
 

  แผ่นที ่1 ของ 70 แผ่น 

รายละเอียดจดัจ้างรถส่ง-รับคณะผูป้ระสานงานการสอบและแบบทดสอบ 6 รายการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
--------------------------------- 

 

1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 1) มีความสามารถตามกฎหมาย 
 2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 5) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 6) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 7) เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 8) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รว่มกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมา 
ธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 9) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 10) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาหรือห้ามท า
สัญญาตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 11) ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 12) ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย (Electronic Government 
Procurement: e - GP) อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 
 13) ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 14) ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับรถรับจ้างและมีประวัติผลงานที่สามารถตรวจสอบได้  
โดยมีสัญญาหรือหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ในลักษณะงานเดียวกันไม่เกิน 3 ปี 
โดยมีวงเงินของงานในกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 



 

  แผ่นที ่2 ของ 70 แผ่น 

 รายการที่ 1 การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 
  กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 53,900 บาท 
  กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 59,000 บาท 
  กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออก ในวงเงินไม่น้อยกว่า 23,000 บาท 
  กลุ่มที่ 4 ภาคกลาง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 47,200 บาท 
  กลุ่มที่ 5 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวงเงินไม่น้อยกว่า 42,000 บาท 
 รายการที่ 2 การสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
  กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 18,300 บาท 
  กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 19,300 บาท 
  กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออก ในวงเงินไม่น้อยกว่า 14,000 บาท 
  กลุ่มที่ 4 ภาคกลาง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 30,600 บาท 
  กลุ่มที่ 5 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวงเงินไม่น้อยกว่า 15,700 บาท 
 รายการที่ 3 การสอบปลายภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2562 
  กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 60,600 บาท 
  กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 64,600 บาท 
  กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออก ในวงเงินไม่น้อยกว่า 37,100 บาท 
  กลุ่มที่ 4 ภาคกลาง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 66,000 บาท 
  กลุ่มที่ 5 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวงเงินไม่น้อยกว่า 45,300 บาท 
 รายการที่ 4 การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
  กลุ่มที่ 1  ภาคเหนือ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 53,900 บาท 
  กลุ่มที่ 2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 59,000 บาท 
  กลุ่มที่ 3  ภาคตะวันออก ในวงเงินไม่น้อยกว่า 23,000 บาท 
  กลุ่มที่ 4  ภาคกลาง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 47,200 บาท 
  กลุ่มที่ 5  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวงเงินไม่น้อยกว่า 42,000 บาท 
 รายการที่ 5 การสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
  กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 18,300 บาท 
  กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 19,300 บาท 
  กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออก ในวงเงินไม่น้อยกว่า 14,000 บาท 
  กลุ่มที่ 4 ภาคกลาง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 30,600 บาท 
  กลุ่มที่ 5 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวงเงินไม่น้อยกว่า 15,700 บาท 
 รายการที่ 6 การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
  กลุ่มที่ 1  ภาคเหนือ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 60,600 บาท 
  กลุ่มที่ 2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 64,600 บาท 
  กลุ่มที่ 3  ภาคตะวันออก ในวงเงินไม่น้อยกว่า 37,100 บาท 
  กลุ่มที่ 4  ภาคกลาง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 66,600 บาท 
  กลุ่มที่ 5  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวงเงินไม่น้อยกว่า 45,300 บาท 



 

  แผ่นที ่3 ของ 70 แผ่น 

2. รายละเอียดงานและเงื่อนไขการจัดจ้างรถส าหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ 

 2.1 รายละเอียดการจัดจ้างรถส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ มีจ านวนทั้งสิ้น 6 รายการ  
รายการละ 5 กลุ่ม ดังนี้     (ดังเอกสารแนบท้าย แผ่นที่ 21 ถึง แผ่นที่ 70 จ านวน 50 แผ่น) 

 รายการที่ 1 การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 

  กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ  จ านวน 7 เส้นทาง ได้แก ่ 

  1) จ.ล าปาง  2) จ.แพร ่ 3) จ.สุโขทัย และ จ.อุตรดิตถ์  4)  จ.ก าแพงเพชร และ อ.เมือง จ.ตาก  
5) จ.พิจิตร และ จ.พิษณุโลก  6) อ.บึงสามพัน และ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 7) จ.นครสวรรค์ 

   กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน 8 เส้นทาง ได้แก ่

  1) จ.เลย  2) จ.มหาสารคาม และ จ.กาฬสนิธุ ์ 3) อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4) จ.สุรินทร์ 5) อ.บัวใหญ่  
จ.นครราชสีมา และ อ.พล จ.ขอนแก่น  6) อ.นางรอง และ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 7) อ.เมือง จ.นครราชสีมา  8) อ.สีคิ้ว  
จ.นครราชสีมา 

  กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออก จ านวน 4 เส้นทาง ได้แก ่

  1) จ.จันทบุรี และ จ.ตราด  2) จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.สระแก้ว 3) อ.สัตหีบ จ.ชลบุร ี 4) อ.เมือง จ.ชลบุร ี

  กลุ่มที่ 4 ภาคกลาง  จ านวน 9 เส้นทาง ได้แก ่

  1) อ.หัวหิน และ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2) จ.ชัยนาท และ จ.อุทัยธานี  3) จ.สุพรรณบุรี และ จ.กาญจนบุรี 
4) จ.ราชบุร ีและ จ.เพชรบุร ี 5) จ.สระบุรี และ จ.ลพบุร ี6) จ.นครนายก และ จ.ปราจีนบุรี 7) จ.อ่างทอง และ จ.สิงห์บุรี 
8) จ.สมุทรสาคร และ จ.สมุทรสงคราม 9) อ.สามพราน และ อ.เมือง จ.นครปฐม 

  กลุ่มที่ 5  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จ านวน 17 เส้นทาง ได้แก ่

  1) จ.สมุทรปราการ (ร.ร.สมุทรปราการ)  2) จ.ปทุมธานี (ร.ร.ปทุมวิไล)  3) จ.ปทุมธานี (ร.ร.ธัญบุรี) 
4) จ.นนทบุรี (ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม)  5) กทม. (ร.ร.สารวิทยา)  6) กทม. (ร.ร.วัดสุทธิวราราม)  7) กทม.  
(ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย)  8) กทม. (ร.ร.วัดราชาธิวาส)  9) กทม. (ร.ร.มัธยมวัดธาตุทอง)  10) กทม. (ร.ร.มัธยมวัดดาวคนอง) 

11) กทม. (ร.ร.วัดประดู่ ในทรงธรรม และ ร.ร.วัดนวลนรดิศ)  12) กทม. (ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย )  13) กทม. 
(ร.ร.บางกะปิ)  14) กทม. (ร.ร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคม และ ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี)  15) กทม.(ร.ร.วัดน้อยนพคุณ)   
16) กทม. (ร.ร.เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ)  17) กทม. (ร.ร.พระโขนงพิทยาลัย และ ร.ร.วชิรธรรมสาธิต) 

 

 รายการที่ 2 การสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
   

  กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ  จ านวน 3 เส้นทาง ได้แก่  
  1) จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์ 2) จ.ก าแพงเพชร และ จ.สุโขทัย 3) จ.นครสวรรค์ และ จ.พิจิตร 
   

  กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน 3 เส้นทาง ได้แก ่
  1) จ.เพชรบูรณ์ และ จ.เลย 2) จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ 3) จ.นครราชสีมา และ จ.ชัยภูมิ  
   

  



 

  แผ่นที ่4 ของ 70 แผ่น 

   กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออก จ านวน 3 เส้นทาง ได้แก ่
  1) จ.จันทบุรี และ จ.ตราด  2) จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.สระแก้ว 3) จ.ชลบุร ีและ จ.ระยอง 
   

  กลุ่มที่ 4 ภาคกลาง  จ านวน 8 เส้นทาง ได้แก ่
  1) จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2) จ.ชัยนาท และ จ.อุทัยธานี  3) จ.สุพรรณบุรี และ จ.กาญจนบุรี  
4) จ.สระบุรี และ จ.ลพบุร ี5) จ.นครนายก และ จ.ปราจีนบุรี 6) จ.อ่างทอง และ จ.สิงห์บุรี 7) จ.นครปฐม และ จ.ราชบุรี 
8) จ.สมุทรสาคร และ จ.สมุทรสงคราม  
  กลุ่มที่ 5  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จ านวน 13 เส้นทาง ได้แก ่
  1) จ.สมุทรปราการ (ร.ร.สมุทรปราการ)  2) จ.ปทุมธานี (ร.ร.ปทุมวิไล)  3) จ.นนทบุรี (ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม) 
4) จ.กทม. (ร.ร.สารวิทยา) 5) กทม. (ร.ร.วัดสุทธิวราราม)  6) กทม. (ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย) 7) กทม. (ร.ร.มัธยมวัดธาตุทอง)   
8) กทม. (ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม) 9) กทม. (ร.ร.มัธยมวัดดาวคนอง)  10) กทม. (ร.ร.บางกะปิ)  11) กทม.  
(ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี)  12) กทม.(ร.ร.วัดน้อยนพคุณ)  13) กทม. (ร.ร.เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ)   
 
 รายการที่ 3 การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
  กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ  จ านวน 8 เส้นทาง ได้แก ่
  1) จ.ล าปาง  2) จ.แพร่  3) จ.สุโขทัย และ จ.อุตรดิตถ์ 4) จ.ก าแพงเพชร และ อ.เมือง จ.ตาก 5) จ.พิษณุโลก  
6) อ.บึงสามพัน และ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 7) จ.พิจิตร  8) จ.นครสวรรค์ 
  กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน 9 เส้นทาง ได้แก ่
  1) จ.เลย  2) จ.มหาสารคาม และ จ.กาฬสินธุ์  3) อ.เมือง จ.ขอนแก่น  4) จ.สุรินทร์ 5) อ.บัวใหญ่  
จ.นครราชสีมา และ อ.พล จ.ขอนแก่น  6) อ.นางรอง และ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 7) อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
(ร.ร.บุญวัฒนา) 8) อ.เมือง จ.นครราชสีมา (ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย)  9) อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
  กลุ่มที่ 3  ภาคตะวันออก  จ านวน 7 เส้นทาง ได้แก ่
  1) จ.ตราด  2) จ.จันทบุรี  3) จ.ระยอง (ร.ร.วัดป่าประดู่)  4) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (ร.ร.สิงห์สมุทร)  5) อ.เมือง จ.
ชลบุรี (ร.ร.ชลกันยานุกลู)  6) อ.เมือง จ.ชลบุรี (ร.ร.ชลราษฎรอ ารุง) 7) จ.ฉะเชิงเทรา  
   กลุ่มที่ 4  ภาคกลาง  จ านวน 13 เส้นทาง ได้แก ่
  1) อ.หัวหิน และ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  2) จ.ชยันาท และ จ.อุทัยธาน ี 3) จ.สระแกว้  4) จ.สิงห์บุรี และ  
จ.ลพบุรี  5) จ.เพชรบุรี 6) จ.อ่างทอง และ จ.สพุรรณบุร ี7) จ.นครนายก และ จ.ปราจนีบุรี  8) จ.กาญจนบุร ี 9) จ.ราชบุร ี 
10) จ.สมทุรสาคร และ จ.สมทุรสงคราม  11) จ.สระบุรี 12) อ.เมือง จ.นครปฐม (ร.ร.เทศบาล ๑ วดัพระงาม และ ร.ร.
เทศบาล ๒ วัดเสนหา) 13) อ.สามพราน จ.นครปฐม  
  กลุ่มที่ 5  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จ านวน 18 เส้นทาง ได้แก ่
  1) จ.สมุทรปราการ (ร.ร.สตรีสมุทรปราการ และ ร.ร.สมุทรปราการ)  2) จ.ปทุมธานี (ร.ร.ปทุมวิไล) 
3) จ.ปทุมธานี (ร.ร.ธัญบุร)ี  4) จ.นนทบุรี (ร.ร.สตรีนนทบุรี และ ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม)  5) กทม. (ร.ร.สารวิทยา) 
6) กทม. (ร.ร.วัดสุทธิวราราม)  7) กทม. (ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย)  8) กทม. (ร.ร.วัดราชาธิวาส)  9) กทม. (ร.ร.มัธยมวัดธาตุทอง) 
10) กทม. (ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม และ ร.ร.วัดนวลนรดิศ)  11) กทม. (ร.ร.มัธยมวัดดาวคนอง)  
12) กทม. (ร.ร.มัธยมวัดบึงทองหลาง) 13) กทม. (ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย)  14) กทม. (ร.ร.บางกะปิ)   
15) กทม. (ร.ร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคม และ ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี)  16) กทม. (ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์ และ ร.ร.วัดน้อยนพคุณ)  
17) กทม. (ร.ร.เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ)  18) กทม.(ร.ร.พระโขนงวิทยาลัย และ ร.ร.วชิรธรรมสาธิต) 



