1
1

1

20 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61
08.00 น. 09.00 น.
20 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61
08.00 น. 09.00 น.

20 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61
08.00 น. 09.00 น.
20 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61
08.00 น. 09.00 น.

เทีย่ วไป
ถึงจังหวัดใน
เส้นทาง
สระแก้ว
(237) 20 ก.ค. 61
- ร.ร.สระแก้ว
13.00 น.
ชัยนาท
(194) 20 ก.ค. 61
- ร.ร.ชัยนาทพิทยาคม
11.15 น.
อุทัยธานี
(42)
- ร.ร.อุทัยวิทยาคม
13.15 น.
ลพบุรี
(153) 20 ก.ค. 61
- ร.ร.พิบูลวิทยาลัย
11.35 น.
อ่างทอง
(105) 20 ก.ค. 61
- ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
10.45 น.
สิงห์บุรี
(40)
- ร.ร.สิงห์บุรี
11.45 น.
นครนายก
(107) 20 ก.ค. 61
- ร.ร.นครนายกวิทยาคม
11.00 น.
ปราจีนบุรี
(29)
- ร.ร.ปราจิณราษฎรอารุง
11.45 น.
กาญจนบุรี
(128) 20 ก.ค. 61
- ร.ร.กาญจนานุเคราะห์
12.00 น.
เพชรบุรี
(123) 20 ก.ค. 61
- ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ
12.00 น.
สระบุรี
(107) 20 ก.ค. 61
- ร.ร.สระบุรีวิทยาคม
11.00 น.
ราชบุรี
(100) 20 ก.ค. 61
- เบญจมราชูทิศ
11.00 น.
สุพรรณบุรี
(100) 20 ก.ค. 61
- ร.ร.สงวนหญิง
11.00 น.
สมุทรสาคร
(63) 20 ก.ค. 61
- ร.ร. สมุทรสาครวิทยาลัย
10.35 น.
สมุทรสงคราม
(37)
- ร.ร.ศรัทธาสมุทร
11.35 น.
นครปฐม
(61) 20 ก.ค. 61
- ร.ร.นายร้อยตารวจ
10.30 น.
นครปฐม
(72) 20 ก.ค. 61
-ร.ร.เทศบาล ๑ วัดพระงาม(สามัคคีพทิ ยา)
10.30 น.
-ร.ร.เทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) (3) 11.15 น.
จังหวัดในเส้นทาง (ระยะทาง)

เทีย่ วกลับ
ออกจาก กลับถึง
ปลายทาง มสธ.
23 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61
08.00 น. 13.00 น.
23 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61
08.00 น. 13.15 น.
22 ก.ค. 61
17.30 น.
22 ก.ค. 61
17.30 น.

22 ก.ค. 61
20.15 น.
22 ก.ค. 61
20.30 น.

22 ก.ค. 61 22 ก.ค. 61
17.30 น. 20.30 น.
23 ก.ค. 61
08.00 น.
22 ก.ค. 61
17.30 น.
22 ก.ค. 61
17.30 น.
22 ก.ค. 61
17.30 น.
22 ก.ค. 61
17.30 น.
22 ก.ค. 61
17.30 น.

23 ก.ค. 61
11.00 น.
22 ก.ค. 61
20.30 น.
22 ก.ค. 61
20.15 น.
22 ก.ค. 61
20.15 น.
22 ก.ค. 61
20.15 น.
22 ก.ค. 61
20.15 น.

22 ก.ค. 61
17.30 น.
22 ก.ค. 61
17.30 น.

22 ก.ค. 61
20.15 น.
22 ก.ค. 61
20.15 น.

แผ่นที่ 51 ของ 52 แผ่น

รายละเอียดการเช่ารถส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
สนามสอบในจังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร (ไปเช้า-เย็นกลับ)
กลุ่มที่ 6 ปริมณฑล/กรุงเทพมหานคร
21 ก.ค. 61
22 ก.ค. 61
จานวน
ที่ ชนิดของรถ พขร.
ออกจาก
ออกจาก
รถถึง มสธ.
รถถึง มสธ.
(คน)
มสธ.
มสธ.

1 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
2 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
3 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
4 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
5 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
6 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
7 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
8 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
9 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
10 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
11 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
12 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
13 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
14 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

21 ก.ค. 61
05.00 น.
21 ก.ค. 61
05.30 น.
21 ก.ค. 61
05.30 น.
21 ก.ค. 61
05.30 น.
21 ก.ค. 61
05.30 น.
21 ก.ค. 61
05.30 น.
21 ก.ค. 61
05.30 น.
21 ก.ค. 61
05.30 น.
21 ก.ค. 61
05.30 น.
21 ก.ค. 61
05.30 น.
21 ก.ค. 61
05.30 น.
21 ก.ค. 61
05.30 น.
21 ก.ค. 61
05.30 น.
21 ก.ค. 61
05.30 น.