 

  แผ่นที ่5 ของ 70 แผ่น 

 รายการที่ 4  การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
  กลุ่มที่ 1  ภาคเหนือ  จ านวน 7 เส้นทาง ได้แก ่
  1) จ.ล าปาง  2) จ.แพร่  3) จ.สุโขทัย และ จ.อุตรดิตถ ์4) จ.ก าแพงเพชร และ อ.เมือง จ.ตาก 
5) จ.พิจิตร และ จ.พิษณุโลก  6) อ.บึงสามพัน และ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  7) จ.นครสวรรค ์
  กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน 8 เส้นทาง ได้แก่ 
  1) จ.เลย  2) จ.มหาสารคาม และ จ.กาฬสินธุ์  3) อ.เมือง จ.ขอนแก่น  4) จ.สุรินทร ์  
5) อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา และ อ.พล จ.ขอนแก่น  6) อ.นางรอง และ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  7) อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
8) อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
  กลุ่มที่ 3  ภาคตะวันออก  จ านวน 4 เส้นทาง ได้แก ่
  1) จ.จันทบุรี และ จ.ตราด  2) จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.สระแก้ว 3) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  4) อ.เมือง จ.ชลบุร ี 
  กลุ่มที่ 4  ภาคกลาง  จ านวน 9 เส้นทาง ได้แก ่
  1) อ.หัวหิน และ อ.เมือง จ.ประจวบครีีขันธ์  2) จ.ชัยนาท และ จ.อุทัยธานี  3) จ.สุพรรณบุรี และ จ.กาญจนบุรี 
4) จ.ราชบุรี และ จ.เพชรบุรี  5) จ.สระบุร ีและ จ.ลพบุร ี 6) จ.นครนายก และ จ.ปราจีนบุร ี 7) จ.อ่างทอง และ จ.สิงห์บุรี 
8) จ.สมุทรสาคร และ จ.สมุทรสงคราม  9) อ.สามพราน และ อ.เมือง จ.นครปฐม 
  กลุ่มที่ 5  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จ านวน 17 เส้นทาง ได้แก ่
   1) จ.สมุทรปราการ (ร.ร.สมุทรปราการ)  2) จ.ปทุมธานี (ร.ร.ปทุมวิไล)  3) จ.ปทุมธานี (ร.ร.ธัญบุรี)  4) จ.นนทบุรี  
(ร.ร.วัดเขมาภิ รตาราม) 5) กทม.(ร.ร.สารวิทยา)  6) กทม.(ร.ร.วัดสุทธิวราราม)  7) กทม.(ร.ร.ชิ โนรสวิทยาลัย)   
8) กทม.(ร.ร.วัดราชาธิวาส)  9) กทม.(ร.ร.มัธยมวัดธาตุทอง)  10) กทม.(ร.ร.มัธยมวัดดาวคนอง)   
11) กทม.(ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม และ ร.ร.วัดนวลนรดิศ) 12) กทม. (ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย)  13) กทม.(ร.ร.บางกะปิ)   
14) กทม. (ร.ร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคม และ ร.ร.สุรศักดิ์มนตร)ี 15) กทม.(ร.ร.วัดน้อยนพคุณ)   
16) กทม.(ร.ร.เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ) 17) กทม.(ร.ร.พระโขนงวิทยาลัย และ ร.ร.วชิรธรรมสาธิต) 
 

 รายการที่ 5 การสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
  กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ  จ านวน 3 เส้นทาง ได้แก่  
  1) จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์  2) จ.ก าแพงเพชร และ จ.สุโขทัย  3) จ.นครสวรรค์ และ จ.พิจิตร 
  กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน 3 เส้นทาง ได้แก ่
  1) จ.เพชรบูรณ์ และ จ.เลย  2) จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์  3) จ.นครราชสีมา และ จ.ชัยภูมิ  
  กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออก จ านวน 3 เส้นทาง ได้แก ่
  1) จ.จันทบุรี และ จ.ตราด  2) จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.สระแก้ว 3) จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง 
  กลุ่มที่ 4 ภาคกลาง  จ านวน 8 เส้นทาง ได้แก ่
  1) จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2) จ.ชัยนาท และ จ.อุทัยธานี  3) จ.สุพรรณบุรี และ จ.กาญจนบุรี  
4) จ.สระบุรี และ จ.ลพบุร ี5) จ.นครนายก และ จ.ปราจีนบุรี 6) จ.อ่างทอง และ จ.สิงห์บุรี 8) จ.นครปฐม และ จ.ราชบุรี 
9) จ.สมุทรสาคร และ จ.สมุทรสงคราม  
   
 
 



 

  แผ่นที ่6 ของ 70 แผ่น 

   กลุ่มที่ 5  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จ านวน 13 เส้นทาง ได้แก ่
  1) จ.สมุทรปราการ (ร.ร.สมุทรปราการ)  2) จ.ปทุมธานี (ร.ร.ปทุมวิไล)  3) จ.นนทบุรี (ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม) 
4) กทม. (ร.ร.สารวิทยา) 5) กทม. (ร.ร.วัดสุทธิวราราม)  6) กทม. (ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย) 7) กทม. (ร.ร.มัธยมวัดธาตุทอง)   
8) กทม. (ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม) 9) กทม. (ร.ร.มัธยมวัดดาวคนอง)  10) กทม. (ร.ร.บางกะปิ)   
11) กทม. (ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี)  12) กทม.(ร.ร.วัดน้อยนพคุณ)  13) กทม. (ร.ร.เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ)   
 
 รายการที่ 6 การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
  กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ  จ านวน 8 เส้นทาง ได้แก ่
  1) จ.ล าปาง  2) จ.แพร่  3) จ.สุโขทัย และ จ.อุตรดิตถ์ 4) จ.ก าแพงเพชร และ อ.เมือง จ.ตาก 5) จ.พิษณุโลก  
6) อ.บึงสามพัน และ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 7) จ.พิจิตร  8) จ.นครสวรรค์ 
  กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน 9 เส้นทาง ได้แก่ 
  1) จ.เลย  2) จ.มหาสารคาม และ จ.กาฬสินธุ์  3) อ.เมือง จ.ขอนแก่น  4) จ.สุรินทร์ 5) อ.บัวใหญ่  
จ.นครราชสีมา และ อ.พล จ.ขอนแก่น  6) อ.นางรอง และ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 7) อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
(ร.ร.บุญวัฒนา) 8) อ.เมือง จ.นครราชสีมา (ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย)  9) อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
  กลุ่มที่ 3  ภาคตะวันออก  จ านวน 7 เส้นทาง ได้แก ่
  1) จ.ตราด  2) จ.จันทบุรี  3) จ.ระยอง (ร.ร.วัดป่าประดู่) 4) อ.สัตหีบ จ.ชลบุร ี(ร.ร.สิงห์สมุทร)  5) อ.เมือง จ.ชลบุรี 
(ร.ร.ชลกันยานุกูล)  6) อ.เมือง จ.ชลบุรี (ร.ร.ชลราษฎรอ ารุง) 7) จ.ฉะเชิงเทรา  
  กลุ่มที่ 4  ภาคกลาง  จ านวน 13 เส้นทาง ได้แก ่
  1) อ.หัวหิน และ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  2) จ.ชยันาท และ จ.อุทัยธาน ี 3) จ.สระแกว้  4) จ.สงิห์บุรี และ  
จ.ลพบุรี  5) จ.เพชรบุรี 6) จ.อ่างทอง และ จ.สพุรรณบุร ี7) จ.นครนายก และ จ.ปราจนีบุรี  8) จ.กาญจนบุร ี 9) จ.ราชบุร ี 
10) จ.สมทุรสาคร และ จ.สมทุรสงคราม  11) จ.สระบุร ี 12) อ.เมือง จ.นครปฐม (ร.ร.เทศบาล ๑ วัดพระงาม และ ร.ร.
เทศบาล ๒ วัดเสนหา) 13) อ.สามพราน จ.นครปฐม 
  กลุ่มที่ 5  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จ านวน 18 เสน้ทาง ได้แก ่
  1) จ.สมุทรปราการ (ร.ร.สตรีสมุทรปราการ และ ร.ร.สมุทรปราการ)  2) จ.ปทุมธานี (ร.ร.ปทุมวิไล) 
3) จ.ปทุมธานี (ร.ร.ธัญบุรี)  4) จ.นนทบุรี (ร.ร.สตรีนนทบุรี และ ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม)  5) กทม. (ร.ร.สารวิทยา) 
6) กทม. (ร.ร.วัดสุทธิวราราม)  7) กทม. (ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย)  8) กทม. (ร.ร.วัดราชาธิวาส)  9) กทม. (ร.ร.มัธยมวัดธาตุทอง) 
10) กทม. (ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม และ ร.ร.วัดนวลนรดิศ)  11) กทม. (ร.ร.มัธยมวัดดาวคนอง)  
12) กทม. (ร.ร.มัธยมวัดบึงทองหลาง) 13) กทม. (ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย)  14) กทม. (ร.ร.บางกะปิ)   
15) กทม. (ร.ร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคม และ ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี)  16) กทม. (ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์ และ ร.ร.วัดน้อยนพคุณ)  
17) กทม. (ร.ร.เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ)  18) กทม. (ร.ร.พระโขนงวิทยาลัย และ ร.ร.วชิรธรรมสาธิต) 
 
 



 

  แผ่นที ่7 ของ 70 แผ่น 

2.2 ลักษณะและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติตนของพนักงานขับรถ และรถไมโครบัสส าหรับส่ง-รับ คณะผู้ประสานงาน
การสอบและแบบทดสอบในแต่ละรายการ ดังนี้ 
  2.2.1 ต้องเป็นรถไมโครบัสปรับอากาศที่มีการจดทะเบียนไม่เกิน 6 ปี ที่นั่งปรับเอนได้ไม่น้อยกว่า 60 องศา  
และสามารถใช้งานได้ดี พร้อมทั้งปฏิบัติงานคันเดียวกันทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ  
  2.2.2 ในการปฏิบัติงานส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบในเที่ยวที่มีคณะผู้ประสานงาน
การสอบและแบบทดสอบเดินทาง  ผู้รับจ้างต้องใช้เวลาในการเติมเชื้อเพลิงครั้งละไม่เกิน 30 นาที  
  2.2.3 ต้องมียางอะไหล่ พร้อมอุปกรณ์หรือเครื่องมือเปลี่ยนและซ่อมได้ในกรณีจ าเป็น  
  2.2.4 รถที่มีเบาะที่นั่ง 3 แถว ให้ถอดเบาะหลังสุดเพื่อวางกล่องแบบทดสอบ 1 แถว ถ้ารถมีเบาะที่นั่ง 4 แถว  
ให้ถอดเบาะหลังสุดเพื่อวางกล่องแบบทดสอบ 2 แถว โดยให้มีที่นั่งติดกับด้านหลังของพนักงานขับรถเหลืออย่างน้อย 2 แถว 
  2.2.5 ผู้รับจ้างจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่พนักงานขับรถมือสองโดยสารไปกับรถที่ว่าจ้างนี้ 
  2.2.6 เส้นทางในแต่ละสนามสอบมีระยะทางไม่เท่ากัน จึงก าหนดให้มีจ านวนพนักงานขับรถและการรายงาน
ตัวตามตารางก าหนดจ านวนพนักงานขับรถและวันเวลาที่พนักงานขับรถต้องไปรายงานตัวกับผู้อ านวยการเดินรถ 
   1) เส้นทางจากต้นทางถึงปลายทางที่มีระยะทางตั้งแต่ 500 กิโลเมตรขึ้นไป ต้องมีพนักงานขับรถ 2 คน 
โดยสับเปลี่ยนกันขับไม่เกินคนละ 2 ชั่วโมง เพื่อมิให้เกิดอาการอ่อนเพลียมากจนเกินไป และเพื่อความปลอดภัยของ  
คณะผู้ประสานงานการสอบ  
   2) เส้นทางจากต้นทางถึงปลายทางที่มีระยะทางตั้งแต่ 300 กิโลเมตรขึ้นไป ที่ก าหนดให้เดินทาง
กลับวันจันทร์ ให้พนักงานขับรถมารายงานตัวกับผู้อ านวยการเดินรถก่อนวันเดินทางกลับ 1 วัน  เส้นทางจากต้นทาง
ถึงปลายทางที่มีระยะทางไม่ถึง 300 กิโลเมตร ที่ก าหนดให้เดินทางกลับในวันจันทร์ ให้พนักงานขับรถรายงานตัวกับ
ผู้อ านวยการเดินรถในวันเดินทางกลับ และเส้นทางที่ก าหนดให้เดินทางกลับในวันอาทิตย์หลังเสร็จสิ้นการสอบให้
พนักงานขับรถรายงานต่อผู้อ านวยการเดินรถ ซึ่งมีรายละเอียดการก าหนดเวลาไว้ในตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 1 ก าหนดจ านวนพนักงานขับรถและวันเวลาที่พนักงานขับรถต้องไปรายงานตัวกับผู้อ านวยการเดินรถ 
  รายการที่ 1  การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปกีารศึกษา 2561 

กลุ่ม
ที่ 

ภาค/เส้นทาง 
ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

จ านวน 
พขร. 

การรายงานตัวกับผู้อ านวยการเดินรถ 

วันอาทิตย์ที ่
3 พฤศจิกายน 2562 

วันจันทร์ที ่
4 พฤศจิกายน 2562 

1 ภาคเหนือ จ านวน 7 เส้นทาง  

   

 
1. เส้นทางจังหวัดล าปาง 599 2 ภายในเวลา 14.00 น. 

  2. เส้นทางจังหวัดแพร่ 534 2 ภายในเวลา 14.00 น.  

 
3. เส้นทางจังหวัดสุโขทัย และ จังหวัดอุตรดิตถ ์ 497 1 ภายในเวลา 14.00 น. 

 

 

4. เส้นทางจังหวัดก าแพงเพชร 
และอ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

413 
1 ภายในเวลา 14.00 น. 

 

 
5. เส้นทางจังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก 417 1 ภายในเวลา 14.00 น. 

 
 

6. เส้นทางอ าเภอบึงสามพัน และอ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ ์

 
339 1 ภายในเวลา 14.00 น.  

 7. เส้นทางจังหวัดนครสวรรค์ 233 1 ภายในเวลา 13.00 น.  



 

  แผ่นที ่8 ของ 70 แผ่น 

กลุ่ม
ที่ 

ภาค/เส้นทาง 
ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

จ านวน 
พขร. 

การรายงานตัวกับผู้อ านวยการเดินรถ 

วันอาทิตย์ที ่
3 พฤศจิกายน 2562 

วันจันทร์ที ่
4 พฤศจิกายน 2562 

2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 8 เส้นทาง  

  
 

 1. เส้นทางจังหวัดเลย 525 2 ภายในเวลา 14.00 น.  

 2. เส้นทางจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสนิธุ ์ 501 2 ภายในเวลา 14.00 น.  

 3. เส้นทางอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 449 1 ภายในเวลา 14.00 น.  

 4. เส้นทางจังหวัดสุรินทร์ 426 1 ภายในเวลา 14.00 น.  

 
5. เส้นทางอ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และ 

อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
386 1 

 
ภายในเวลา 14.00 น. 
  

 
6. เส้นทางอ าเภอนางรอง และอ าเภอเมือง จังหวัด

บุรรีัมย ์
374 1 

 
ภายในเวลา 14.00 น. 
  

 7. เส้นทางอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 234 1  ภายในเวลา 07.00 น. 

 8. เส้นทางอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 200 1 ภายในเวลา 13.00 น.  

3 ภาคตะวันออก จ านวน 4 เส้นทาง     

 1. เส้นทางจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 337 1 ภายในเวลา 14.00 น.  

 2. เส้นทางจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว 197 1 ภายในเวลา 13.00 น.  

 3. เส้นทางอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 190 1 ภายในเวลา 13.00 น.  

 4. เส้นทางอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 104 1 ภายในเวลา 13.00 น.  

4 ภาคกลาง จ านวน 9 เส้นทาง     

 
1. เส้นทางอ าเภอหัวหิน และอ าเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

318 
1 ภายในเวลา 14.00 น.  

 2. เส้นทางจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี 215 1 ภายในเวลา 13.00 น.  

 3. เส้นทางจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี 192 1 ภายในเวลา 13.00 น.  

 4. เส้นทางจังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี 174 1 ภายในเวลา 13.00 น.  

 5. เส้นทางจังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี 145 1 ภายในเวลา 13.00 น.  

 6. เส้นทางจังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี 135 1 ภายในเวลา 13.00 น.  

 7. เส้นทางจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี 133 1 ภายในเวลา 13.00 น.  

 
8. เส้นทางจังหวัดสมุทรสาคร   
และจังหวัดสมุทรสงคราม 

100 
1 ภายในเวลา 13.00 น.  

 
9. เส้นทางอ าเภอสามพราน และอ าเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม  
93 

1 ภายในเวลา 13.00 น. 
 



 

  แผ่นที ่9 ของ 70 แผ่น 

 รายการที่  2  การสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

กลุ่ม
ที่ 

ภาค/เส้นทาง 
ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

จ านวน 
พขร. 

การรายงานตัวกับผู้อ านวยการเดินรถ 

วันอาทิตย์ที ่
24 พฤศจิกายน 2562 

วันจันทร์ที ่
25 พฤศจิกายน 2562 

1 ภาคเหนือ จ านวน 3 เส้นทาง  

    1. เส้นทางจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ ์ 475 1 ภายในเวลา 16.00 น.  

 
2. เส้นทางจังหวัดก าแพงเพชร และจังหวัดสุโขทัย 425 1 ภายในเวลา 16.00 น. 

 

 
3. เส้นทางจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร 333 1 ภายในเวลา 16.00 น. 

 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 3 เส้นทาง  

   

 
1. เส้นทางจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย 546 2 ภายในเวลา 16.00 น. 

 

 
2. เส้นทางจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ 429 1 ภายในเวลา 16.00 น.  

 3. เส้นทางจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ 355 1 ภายในเวลา 16.00 น.  
3 ภาคตะวันออก จ านวน 3 เส้นทาง  

   
 

1. เส้นทางจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 337 1 ภายในเวลา 16.00 น. 
 

 
2. เส้นทางจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว 197 1 

 
ภายในเวลา 07.00 น. 

 3. เส้นทางจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 193 1  ภายในเวลา 07.00 น. 
4 ภาคกลาง จ านวน 8 เส้นทาง  

   
 

1. เส้นทางจังหวัดเพชรบุรี และ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

310 
1 ภายในเวลา 16.00 น.  

 
2. เส้นทางจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี 215 1 

 
ภายในเวลา 07.00 น. 

 
3. เส้ น ท างจั งห วั ด สุ พ รรณ บุ รี  แ ล ะจั งห วั ด

กาญจนบุรี 
192 1 

  ภายในเวลา 07.00 น. 
 4. เส้นทางจังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี 145 1 ภายในเวลา 15.00 น.  
 5. เส้นทางจังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุร ี 135 1 ภายในเวลา 15.00 น.  
 6. เส้นทางจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี 132 1 ภายในเวลา 15.00 น.  

 
7. เส้นทางจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี 119 1 ภายในเวลา 15.00 น. 

 

 

8. เส้ น ท างจั งห วัด สมุ ท รสาคร  และจั งหวั ด
สมุทรสงคราม 

100 1 
 

ภายในเวลา 15.00 น. 
 

 



 

  แผ่นที ่10 ของ 70 แผ่น 

 รายการที่  3  การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

กลุ่ม
ที่ 

ภาค/เส้นทาง 
ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

จ านวน 
พขร. 

การรายงานตัวกับผู้อ านวยการเดินรถ 

วันอาทิตย์ที ่
26 มกราคม 2563 

วันจันทร์ที ่
27 มกราคม 2563 

1 ภาคเหนือ จ านวน 8 เส้นทาง  

    1. เส้นทางจังหวัดล าปาง 599 2 ภายในเวลา 16.00 น.  

 
2. เส้นทางจังหวัดแพร่ 534 2 ภายในเวลา 16.00 น. 

 

 
3. เส้นทางจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ ์ 497 1 ภายในเวลา 16.00 น. 

 

 

4. เส้นทางจังหวัดก าแพงเพชร และอ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก 

413 
1 ภายในเวลา 16.00 น. 

 

 
5. เส้นทางจังหวัดพิษณุโลก 361 1 ภายในเวลา 16.00 น. 

 
 

6. เส้นทางอ าเภอบึงสามพัน และ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

339 1 
 

ภายในเวลา 16.00 น. 
  

 7. เส้นทางจังหวัดพิจิตร 355 1 ภายในเวลา 16.00 น.  

 
8. เส้นทางจังหวัดนครสวรรค์ 223 1 

 
ภายในเวลา 07.00 น. 

2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 9 เส้นทาง  

   

 
1. เส้นทางจังหวัดเลย 525 2 ภายในเวลา 16.00 น. 

 

 

2. เส้นทางจังหวัดมหาสารคาม และเส้นทางจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

501 
2 ภายในเวลา 16.00 น.  

 3. เส้นทางอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 431  ภายในเวลา 16.00 น.  

 
4. เส้นทางจังหวัดสุรินทร์ 426 1 ภายในเวลา 16.00 น. 

 
 

5. เส้นทางอ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และ
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

386 
1 ภายในเวลา 16.00 น.  

 
6. เส้นทางอ าเภอนางรอง และ อ าเภอเมืองจังหวัด

บุรีรัมย์ 
374 1 

 
ภายในเวลา 16.00 น.  

 

7. เส้นทางอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 (ร.ร.บุญวัฒนา) 

246 
1 

 
ภายในเวลา 07.00 น. 

 
8. เส้นทางอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
(ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย) 

234 
1  ภายในเวลา 07.00 น. 

 
9. เส้นทางอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 220 1 

 
ภายในเวลา 07.00 น. 

 

 

 



 

  แผ่นที ่11 ของ 70 แผ่น 

กลุ่ม
ที่ 

ภาค/เส้นทาง 
ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

จ านวน 
พขร. 

การรายงานตัวกับผู้อ านวยการเดินรถ 

วันอาทิตย์ที ่
26 มกราคม 2563 

วันจันทร์ที ่
27 มกราคม 2563 

3 ภาคตะวันออก จ านวน 7 เส้นทาง  
   

 
1. เส้นทางจังหวัดตราด 333 1 ภายในเวลา 16.00 น. 

  2. เส้นทางจังหวัดจันทบุรี 265 1  ภายในเวลา 07.00 น. 
 3. เส้นทางจังหวัดระยอง (ร.ร.วัดป่าประดู่) 194 1  ภายในเวลา 07.00 น. 

 
4. เส้นทางอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 196 1 

 
ภายในเวลา 07.00 น. 

 
5. เส้นทางอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
(ร.ร.ชลกันยานุกูล) 

104 
1 ภายในเวลา 15.00 น.  

 
6. เส้นทางอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี   
(ร.ร.ชลราษฎรอ ารุง) 

104 1 
 

ภายในเวลา 15.00 น.  

 
7. เส้นทางจังหวัดฉะเชิงเทรา 87 1 ภายในเวลา 15.00 น. 

 
4 ภาคกลาง จ านวน 13 เส้นทาง  

   
 

1. เส้นทางอ าเภอหัวหิน และอ าเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

318 
1  ภายในเวลา 07.00 น. 

 
2. เส้นทางจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี 215 1 

 
ภายในเวลา 07.00 น. 

 3. เส้นทางจังหวัดสระแก้ว 210 1  ภายในเวลา 07.00 น. 
 4. เส้นทางจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี 153 1 ภายในเวลา 15.00 น.  
 5. เส้นทางจังหวัดเพชรบุรี 149 1 ภายในเวลา 15.00 น.  
 6. เส้นทางจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสุพรรณบุรี 142 1 ภายในเวลา 15.00 น.  
 7. เส้นทางจังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุร ี 135 1 ภายในเวลา 15.00 น.  
 8. เส้นทางจังหวัดกาญจนบุรี 130 1 ภายในเวลา 15.00 น.  