21 ก.ค. 61
06.00 น.
21 ก.ค. 61
06.30 น.
21 ก.ค. 61
06.30 น.
21 ก.ค. 61
06.30 น.
21 ก.ค. 61
06.30 น.
21 ก.ค. 61
06.30 น.
21 ก.ค. 61
06.30 น.
21 ก.ค. 61
06.30 น.
21 ก.ค. 61
06.30 น.
21 ก.ค. 61
06.30 น.
21 ก.ค. 61
06.30 น.
21 ก.ค. 61
06.30 น.
21 ก.ค. 61
06.30 น.
21 ก.ค. 61
06.30 น.

22 ก.ค. 61
05.30 น.
22 ก.ค. 61
06.00 น.
22 ก.ค. 61
06.00 น.
22 ก.ค. 61
06.00 น.
22 ก.ค. 61
06.00 น.
22 ก.ค. 61
06.00 น.
22 ก.ค. 61
06.00 น.
22 ก.ค. 61
06.00 น.
22 ก.ค. 61
06.00 น.
22 ก.ค. 61
06.00 น.
22 ก.ค. 61
06.00 น.
22 ก.ค. 61
06.00 น.
22 ก.ค. 61
06.00 น.
22 ก.ค. 61
06.00 น.

22 ก.ค. 61
06.30 น.
22 ก.ค. 61
07.00 น.
22 ก.ค. 61
07.00 น.
22 ก.ค. 61
07.00 น.
22 ก.ค. 61
07.00 น.
22 ก.ค. 61
07.00 น.
22 ก.ค. 61
07.00 น.
22 ก.ค. 61
07.00 น.
22 ก.ค. 61
07.00 น.
22 ก.ค. 61
07.00 น.
22 ก.ค. 61
07.00 น.
22 ก.ค. 61
07.00 น.
22 ก.ค. 61
07.00 น.
22 ก.ค. 61
07.00 น.

สนามสอบ
- ร.ร. สมุทรปราการ
- ร.ร. สตรีสมุทรปราการ
- ร.ร.ปทุมวิไล

หมายเหตุ
ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน
ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร. ธัญบุรี

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.สตรีนนทบุรี
- ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม
- ร.ร.สารวิทยา

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน
ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.วัดสุทธิวราราม

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.วัดราชาธิวาส

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.มัธยมวัดธาตุทอง

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม
- ร.ร.วัดนวลนรดิศ
- ร.ร.มัธยมวัดดาวคนอง

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน
ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.มัธยมวัดบึงทองหลาง

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.บางกะปิ

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

แผ่นที่ 52 ของ 52 แผ่น

21 ก.ค. 61
22 ก.ค. 61
จานวน
ที่ ชนิดของรถ พขร.
ออกจาก
ออกจาก
รถถึง มสธ.
รถถึง มสธ.
(คน)
มสธ.
มสธ.
15 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
16 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
17 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ
18 รถไมโครบัส
ปรับอากาศ

1
1
1
1

21 ก.ค. 61
05.30 น.
21 ก.ค. 61
05.30 น.
21 ก.ค. 61
05.30 น.
21 ก.ค. 61
05.30 น.

21 ก.ค. 61
06.30 น.
21 ก.ค. 61
06.30 น.
21 ก.ค. 61
06.30 น.
21 ก.ค. 61
06.30 น.

22 ก.ค. 61
06.00 น.
22 ก.ค. 61
06.00 น.
22 ก.ค. 61
06.00 น.
22 ก.ค. 61
06.00 น.

22 ก.ค. 61
07.00 น.
22 ก.ค. 61
07.00 น.
22 ก.ค. 61
07.00 น.
22 ก.ค. 61
07.00 น.

สนามสอบ

หมายเหตุ

- ร.ร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคม ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
- ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน
- ร.ร.ศีลาจารพิพฒ
ั น์
ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
- ร.ร.วัดน้อยนพคุณ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน
- ร.ร.เศรษฐบุตรบาเพ็ญ
ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

- ร.ร.พระโขนงพิทยาลัย
- ร.ร.วชิรธรรมสาธิต

ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนามสอบ และ
รับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการสอบวันต่อวัน