 
9. เส้นทางจังหวัดราชบุรี 113 1 ภายในเวลา 15.00 น. 

 

 

10. เส้นทางจังหวัดสมุทรสาคร และ  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

97 1 
 

ภายในเวลา 15.00 น. 
 

  11. เส้นทางจังหวัดสระบุรี 96 1 ภายในเวลา 15.00 น.  

 
12. เส้นทางอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
(ร.ร.เทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)) 
(ร.ร.เทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)) 

 
73 

 
1 
 

ภายในเวลา 15.00 น. 
 

 13. เส้นทางอ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 54 1 ภายในเวลา 15.00 น.  



 

  แผ่นที ่12 ของ 70 แผ่น 

  รายการที่  4  การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

กลุ่ม
ที่ 

ภาค/เส้นทาง 
ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

จ านวน 
พขร. 

การรายงานตัวกับผู้อ านวยการเดินรถ 

วันอาทิตย์ที ่
3 พฤษภาคม 2563 

วันจันทร์ที ่
4 พฤษภาคม 2563 

1 ภาคเหนือ จ านวน 7 เส้นทาง  

    1. เส้นทางจังหวัดล าปาง 599 2 ภายในเวลา 16.00 น.  

 
2. เส้นทางจังหวัดแพร่  534 2 ภายในเวลา 16.00 น. 

 
  3. เส้นทางจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ ์ 497 1 ภายในเวลา 16.00 น. 

 
  

4. เส้นทางจังหวัดก าแพงเพชร 
และอ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

425 
1 ภายในเวลา 16.00 น. 

   5. เส้นทางจังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก 417 1 ภายในเวลา 16.00 น. 
 

 
6. เส้นทางอ าเภอบึงสามพัน และอ าเภอเมือง จังหวัด

เพชรบูรณ ์
339 

1 ภายในเวลา 16.00 น. 
 

  7. เส้นทางจังหวัดนครสวรรค์ 223 1 
 

ภายในเวลา 07.00 น. 

2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 8 เส้นทาง     

 1. เส้นทางจังหวัดเลย 525 2 ภายในเวลา 16.00 น.  

 
2. เส้นทางจังหวัดมหาสารคาม  
และจังหวัดกาฬสินธุ์ 

501 
2 ภายในเวลา 16.00 น.  

  3. เส้นทางอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 449 1 ภายในเวลา 16.00 น.  

  4. เส้นทางจังหวัดสุรินทร์ 426 1 ภายในเวลา 16.00 น.  

 
5. เส้นทางอ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และ

อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
386 

1 ภายในเวลา 16.00 น. 
 

 
6. เส้นทางอ าเภอนางรอง และอ าเภอเมือง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

362 
1 ภายในเวลา 16.00 น. 

 

 7. เส้นทางอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 234 1  ภายในเวลา 07.00 น. 

 8. เส้นทางอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 200 1  ภายในเวลา 07.00 น. 

3 ภาคตะวันออก จ านวน 4 เส้นทาง     

 1. เส้นทางจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 337 1 ภายในเวลา 16.00 น.  

 2. เส้นทางจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว 197 1  ภายในเวลา 07.00 น. 

 3. เส้นทางอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 190 1  ภายในเวลา 07.00 น. 

 4. เส้นทางอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 104 1 ภายในเวลา 15.00 น.  
 

 



 

  แผ่นที ่13 ของ 70 แผ่น 

กลุ่ม
ที่ 

ภาค/เส้นทาง 
ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

จ านวน 
พขร. 

การรายงานตัวกับผู้อ านวยการเดินรถ 

วันอาทิตย์ที ่
3 พฤษภาคม 2563 

วันจันทร์ที ่
4 พฤษภาคม 2563 

4 ภาคกลาง จ านวน 9 เส้นทาง     

 
1. เส้นทางอ าเภอหัวหิน และอ าเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

318 
1 ภายในเวลา 16.00 น.  

 2. เส้นทางจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี 215 1  ภายในเวลา 07.00 น. 

 3. เส้นทางจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี 192 1  ภายในเวลา 07.00 น. 

 4. เส้นทางจังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี 174 1 ภายในเวลา 15.00 น.  

 5. เส้นทางจังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี 145 1 ภายในเวลา 15.00 น.  

 6. เส้นทางจังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี 135 1 ภายในเวลา 15.00 น.  

 7. เส้นทางจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี 133 1 ภายในเวลา 15.00 น.  
 
 

8. เส้นทางจังหวัดสมุทรสาคร 
และจังหวัดสมุทรสงคราม 

100 
1 ภายในเวลา 15.00 น. 

 

 
9. เส้นทางอ าเภอสามพราน และอ าเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม 
93 

1 ภายในเวลา 15.00 น. 
 



 

  แผ่นที ่14 ของ 70 แผ่น 

รายการที่  5  การสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

กลุ่ม
ที่ 

ภาค/เส้นทาง 
ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

จ านวน 
พขร. 

การรายงานตัวกับผู้อ านวยการเดินรถ 

วันอาทิตย์ที ่
31 พฤษภาคม 2563 

วันจันทร์ที ่
1 เมษายน 2563 

1 ภาคเหนือ จ านวน 3 เส้นทาง  

    1. เส้นทางจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์ 475 1 ภายในเวลา 16.00 น.  

 
2. เส้นทางจังหวัดก าแพงเพชร และจังหวัดสุโขทัย 425 1 ภายในเวลา 16.00 น. 

 

 
3. เส้นทางจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร 333 1 ภายในเวลา 16.00 น. 

 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 3 เส้นทาง  

   

 
1. เส้นทางจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย 546 2 ภายในเวลา 16.00 น. 

 

 
2. เส้นทางจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ 429 1 ภายในเวลา 16.00 น.  

 3. เส้นทางจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ 355 1 ภายในเวลา 16.00 น.  
3 ภาคตะวันออก จ านวน 3 เส้นทาง  

   
 

1. เส้นทางจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 337 1 ภายในเวลา 16.00 น. 
 

 
2. เส้นทางจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว 197 1 

 
ภายในเวลา 07.00 น. 

 3. เส้นทางจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 193 1  ภายในเวลา 07.00 น. 
4 ภาคกลาง จ านวน 8 เส้นทาง  

   
 

1. เส้นทางจังหวัดเพชรบุรี และ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

310 1 
 

ภายในเวลา 16.00 น. 
 

 

 
2. เส้นทางจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี 215 1 

 
ภายในเวลา 07.00 น. 

 
3. เส้นทางจังหวัดสุพรรณบุรี และ 

จังหวัดกาญจนบุรี 
192 1 

  ภายในเวลา 07.00 น. 
 4. เส้นทางจังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี 145 1 ภายในเวลา 15.00 น.  
 5. เส้นทางจังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุร ี 135 1 ภายในเวลา 15.00 น.  
 6. เส้นทางจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี 132 1 ภายในเวลา 15.00 น.  

 
7. เส้นทางจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี 119 1 ภายในเวลา 15.00 น. 

 

 

8. เส้ น ท างจั งห วัด สมุ ท รสาคร  และจั งหวั ด
สมุทรสงคราม 

100 1 
 

ภายในเวลา 15.00 น. 
 

 
 



 

  แผ่นที ่15 ของ 70 แผ่น 

รายการที่  6  การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

กลุ่ม
ที่ 

ภาค/เส้นทาง 
ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

จ านวน 
พขร. 

การรายงานตัวกับผู้อ านวยการเดินรถ 

วันอาทิตย์ที ่
19 กรกฎาคม 2563 

วันจันทร์ที ่
20 กรกฎาคม 2563 

1 ภาคเหนือ จ านวน 8 เส้นทาง  

    1. เส้นทางจังหวัดล าปาง 599 2 ภายในเวลา 16.00 น.  

 
2. เส้นทางจังหวัดแพร่ 534 2 ภายในเวลา 16.00 น. 

 

 
3. เส้นทางจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ ์ 497 1 ภายในเวลา 16.00 น. 

 

 

4. เส้นทางจังหวัดก าแพงเพชร และอ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก 

413 
1 ภายในเวลา 16.00 น. 

 

 
5. เส้นทางจังหวัดพิษณุโลก 361 1 ภายในเวลา 16.00 น. 

 
 

6. เส้นทางอ าเภอบึงสามพัน และ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

339 1 
 

ภายในเวลา 16.00 น. 
  

 7. เส้นทางจังหวัดพิจิตร 355 1 ภายในเวลา 16.00 น.  

 
8. เส้นทางจังหวัดนครสวรรค์ 223 1 

 
ภายในเวลา 07.00 น. 

2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 9 เส้นทาง  

   

 
1. เส้นทางจังหวัดเลย 525 2 ภายในเวลา 16.00 น. 

 

 

2. เส้นทางจังหวัดมหาสารคาม และเส้นทางจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

501 
2 ภายในเวลา 16.00 น.  

 3. เส้นทางอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 431 1 ภายในเวลา 16.00 น.  

 
4. เส้นทางจังหวัดสุรินทร์ 426 1 ภายในเวลา 16.00 น. 

 
 

5. เส้นทางอ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และ
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

386 
1 ภายในเวลา 16.00 น.  

 
6. เส้นทางอ าเภอนางรอง และ อ าเภอเมืองจังหวัด

บุรีรัมย์ 
374 1 

 
ภายในเวลา 16.00 น.  

 

7. เส้นทางอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 (ร.ร.บุญวัฒนา) 

246 
1 

 
ภายในเวลา 07.00 น. 

 
8. เส้นทางอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
(ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย) 

234 
1  ภายในเวลา 07.00 น. 

 
9. เส้นทางอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 220 1 

 
ภายในเวลา 07.00 น. 



 

  แผ่นที ่16 ของ 70 แผ่น 

 

กลุ่ม
ที่ 

ภาค/เส้นทาง 
ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

จ านวน 
พขร. 

การรายงานตัวกับผู้อ านวยการเดินรถ 

วันอาทิตย์ที ่
19 กรกฎาคม 2563 

วันจันทร์ที ่
20 กรกฎาคม 2563 

3 ภาคตะวันออก จ านวน 7 เส้นทาง  
   

 
1. เส้นทางจังหวัดตราด 333 1 ภายในเวลา 16.00 น. 

  2. เส้นทางจังหวัดจันทบุรี 265 1  ภายในเวลา 07.00 น. 
 3. เส้นทางจังหวัดระยอง (ร.ร.วัดป่าประดู่) 194 1  ภายในเวลา 07.00 น. 

 
4. เส้นทางอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 196 1 

 
ภายในเวลา 07.00 น. 

 
5. เส้นทางอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
(ร.ร.ชลกันยานุกูล) 

104 
1 ภายในเวลา 15.00 น.  

 
6. เส้นทางอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี   
(ร.ร.ชลราษฎรอ ารุง) 

104 1 
 

ภายในเวลา 15.00 น. 
 

 

 
7. เส้นทางจังหวัดฉะเชิงเทรา 87 1 ภายในเวลา 15.00 น. 

 
4 ภาคกลาง จ านวน 13 เส้นทาง  

   
 

1. เส้นทางอ าเภอหัวหิน และอ าเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

318 1 
 

ภายในเวลา 16.00 น. 
 

 

 
2. เส้นทางจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี 215 1 

 
ภายในเวลา 07.00 น. 

 3. เส้นทางจังหวัดสระแก้ว 210 1  ภายในเวลา 07.00 น. 
 4. เส้นทางจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี 153 1 ภายในเวลา 15.00 น.  
 5. เส้นทางจังหวัดเพชรบุรี 149 1 ภายในเวลา 15.00 น.  
 6. เส้นทางจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสุพรรณบุรี 142 1 ภายในเวลา 15.00 น.  
 7. เส้นทางจังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุร ี 135 1 ภายในเวลา 15.00 น.  
 8. เส้นทางจังหวัดกาญจนบุรี 130 1 ภายในเวลา 15.00 น.  

 
9. เส้นทางจังหวัดราชบุรี 113 1 ภายในเวลา 15.00 น. 

 

 

10. เส้นทางจังหวัดสมุทรสาคร และ  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

97 1 
 

ภายในเวลา 15.00 น. 
 

  11. เส้นทางจังหวัดสระบุรี 96 1 ภายในเวลา 15.00 น.  

 
12. เส้นทางอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
(ร.ร.เทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)) 
(ร.ร.เทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)) 

73 
1 ภายในเวลา 15.00 น. 

 
 13. เส้นทางอ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 54 1 ภายในเวลา 15.00 น.  

   



 

  แผ่นที ่17 ของ 70 แผ่น 

2.2.7 เวลาที่ก าหนดไว้นั้นได้รวมเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน อาหารเย็น และเวลาพักรถไว้เรียบร้อยแล้ว 
  2.2.8 พนักงานขับรถต้องเป็นผู้มีความช านาญในเส้นทางส่ง -รับ สามารถแก้ไขเครื่องยนต์ได้บ้าง  
และมีสภาพร่างกายที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ส าหรับพนักงานขับรถที่ไม่ช านาญในเส้นทางขอให้ทบทวน
เส้นทางกับงานยานพาหนะ กองอ านวยการสอบก่อนออกเดินทาง และผู้ว่าจ้างสามารถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
พนักงานขับรถของผู้รับจ้างได้ 
  2.2.9 บริษัทผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่ที่สามารถประสานงานกับรถที่จะออกเดินทาง เพื่อแก้ไขปัญหารถ 
ไม่มาตามก าหนดเวลา ณ กองอ านวยการสอบ มสธ. ก่อนรถออกเดินทางอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และในช่วงเวลาการด าเนินการ
สอบในแต่ละรายการผู้ว่าจ้างต้องสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา 
 2.3 รถไมโครบัสส าหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบในทุกรายการ ต้องมีประกันภัย
ประเภทที่ 3 และคุ้มครองผู้โดยสาร 

2.4 ข้อก าหนดค่าปรับลดค่าจ้างตามเงื่อนไขการจัดจ้างรถส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบในทุกรายการ 
ดังนี้ 

  2.4.1 กรณีที่ผู้รับจ้างไม่จัดเตรียมยางอะไหล่ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือส าหรับเปลี่ยนและซ่อมรถได้ (อาทิเช่น 
ยางอะไหล่ เครื่องมือซ่อมรถประจ ารถ แม่แรงขนาดเล็ก) ซึ่งถือเป็นส่วนควบของรถขณะที่จ าเป็นต้องใช้ ผู้รับจ้างยินยอม
ให้ปรับลดราคาลงเป็นเงิน 500 บาทต่อคัน 
  2.4.2 ในระหว่างการเดินทางเพื่อส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ หากผู้รับจ้างใช้เวลาใน
การเติมเชื้อเพลิงในเที่ยวที่มีคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบร่วมเดินทางเกินกว่าเวลาที่ก าหนด  ผู้รับจ้าง
ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับลดราคาค่าจ้างลงครั้งละจ านวน 500 บาท 
  2.4.3 กรณีที่ผู้รับจ้างไม่จัดเจ้าหน้าที่ที่สามารถประสานงานกับรถที่จะออกเดินทาง เพื่อแก้ไขปัญหารถไม่มา
ตามก าหนดเวลา ณ กองอ านวยการสอบ มสธ. ก่อนรถออกเดินทางอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และต้องสามารถติดต่อได้
ตลอดเวลา ผู้รับจ้างยินยอมให้ปรับลดราคาลงเป็นเงิน 2,000 บาทต่อวัน 
  2.4.4 กรณีที่ผู้รับจ้างน าพนักงานหรือบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่พนักงานขับรถคนที่ 2 โดยสารไปกับรถที่ว่าจ้างผู้รับจ้าง 
ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับลดราคาค่าจ้างลงจ านวน 20% จากราคาค่าจ้างในเส้นทางนั้นต่อคนในแต่ละเที่ยวของการ
เดินทาง (เที่ยวไปหรือเที่ยวกลับ) และมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างน าพนักงานขับรถคนนั้นมาปฏิบัติงานกับ
มหาวิทยาลัยฯ อีกต่อไป 
  2.4.5 เส้นทางที่มีพนักงานขับรถ 2 คน พนักงานขับรถทั้ง 2 คน ต้องถ่ายส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ให้กับ
งานยานพาหนะประจ ากองอ านวยการสอบ 1 ฉบับ ก่อนออกเดินทาง หากไม่มีส าเนาใบอนุญาตเจ้าหน้าที่จะขอตรวจสอบ
ต้นฉบับจริง ถ้าไม่มีทั้งสองอย่างจะถือว่าไม่มีพนักงานขับรถคนที่ 2 และกรณีที่ผู้รับจ้างไม่มีพนักงานขับรถคนที่ 2 ใน
เส้นทางที่ก าหนดให้มีพนักงานขับรถ 2 คน ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับลดราคาค่าจ้างลงจ านวน 15% จากราคา
ค่าจ้างในเส้นทางนั้น ในแต่ละเที่ยวของการเดินทาง (เที่ยวไปหรือเที่ยวกลับ) และในระหว่างการเดินทางหากพนักงาน 
ขับรถมือสองไม่ช่วยสับเปลี่ยนกันขับรถ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับลดราคาค่าจ้างลงจ านวน 5% จากราคาค่าจ้างใน
เส้นทางนั้น ในแต่ละเที่ยวของการเดินทาง (เที่ยวไปหรือเที่ยวกลับ) 
  2.4.6 กรณีที่เครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์ช ารุดและไม่สามารถท าความเย็นได้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้าง
ปรับลดราคาค่าจ้างลงจ านวน 10% จากราคาค่าจ้างในเส้นทางนั้น ในแต่ละเที่ยวของการเดินทาง (เที่ยวไปหรือเที่ยวกลับ) 
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   2.4.7 ผู้รับจ้างต้องตรงต่อเวลาอย่างเคร่งครัดตามรายละเอียดเส้นทาง และเวลาการเดินรถตามเอกสารแนบท้าย
สัญญา ถ้าผู้รับจ้างผิดเวลาอันเกิดจากความผิดของผู้รับจ้างหรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อใด ๆ  ของผู้รับจ้างก็ดี 
ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับลดราคาค่าจ้างเป็นอัตราชั่วโมงละ 1,000 บาท ในแต่ละเที่ยวของการเดินทาง (เที่ยวไป
หรือเที่ยวกลับ) 
  2.4.8 ระหว่างการเดินทางหากรถไมโครบัสของผู้รับจ้างช ารุดบกพร่องหรือท าให้การบริการผิดไปจากเงื่อนไข
ในการจ้างให้ผู้รับจ้างแก้ไขเหตุบกพร่องดังกล่าวให้กลับคืนสู่สภาพเดิมภายใน 1 ชั่วโมง หากล่วงเลยก าหนดเวลาดังกล่าว
ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับลดราคาค่าจ้างลงตามชั่วโมงที่ต้องเสียเวลาไปในอัตราชั่วโมงละ 500 บาท ในกรณีที่ 
ไม่สามารถแก้ไขได้และต้องจ้างรถคันใหม่มาส่งคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ ผู้รับจ้างต้องยินยอมรับภาระ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น 
  2.4.9 กรณีที่พนักงานขับรถไม่ไปรายงานตัวกับผู้อ านวยการเดินรถตามตารางที่ 1 ก าหนดจ านวนพนักงาน
ขับรถ และวันเวลาที่พนักงานขับรถต้องไปรายงานตัวกับผู้อ านวยการเดินรถ ในแต่ละรายการ ได้แก่  
   รายการที่ 1 การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2  และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 
     ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 
   รายการที่ 2 การสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 
   รายการที่ 3 การสอบปลายภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2562 ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 
   รายการที่ 4 การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 
   รายการที่ 5 การสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 
   รายการที่ 6 การสอบปลายภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2562 ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563    
   ส าหรับรายการที่ 1 ภายในเวลา 14.00 น. และส าหรับรายการที่ 2-6 ภายในเวลา 16.00 น. ที่ก าหนดไว้ตาม
ตารางที่ 1 ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับลดราคาค่าจ้างลงจ านวน 10% จากราคาค่าจ้างในเส้นทางนั้น ในกรณีที่ 
ไปรายงานตัวช้ากว่าเวลาที่ก าหนดภายใน 2 ชั่วโมง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับลดราคาค่าจ้างลงจ านวน 5%  
ของราคาค่าจ้าง และถ้าไปรายงานตัวช้ากว่าเวลาที่ก าหนดเกินกว่า 2 ชั่วโมง ให้ถือเสมือนว่าไม่ได้ไปรายงานตัว  
   2.4.10 กรณีที่พนักงานขับรถไม่ไปรายงานตัวกับผู้อ านวยการเดินรถตามตารางที่ 1 ก าหนดจ านวนพนักงาน
ขับรถและวันเวลาที่พนักงานขับรถต้องไปรายงานตัวกับผู้อ านวยการเดินรถ ในแต่ละรายการ ได้แก่ 
   รายการที่ 1 การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2  และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 
     ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 
   รายการที่ 2 การสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 
   รายการที่ 3 การสอบปลายภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2562 ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 
   รายการที่ 4 การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 
   รายการที่ 5 การสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 
   รายการที่ 6 การสอบปลายภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2562 ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563  
   ส าหรับรายการที่ 1 ภายในเวลา 13.00 น. และส าหรับรายการที่ 2-6 ภายในเวลา 15.00 น. ที่ก าหนด 
ตามตารางที่ 1  ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับลดราคาค่าจ้างลงจ านวน 5% ของราคาค่าจ้างในเส้นทางนั้น ๆ ในกรณี
ที่ไปรายงานตัวช้ากว่าเวลาที่ก าหนดภายใน 1 ชั่วโมง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับลดราคาค่าจ้างลงจ านวน 3% 
ของราคาค่าจ้าง และถ้าไปรายงานตัวช้ากว่าเวลาที่ก าหนดเกินกว่า 1 ชั่วโมง ให้ถือเสมือนว่าไม่ได้ไปรายงานตัว
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  2.4.11 กรณีที่พนักงานขับรถไม่ไปรายงานตัวกับผู้อ านวยการเดินรถตามตารางที่ 1 ก าหนดจ านวนพนักงาน
ขับรถและวันเวลาที่พนักงานขับรถต้องไปรายงานตัวกับผู้อ านวยการเดินรถ ในแต่ละรายการ ได้แก่  
   รายการที่ 1 การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2  และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561  
     ในวันจันทร์ที ่4 พฤศจิกายน 2562 
   รายการที่ 2 การสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 
   รายการที่ 3 การสอบปลายภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2562 ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 
   รายการที่ 4 การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 
   รายการที่ 5 การสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2563   
   รายการที่ 6 การสอบปลายภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2562 ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 
   ภายในเวลา 07.00 น. ที่ก าหนดตามตารางที่ 1 ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับลดราคาค่าจ้างลงจ านวน 5% 
ของราคาค่าจ้างในเส้นทางนั้น ๆ 
  2.4.12 การเปลี่ยนรถรับจ้างหลังจากที่ท าสัญญาจ้างไปแล้วให้เปลี่ยนเฉพาะที่มีเหตุจ าเป็นเท่านั้น โดยต้อง
บันทึกแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนออกเดินทาง และต้องเป็นรถที่มีสภาพไม่ต่ ากว่ารถที่ระบุไว้ในสัญญา แล้วได้เคยตรวจสภาพ
มาก่อน รวมทั้งกรณีที่ผู้เดินทางหรือผู้ว่าจ้างประสงค์ให้เปลี่ยนรถ  โดยน ารถมาตรวจสภาพ ณ ที่ท าการของมหาวิทยาลัยฯ 
หากในวันปฏิบัติงานผู้รับจ้างจัดรถรับจ้างคันใดที่ยังไม่ได้ตรวจสภาพไปปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับลดราคา
ค่าจ้างลงจ านวน 10% จากราคาค่าจ้างในเส้นทางนั้นในแต่ละเที่ยวของการเดินทาง (เที่ยวไปหรือเที่ยวกลับ) 
  อนึ่ง รถส าหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบในแต่ละเส้นทางของการสอบ ผู้รับจ้าง
จะต้องน ารถไปให้ฝ่ายจัดสอบ ส านักทะเบียนและวัดผลได้ตรวจสภาพรถทุกกลุ่มทุกคันให้แล้วเสร็จในแต่ละรายการ
ดังนี้  
         รายการที่ 1 การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2  และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 ภายในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562  
  รายการที่ 2 การสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภายในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562     
   รายการที่ 3 การสอบปลายภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2562 ภายในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563  
   รายการที่ 4 การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภายในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563   
   รายการที่ 5 การสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ภายในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563  
   รายการที่ 6 การสอบปลายภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2562 ภายในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563  
หากไม่มาตามก าหนดเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยฯ จะยกเลิกการจ้างในเส้นทางนั้น ๆ ในการตรวจสภาพให้ผู้รับจ้าง
ระบุหมายเลขทะเบียนรถแต่ละคันในวันตรวจสภาพรถว่าจะไปเส้นทางใด และเงื่อนไขทั้ง 12 ข้อ ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้
จะต้องอยู่ในเงื่อนไขของสัญญาจ้างด้วย 
3. การจ่ายเงินค่าจ้าง  
 ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างในแต่ละรายการจ่ายเป็น 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จ่ายเงินให้ผู้รับจ้างครึ่งหนึ่งเมื่อผู้รับจ้าง
น ารถมาปฏิบัติงานรับ-ส่งคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบออกจากมหาวิทยาลัยไปสนามสอบครบทุกเส้นทาง
แล้ว (ในเที่ยวไป) และจ่ายเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานโดยผู้รับจ้างน าคณะผู้ประสานงานการสอบและ
แบบทดสอบกลับมาส่งมหาวิทยาลัยครบทุกเส้นทาง หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจการจ้างตามระเบียบพัสดุในแต่ละรายการ 



 

  แผ่นที ่20 ของ 70 แผ่น 

4. เงื่อนไขในการเสนอราคา 
 4.1 ในการเสนอราคา ผู้เสนอราคาสามารถเลอืกเสนอราคารายการใดรายการหนึง่หรือกลุม่ใดกลุ่มหนึง่ แต่ต้องเสนอให้
ครบทุกเส้นทางในกลุ่มนั้น ๆ  
  รายการที่ 1 การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2  และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 
  รายการที่ 2 การสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
  รายการที่ 3 การสอบปลายภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2562  
  รายการที่ 4 การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
  รายการที่ 5 การสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
  และ รายการที่ 6 การสอบปลายภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2562  และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินด้วย
ราคารวมในแต่ละกลุ่มเป็นเกณฑ์ โดยราคาที่เสนอต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วย
แล้ว 
 4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรายละเอียดราคาของแต่ละเส้นทางในแต่ละกลุ่ม ตามแบบฟอร์มใบเสนอราคา 
ตามภาคผนวกท้ายนี้ 



แผ่นที่ 21 ของ 70 แผ่น

จ ำนวน เที่ยวกลับ

พขร. ถึงจังหวดัใน ออกจำก กลับถึงมสธ.

(คน) เส้นทำง ปลำยทำง

1 รถไมโครบสั 2  31 ต.ค. 62  31 ต.ค. 62 ล ำปำง 599  31 ต.ค. 62  4 พ.ย. 62  4 พ.ย. 62

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. 17:00 น. 08:00 น. 19:00 น.

2 รถไมโครบสั 2  31 ต.ค. 62  31 ต.ค. 62 แพร่ 534  31 ต.ค. 62  4 พ.ย. 62  4 พ.ย. 62

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. 15:50 น. 08:00 น. 18:00 น.

3 รถไมโครบสั 1  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62  4 พ.ย. 62  4 พ.ย. 62

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. สุโขทยั 407 13:50 น. 08:00 น. 17:30 น.

อุตรดิตถ์ 90 15:20 น.

4 รถไมโครบสั 1  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62  4 พ.ย. 62  4 พ.ย. 62

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. ก ำแพงเพชร 342 12:40 น. 08:00 น. 16:30 น.

อ.เมือง จ.ตำก 71   

 - ร.ร.ตำกพทิยำคม 14:20 น.

5 รถไมโครบสั 1  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62  4 พ.ย. 62  4 พ.ย. 62

ปรับอำกำศ 06:00 น. 07:00 น. พจิิตร 344 13:40 น. 08:00 น. 16:30 น.

พษิณุโลก 73   15:30 น.

6 รถไมโครบสั 1  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62 อ.บงึสำมพนั จ.เพชรบรูณ์ 253  1 พ.ย. 62  4 พ.ย. 62  4 พ.ย. 62

ปรับอำกำศ 06:00 น. 07:00 น.  - ร.ร.บงึสำมพนัวทิยำคม 12:10 น. 08:00 น. 15:00 น.

อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์ 86   

 - ร.ร.เพชรพทิยำคม 14:10 น.

7 รถไมโครบสั 1  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62 นครสวรรค์ 233  1 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น. 12:40 น. 15:00 น. 19:30 น.

ตารางที่ 2 รายละเอียดเส้นทางการเดินรถส่ง-รบัคณะผู้ประสานงานและแบบทดสอบ

รายการที่ 1 การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2  และภาคการศึกษาพิเศษ ปกีารศึกษา 2561

กลุ่มที่ 1  ภาคเหนือ

ที่ ชนิดของรถ รถถึง มสธ.

เที่ยวไป

ออกจำก 

มสธ.
จังหวดัในเส้นทำง กม.



แผ่นที่ 22 ของ 70 แผ่น

จ ำนวน เที่ยวกลับ

พขร. ถึงจังหวดัใน ออกจำก กลับถึงมสธ.

(คน) เส้นทำง ปลำยทำง

1 รถไมโครบสั 2  31 ต.ค. 62  31 ต.ค. 62 เลย 525  31 ต.ค. 62  4 พ.ย. 62  4 พ.ย. 62

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. 15:50 น. 08:00 น. 18:00 น.

2 รถไมโครบสั 2  31 ต.ค. 62  31 ต.ค. 62  31 ต.ค. 62  4 พ.ย. 62  4 พ.ย. 62

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. มหำสำรคำม 455 14:40 น. 08:00 น. 17:30 น.

กำฬสินธุ์ 46   15:50 น.

3 รถไมโครบสั 1  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 449  1 พ.ย. 62  4 พ.ย. 62  4 พ.ย. 62

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น.  -ร.ร.ขอนแก่นวทิยำยน 14:30 น. 08:00 น. 16:30 น.

4 รถไมโครบสั 1  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62 สุรินทร์ 426  1 พ.ย. 62  4 พ.ย. 62  4 พ.ย. 62

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. 14:10 น. 08:00 น. 16:00 น.

5 รถไมโครบสั 1  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62 อ.บวัใหญ่ จ.นครรำชสีมำ 334  1 พ.ย. 62  4 พ.ย. 62  4 พ.ย. 62

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น.  - ร.ร.บวัใหญ่ 12:30 น. 08:00 น. 16:00 น.

อ.พล จ.ขอนแก่น 52

 - ร.ร.เมืองพลพทิยำคม 14:00 น.

6 รถไมโครบสั 1  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62 อ.นำงรอง จ.บรีุรัมย์ 317  1 พ.ย. 62  4 พ.ย. 62  4 พ.ย. 62

ปรับอำกำศ 06:00 น. 07:00 น.  - ร.ร.นำงรอง 13:20 น. 08:00 น. 15:30 น.

อ.เมือง จ.บรีุรัมย์ 57   

 - ร.ร.บรีุรัมย์พทิยำคม 14:40 น.

7 รถไมโครบสั 1  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62 อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 234  1 พ.ย. 62  4 พ.ย. 62  4 พ.ย. 62

07:00 น. 08:00 น.  - ร.ร.รำชสีมำวทิยำลัย 12:50 น. 08:00 น. 13:00 น.

8 รถไมโครบสั 1  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62 อ.สีค้ิว  จ.นครรำชสีมำ                     200  1 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62

07:00 น. 08:00 น.  - ร.ร.สีค้ิว"สวสัด์ิผดุงวทิยำ" 12:20 น. 15:00 น. 19:30 น.

กลุ่มที่ 2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ ชนิดของรถ รถถึงมสธ.

เที่ยวไป

ออกจำก 

มสธ.
จังหวดัในเส้นทำง กม.



แผ่นที่ 23 ของ 70 แผ่น

กลุ่มที่ 3  ภาคตะวันออก

จ ำนวน เที่ยวกลับ

พขร. ถึงจังหวดัใน ออกจำก กลับถึงมสธ.

(คน) เส้นทำง ปลำยทำง

1 รถไมโครบสั 1  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62  4 พ.ย. 62  4 พ.ย. 62

ปรับอำกำศ 06:00 น. 07:00 น. จันทบรีุ 265 12:30 น. 08:00 น. 15:00 น.

ตรำด 72   14:10 น.

2 รถไมโครบสั 1  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น. ฉะเชิงเทรำ 75   10:20 น. 15:00 น. 19:30 น.

สระแก้ว 122 12:50 น.

3 รถไมโครบสั 1  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62 อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ 190  1 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น.  - ร.ร.สิงหส์มุทร 13:10 น. 15:00 น. 19:00 น.

4 รถไมโครบสั 1  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62 อ.เมือง จ.ชลบรีุ 104  1 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น.  - ร.ร.ชลกันยำนุกูล 11:40 น. 15:00 น. 17:30 น.

กลุ่มที่ 4  ภาคกลาง

จ ำนวน เที่ยวกลับ

พขร. ถึงจังหวดัใน ออกจำก กลับถึงมสธ.

(คน) เส้นทำง ปลำยทำง

1 รถไมโครบสั 1  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62 อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์  1 พ.ย. 62  4 พ.ย. 62  4 พ.ย. 62

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น.  - ร.ร.หวัหนิ 216 12:40 น. 08:00 น. 15:00 น.

อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 - ร.ร.ประจวบวทิยำลัย 102 14:50 น.

2 รถไมโครบสั 1  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น. ชัยนำท 180 12:00 น. 15:00 น. 20:00 น.

อุทยัธำนี 35   13:10 น.

3 รถไมโครบสั 1  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. สุพรรณบรีุ 100 11:40 น. 15:00 น. 19:30 น.

กำญจนบรีุ 92   13:40 น.

ที่ ชนิดของรถ รถถึงมสธ.

เที่ยวไป

ออกจำก 

มสธ.

จังหวดัในเส้นทำง (ระยะทำง)

ที่ ชนิดของรถ รถถึงมสธ.

เที่ยวไป

ออกจำก 

มสธ.
จังหวดัในเส้นทำง กม.



แผ่นที่ 24 ของ 70 แผ่น

จ ำนวน เที่ยวกลับ

พขร. ถึงจังหวดัใน ออกจำก กลับถึงมสธ.

(คน) เส้นทำง ปลำยทำง

4 รถไมโครบสั 1  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. รำชบรีุ 113 11:50 น. 15:00 น. 19:00 น.

เพชรบรีุ 61   13:20 น.

5 รถไมโครบสั 1  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. สระบรีุ 95   11:40 น. 15:00 น. 19:00 น.

ลพบรีุ 50   13:00 น.

6 รถไมโครบสั 1  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. นครนำยก 105 11:50 น. 15:00 น. 19:00 น.

ปรำจีนบรีุ 30   12:50 น.

7 รถไมโครบสั 1  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. อ่ำงทอง 91   11:30 น. 15:00 น. 18:30 น.

สิงหบ์รีุ 42   12:40 น.

8 รถไมโครบสั  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. สมุทรสำคร 63   11:00 น. 15:00 น. 18:00 น.

สมุทรสงครำม 37   12:10 น.

9 รถไมโครบสั 1  1 พ.ย. 62  1 พ.ย. 62 อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 69    1 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. - ร.ร.นำยร้อยต ำรวจ 11:10 น. 15:00 น. 17:30 น.

อ.เมือง จ.นครปฐม 24   

- ร.ร.เทศบำล ๑ วดัพระงำม   (สำมัคคีพทิยำ) 12:00 น.

ที่ ชนิดของรถ รถถึงมสธ.

เที่ยวไป

ออกจำก 

มสธ.

จังหวดัในเส้นทำง (ระยะทำง)



แผ่นที่ 25 ของ 70 แผ่น

จ ำนวน

พขร. รถถึง มสธ. ออกจำก รถถึง มสธ. ออกจำก

(คน) มสธ. มสธ.

1 รถไมโครบสั 1  2 พ.ย. 62  2 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  - ร.ร.สมุทรปรำกำร ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.00 น. 06.00 น. 05.30 น. 06.30 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

2 รถไมโครบสั 1  2 พ.ย. 62  2 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  - ร.ร.ปทมุวไิล ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

3 รถไมโครบสั 1  2 พ.ย. 62  2 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  - ร.ร.ธญับรีุ ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

4 รถไมโครบสั 1  2 พ.ย. 62  2 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  - ร.ร.วดัเขมำภริตำรำม ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

5 รถไมโครบสั 1  2 พ.ย. 62  2 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  - ร.ร.สำรวทิยำ ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

6 รถไมโครบสั 1  2 พ.ย. 62  2 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  - ร.ร.วดัสุทธวิรำรำม ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

7 รถไมโครบสั 1  2 พ.ย. 62  2 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  - ร.ร.ชิโนรสวทิยำลัย ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

8 รถไมโครบสั 1  2 พ.ย. 62  2 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  - ร.ร.วดัรำชำธวิำส ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

9 รถไมโครบสั 1  2 พ.ย. 62  2 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  - ร.ร.มัธยมวดัธำตุทอง ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

10 รถไมโครบสั 1  2 พ.ย. 62  2 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  - ร.ร.มัธยมวดัดำวคนอง ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

11 รถไมโครบสั 1  2 พ.ย. 62  2 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  - ร.ร.วดัประดู่ในทรงธรรม ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.  - ร.ร.วดันวลนรดิศ รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

12 รถไมโครบสั 1  2 พ.ย. 62  2 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  - ร.ร.ฤทธยิะวรรณำลัย ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

13 รถไมโครบสั 1  2 พ.ย. 62  2 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  - ร.ร.บำงกะปิ ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

14 รถไมโครบสั 1  2 พ.ย. 62  2 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  - ร.ร.กุนนทรุีทธำรำมวทิยำคม ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.  - ร.ร.สุรศักด์ิมนตรี รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

สนำมสอบ หมำยเหตุ

วนัอำทติย์วนัเสำร์

กลุ่มที่ 5 กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล (ไปเช้า-กลับเย็น)

ที่ ชนิดของรถ



แผ่นที่ 26 ของ 70 แผ่น

จ ำนวน

พขร. รถถึง มสธ. ออกจำก รถถึง มสธ. ออกจำก

(คน) มสธ. มสธ.

สนำมสอบ หมำยเหตุ

วนัอำทติย์วนัเสำร์

ที่ ชนิดของรถ

15 รถไมโครบสั 1  2 พ.ย. 62  2 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  - ร.ร.วดัน้อยนพคุณ ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

16 รถไมโครบสั 1  2 พ.ย. 62  2 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  - ร.ร.เศรษฐบตุรบ ำเพญ็ ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

17 รถไมโครบสั 1  2 พ.ย. 62  2 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  3 พ.ย. 62  - ร.ร.พระโขนงพทิยำลัย ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.  - ร.ร.วชิรธรรมสำธติ รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั



แผ่นที่ 27 ของ 70 แผ่น   

จ ำนวน เที่ยวกลับ

พขร. ออกจำก ถึงจังหวดัใน ออกจำก กลับถึงมสธ.

(คน) มสธ. เส้นทำง ปลำยทำง

1 รถไมโครบสั 1  23 พ.ย.62  23 พ.ย.62  23 พ.ย.62  25 พ.ย.62  25 พ.ย.62

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. พษิณุโลก 361 13:00 น. 08:00 น. 17:00 น.

อุตรดิตถ์ 114 15:30 น.

2 รถไมโครบสั 1  23 พ.ย.62  23 พ.ย.62  23 พ.ย.62  25 พ.ย.62  25 พ.ย.62

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. ก ำแพงเพชร 345 12:50 น. 08:00 น. 16:30 น.

สุโขทยั 80 14:40 น.

3 รถไมโครบสั 1  23 พ.ย.62  23 พ.ย.62  23 พ.ย.62  25 พ.ย.62  25 พ.ย.62

ปรับอำกำศ 06:00 น. 07:00 น. นครสวรรค์ 223 12:40 น. 08:00 น. 14:30 น.

พจิิตร 110 15:00 น.

จ ำนวน เที่ยวกลับ

พขร. ออกจำก ถึงจังหวดัใน ออกจำก กลับถึงมสธ.

(คน) มสธ. เส้นทำง ปลำยทำง

1 รถไมโครบสั 1  22 พ.ย.62  22 พ.ย.62  23 พ.ย.62  25 พ.ย.62  25 พ.ย.62

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. เพชรบรูณ์ 335 12:40 น. 08:00 น. 18:00 น.

เลย 211 16:40 น.

2 รถไมโครบสั 1  23 พ.ย.62  23 พ.ย.62  23 พ.ย.62  25 พ.ย.62  25 พ.ย.62

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. บรีุรัมย์ 374 13:10 น. 08:00 น. 16:00 น.

สุรินทร์ 55 14:40 น.

3 รถไมโครบสั 1  23 พ.ย.62  23 พ.ย.62  23 พ.ย.62  25 พ.ย.62  25 พ.ย.62

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น. นครรำชสีมำ 235 13:00 น. 08:00 น. 15:00 น.

ชัยภมูิ        120 15:30 น.

รายละเอียดเส้นทางการเดินรถส่ง-รบัคณะผู้ประสานงานและแบบทดสอบ

รายการที่ 2 การสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2562

กลุ่มที่ 1  ภาคเหนือ

ที่ ชนิดของรถ รถถึง มสธ.
เที่ยวไป

จังหวดัในเส้นทำง กม.

กลุ่มที่ 2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ ชนิดของรถ รถถึง มสธ.
เที่ยวไป

จังหวดัในเส้นทำง กม.



แผ่นที่ 28 ของ 70 แผ่น   

จ ำนวน เที่ยวกลับ

พขร. ออกจำก ถึงจังหวดัใน ออกจำก กลับถึงมสธ.

(คน) มสธ. เส้นทำง ปลำยทำง

1 รถไมโครบสั 1  23 พ.ย.62  23 พ.ย.62  23 พ.ย.62  25 พ.ย.62  25 พ.ย.62

ปรับอำกำศ 06:00 น. 07:00 น. จันทบรีุ 265 12:30 น. 08:00 น. 15:00 น.

ตรำด 72 14:10 น.

2 รถไมโครบสั 1  23 พ.ย.62  23 พ.ย.62  23 พ.ย.62  25 พ.ย.62  25 พ.ย.62

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น. ฉะเชิงเทรำ 75 10:20 น. 08:00 น. 12:30 น.

สระแก้ว 122 12:50 น.

3 รถไมโครบสั 1  23 พ.ย.62  23 พ.ย.62  23 พ.ย.62  25 พ.ย.62  25 พ.ย.62

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น. ชลบรีุ 103 10:40 น. 08:00 น. 12:00 น.

ระยอง 90 12:40 น.

จ ำนวน เที่ยวกลับ

พขร. ออกจำก ถึงจังหวดัใน ออกจำก กลับถึงมสธ.

(คน) มสธ. เส้นทำง ปลำยทำง
1 รถไมโครบสั 1  23 พ.ย.62  23 พ.ย.62  23 พ.ย.62  25 พ.ย.62  25 พ.ย.62

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น. เพชรบรีุ 150 11:30 น. 08:00 น. 14:30 น.

ประจวบคีรีขันธ์ 160 14:40 น.

2 รถไมโครบสั 1  23 พ.ย.62  23 พ.ย.62  23 พ.ย.62  25 พ.ย.62  25 พ.ย.62

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น. ชัยนำท 180 12:00 น. 08:00 น. 13:00 น.

อุทยัธำนี 35 13:10 น.
3 รถไมโครบสั 1  23 พ.ย.62  23 พ.ย.62  23 พ.ย.62  25 พ.ย.62  25 พ.ย.62

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. สุพรรณบรีุ 100 11:40 น. 08:00 น. 12:30 น.
กำญจนบรีุ 92 13:40 น.

4 รถไมโครบสั 1  23 พ.ย.62  23 พ.ย.62  23 พ.ย.62  24 พ.ย.62  24 พ.ย.62
ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. สระบรีุ 95 11:40 น. 17:00 น. 20:30 น.

ลพบรีุ 50 13:00 น.

กลุ่มที่ 3  ภาคตะวันออก

ที่ ชนิดของรถ รถถึง มสธ.
เที่ยวไป

จังหวดัในเส้นทำง กม.

กลุ่มที่ 4  ภาคกลาง

ที่ ชนิดของรถ รถถึง มสธ.
เที่ยวไป

จังหวดัในเส้นทำง กม.



แผ่นที่ 29 ของ 70 แผ่น   

จ ำนวน เที่ยวกลับ

พขร. ออกจำก ถึงจังหวดัใน ออกจำก กลับถึงมสธ.

(คน) มสธ. เส้นทำง ปลำยทำง
5 รถไมโครบสั 1  23 พ.ย.62  23 พ.ย.62  23 พ.ย.62  24 พ.ย.62  24 พ.ย.62

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. นครนำยก 105 11:50 น. 17:00 น. 21:00 น.
ปรำจีนบรีุ 30 12:50 น.

6 รถไมโครบสั 1  23 พ.ย.62  23 พ.ย.62  23 พ.ย.62  24 พ.ย.62  24 พ.ย.62
ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. อ่ำงทอง 90 11:30 น. 17:00 น. 20:30 น.

สิงหบ์รีุ 42 12:40 น.

7 รถไมโครบสั 1  23 พ.ย.62  23 พ.ย.62  23 พ.ย.62  24 พ.ย.62  24 พ.ย.62
ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. นครปฐม 70 11:10 น. 17:00 น. 20:00 น.

รำชบรีุ 49 12:30 น.
8 รถไมโครบสั 1  23 พ.ย.62  23 พ.ย.62  23 พ.ย.62  24 พ.ย.62  24 พ.ย.62

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. สมุทรสำคร 63 11:00 น. 17:00 น. 20:00 น.
สมุทรสงครำม 37 12:10 น.

ที่ ชนิดของรถ รถถึง มสธ.
เที่ยวไป

จังหวดัในเส้นทำง กม.



แผ่นที่ 30 ของ 70 แผ่น

จ ำนวน

พขร. รถถึง มสธ. ออกจำก

(คน) มสธ.

1 รถไมโครบสั 1  24 พ.ย.62  24 พ.ย.62  - ร.ร.สมุทรปรำกำร ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบ

2 รถไมโครบสั 1  24 พ.ย.62  24 พ.ย.62  - ร.ร.ปทมุวไิล ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบ

3 รถไมโครบสั 1  24 พ.ย.62  24 พ.ย.62  - ร.ร.วดัเขมำภริตำรำม ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบ

4 รถไมโครบสั 1  24 พ.ย.62  24 พ.ย.62  - ร.ร.สำรวทิยำ ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบ

5 รถไมโครบสั 1  24 พ.ย.62  24 พ.ย.62  - ร.ร.วดัสุทธวิรำรำม ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบ

6 รถไมโครบสั 1  24 พ.ย.62  24 พ.ย.62  - ร.ร.ชิโนรสวทิยำลัย ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบ

7 รถไมโครบสั 1  24 พ.ย.62  24 พ.ย.62  - ร.ร.มัธยมวดัธำตุทอง ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบ

8 รถไมโครบสั 1  24 พ.ย.62  24 พ.ย.62  - ร.ร.วดัประดู่ในทรงธรรม ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบ

9 รถไมโครบสั 1  24 พ.ย.62  24 พ.ย.62  - ร.ร.มัธยมวดัดำวคนอง ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบ

10 รถไมโครบสั 1  24 พ.ย.62  24 พ.ย.62  - ร.ร.บำงกะปิ ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบ

11 รถไมโครบสั 1  24 พ.ย.62  24 พ.ย.62  - ร.ร.สุรศักด์ิมนตรี ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบ

12 รถไมโครบสั 1  24 พ.ย.62  24 พ.ย.62  - ร.ร.วดัน้อยนพคุณ ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบ

13 รถไมโครบสั 1  24 พ.ย.62  24 พ.ย.62  - ร.ร.เศรษฐบตุรบ ำเพญ็ ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบ

กลุ่มที่ 5 กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล (ไปเช้า-เย็นกลับ)

วนัอำทติย์

สนำมสอบ หมำยเหตุที่ ชนิดของรถ



แผ่นที่ 31 ของ 70 แผ่น

จ ำนวน

พขร. ออกจำก ถึงจังหวดัใน ออกจำก กลับถึงมสธ.

(คน) มสธ. เส้นทำง ปลำยทำง

1 รถไมโครบสั 2  23 ม.ค. 63  23 ม.ค. 63 ล ำปำง 599  23 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. 17:00 น. 08:00 น. 19:00 น.

2 รถไมโครบสั 2  23 ม.ค. 63  23 ม.ค. 63 แพร่ 534  23 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. 15:50 น. 08:00 น. 18:00 น.

3 รถไมโครบสั 1  24 ม.ค.63  24 ม.ค.63  24 ม.ค.63  27 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. สุโขทยั 407 13.50 น. 08:00 น. 17:30 น.

อุตรดิตถ์ 90 15:50 น.

4 รถไมโครบสั 1  24 ม.ค.63  24 ม.ค.63  24 ม.ค.63  27 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. ก ำแพงเพชร 342 12:40 น. 08:00 น. 16:30 น.

อ.เมือง จ.ตำก 71   

 - ร.ร.ตำกพทิยำคม 14:20 น.

5 รถไมโครบสั 1  24 ม.ค.63  24 ม.ค.63 พษิณุโลก 361  24 ม.ค.63  27 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63

ปรับอำกำศ 06:00 น. 07:00 น. 14:00 น. 08:00 น. 15:00 น.

6 รถไมโครบสั 1  24 ม.ค.63  24 ม.ค.63 อ.บงึสำมพนั จ.เพชรบรูณ์ 253  24 ม.ค.63  27 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63

ปรับอำกำศ 06:00 น. 07:00 น.  - ร.ร.บงึสำมพนัวทิยำคม 12:10 น. 08:00 น. 15:00 น.

อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์ 86

 - ร.ร.เพชรพทิยำคม 14:10 น.

7 รถไมโครบสั 1  24 ม.ค.63  24 ม.ค.63 พจิิตร 355  24 ม.ค.63  27 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63

ปรับอำกำศ 06:00 น. 07:00 น. 13:40 น. 08:00 น. 14:30 น.

8 รถไมโครบสั 1  24 ม.ค.63  24 ม.ค.63 นครสวรรค์ 223  24 ม.ค.63  27 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น. 12:40 น. 08:00 น. 12:30 น.

รายละเอียดเส้นทางการเดินรถส่ง-รบัคณะผู้ประสานงานและแบบทดสอบ

รายการที่ 3 การสอบปลายภาคการศึกษาที่  1  ปกีารศึกษา  2562

กลุ่มที่ 1  ภาคเหนือ

ที่ ชนิดของรถ รถถึงมสธ.
เที่ยวไป เที่ยวกลับ

จังหวดัในเส้นทำง กม.



แผ่นที่ 32 ของ 70 แผ่น

จ ำนวน

พขร. ออกจำก ถึงจังหวดัใน ออกจำก กลับถึงมสธ.

(คน) มสธ. เส้นทำง ปลำยทำง

1 รถไมโครบสั 2  23 ม.ค. 63  23 ม.ค. 63 เลย 525  23 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. 15:50 น. 08:00 น. 18:00 น.

2 รถไมโครบสั 2  23 ม.ค. 63  23 ม.ค. 63  23 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. มหำสำรคำม 455 14:40 น. 08:00 น. 17:30 น.

กำฬสินธุ์ 46   15:50 น.

3 รถไมโครบสั 1  24 ม.ค. 63  24 ม.ค. 63 อ.เมือง จ.ขอนแก่น  431  24 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น.  - ร.ร.ขอนแก่นวทิยำยน 14:10 น. 08:00 น. 16:00 น.

4 รถไมโครบสั 1  24 ม.ค. 63  24 ม.ค. 63 สุรินทร์ 426  24 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. 14:10 น. 08:00 น. 16:00 น.

5 รถไมโครบสั 1  24 ม.ค. 63  24 ม.ค. 63 อ.บวัใหญ่ จ.นครรำชสีมำ 334  24 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น.  - ร.ร.บวัใหญ่ 12:30 น. 08:00 น. 15:30 น.

อ.พล จ.ขอนแก่น 52

 - ร.ร.เมืองพลพทิยำคม 14:00 น.

6 รถไมโครบสั 1  24 ม.ค. 63  24 ม.ค. 63 อ.นำงรอง จ.บรีุรัมย์ 317  24 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น.  -ร.ร.นำงรอง 12:20 น. 08:00 น. 15:30 น.

อ.เมือง จ.บรีุรัมย์ 57

 ร.ร.บรีุรัมย์พทิยำคม 13:40 น.

7 รถไมโครบสั 1  24 ม.ค. 63  24 ม.ค. 63 อ.เมือง  จ.นครรำชสีมำ                    246  24 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น.  - ร.ร.บญุวฒันำ 13:10 น. 08:00 น. 13:00 น.

8 รถไมโครบสั 1  24 ม.ค. 63  24 ม.ค. 63 อ.เมือง  จ.นครรำชสีมำ                    234  24 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น.  - ร.ร.รำชสีมำวทิยำลัย 12:50 น. 08:00 น. 13:00 น.

9 รถไมโครบสั 1  24 ม.ค. 63  24 ม.ค. 63 อ.สีค้ิว  จ.นครรำชสีมำ  220  24 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น.  - ร.ร.สีค้ิว"สวสัด์ิผดุงวทิยำ" 12:40 น. 08:00 น. 12:30 น.

กลุ่มที่ 2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ ชนิดของรถ รถถึงมสธ.
เที่ยวไป เที่ยวกลับ

จังหวดัในเส้นทำง กม.



แผ่นที่ 33 ของ 70 แผ่น

จ ำนวน

พขร. ออกจำก ถึงจังหวดัใน ออกจำก กลับถึงมสธ.

(คน) มสธ. เส้นทำง ปลำยทำง

1 รถไมโครบสั 1  24 ม.ค. 63  24 ม.ค. 63 ตรำด 333  24 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63

ปรับอำกำศ 06:00 น. 07:00 น. 13:30 น. 08:00 น. 14:30 น.

2 รถไมโครบสั 1  24 ม.ค. 63  24 ม.ค. 63 จันทบรีุ 265  24 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น. 13:30 น. 08:00 น. 13:30 น.

3 รถไมโครบสั 1  24 ม.ค. 63  24 ม.ค. 63 ระยอง                        194  24 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น. - ร.ร.วดัปำ่ประดู่ 12:10 น. 08:00 น. 12:00 น.

4 รถไมโครบสั 1  24 ม.ค. 63  24 ม.ค. 63 อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ                                 196  24 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น.  - ร.ร.สิงหส์มุทร 13:20 น. 08:00 น. 12:30 น.
5 รถไมโครบสั 1  24 ม.ค. 63  24 ม.ค. 63 อ.เมือง จ.ชลบรีุ                           104  24 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น.  - ร.ร.ชลกันยำนุกูล 11:40 น. 17:00 น. 19:30 น.
6 รถไมโครบสั 1  24 ม.ค. 63  24 ม.ค. 63 อ.เมือง จ.ชลบรีุ                                 104  24 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น.  - ร.ร.ชลรำษฎรอ ำรุง 11:40 น. 17:00 น. 19:30 น.
7 รถไมโครบสั 1  24 ม.ค. 63  24 ม.ค. 63 ฉะเชิงเทรำ 87  24 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. 11:30 น. 17:00 น. 19:30 น.

จ ำนวน

พขร. ออกจำก ถึงจังหวดัใน ออกจำก กลับถึงมสธ.

(คน) มสธ. เส้นทำง ปลำยทำง

1 รถไมโครบสั 1  24 ม.ค. 63  24 ม.ค. 63 อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์  24 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น.  - ร.ร.หวัหนิ 216 12:40 น. 08:00 น. 15:00 น.

อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 - ร.ร.ประจวบวทิยำลัย 102 14:50 น.

2 รถไมโครบสั 1  24 ม.ค. 63  24 ม.ค. 63  24 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น. ชัยนำท 180 12:00 น. 08:00 น. 13:00 น.

อุทยัธำนี 35 13:10 น.

3 รถไมโครบสั 1  24 ม.ค. 63  24 ม.ค. 63 สระแก้ว 210  24 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63  27 ม.ค. 63

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น. 12:30 น. 08:00 น. 12:30 น.

4 รถไมโครบสั 1  24 ม.ค. 63  24 ม.ค. 63  24 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63
ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. สิงหบ์รีุ 126 12:10 น. 17:00 น. 21:00 น.

ลพบรีุ 27 13:00 น.
5 รถไมโครบสั 1  24 ม.ค. 63  24 ม.ค. 63 เพชรบรีุ 149  24 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. 12:30 น. 17:00 น. 20:30 น.

กลุ่มที่ 4  ภาคกลาง

ที่ ชนิดของรถ รถถึงมสธ.
เที่ยวไป เที่ยวกลับ

จังหวดัในเส้นทำง กม.

กลุ่มที่ 3  ภาคตะวันออก

ที่ ชนิดของรถ รถถึงมสธ.
เที่ยวไป เที่ยวกลับ

จังหวดัในเส้นทำง กม.



แผ่นที่ 34 ของ 70 แผ่น

จ ำนวน

พขร. ออกจำก ถึงจังหวดัใน ออกจำก กลับถึงมสธ.

(คน) มสธ. เส้นทำง ปลำยทำง
6 รถไมโครบสั 1  24 ม.ค. 63  24 ม.ค. 63  24 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. อ่ำงทอง                      91 11:30 น. 17:00 น. 20:30 น.
สุพรรณบรีุ 51 12:50 น.

7 รถไมโครบสั 1  24 ม.ค. 63  24 ม.ค. 63  24 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63
ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. นครนำยก 105 11:50 น. 17:00 น. 21:00 น.

ปรำจีนบรีุ 30   12:50 น.
8 รถไมโครบสั 1  24 ม.ค. 63  24 ม.ค. 63 กำญจนบรีุ 130  24 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. 12:10 น. 17:00 น. 20:00 น.
9 รถไมโครบสั 1  24 ม.ค. 63  24 ม.ค. 63 รำชบรีุ 113  24 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. 11:50 น. 17:00 น. 20:00 น.
10 รถไมโครบสั 1  24 ม.ค. 63  24 ม.ค. 63  24 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. สมุทรสำคร 62 11:00 น. 17:00 น. 19:30 น.
สมุทรสงครำม 35 12:10 น.

11 รถไมโครบสั 1  24 ม.ค. 63  24 ม.ค. 63 สระบรีุ 96  24 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63
ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. 11:40 น. 17:00 น. 19:30 น.

12 รถไมโครบสั 1  24 ม.ค. 63  24 ม.ค. 63 อ.เมือง จ.นครปฐม  24 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63
ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น.  - ร.ร.เทศบำล ๑ วดัพระงำม 72 11:10 น. 17:00 น. 19:30 น.

   (สำมัคคีพทิยำ)

 - ร.ร.เทศบำล ๒ วดัเสนหำ 1 11:40 น.

   (สมัครพลผดุง)

13 รถไมโครบสั 1  24 ม.ค. 63  24 ม.ค. 63 อ.สำมพรำน จ.นครปฐม                  54  24 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น.  - ร.ร.นำยร้อยต ำรวจ 10:50 น. 17:00 น. 19:00 น.

ที่ ชนิดของรถ รถถึงมสธ.
เที่ยวไป เที่ยวกลับ

จังหวดัในเส้นทำง กม.



แผ่นที่ 35 ของ 70 แผ่น

จ ำนวน

พขร. รถถึง มสธ. ออกจำก รถถึง มสธ. ออกจำก

(คน) มสธ. มสธ.

1 รถไมโครบสั 1  25 ม.ค. 63  25 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  - ร.ร.สตรีสมุทรปรำกำร ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.00 น. 06.00 น. 05.30 น. 06.30 น.  - ร.ร.สมุทรปรำกำร รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

2 รถไมโครบสั 1  25 ม.ค. 63  25 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  - ร.ร.ปทมุวไิล ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

3 รถไมโครบสั 1  25 ม.ค. 63  25 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  - ร.ร.ธญับรีุ ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

4 รถไมโครบสั 1  25 ม.ค. 63  25 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  - ร.ร.สตรีนนทบรีุ ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.  - ร.ร.วดัเขมำภริตำรำม รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

5 รถไมโครบสั 1  25 ม.ค. 63  25 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  - ร.ร.สำรวทิยำ ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

6 รถไมโครบสั 1  25 ม.ค. 63  25 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  - ร.ร.วดัสุทธวิรำรำม ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

7 รถไมโครบสั 1  25 ม.ค. 63  25 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  - ร.ร.ชิโนรสวทิยำลัย ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

8 รถไมโครบสั 1  25 ม.ค. 63  25 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  - ร.ร.วดัรำชำธวิำส ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

9 รถไมโครบสั 1  25 ม.ค. 63  25 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  - ร.ร.มัธยมวดัธำตุทอง ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

10 รถไมโครบสั 1  25 ม.ค. 63  25 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  - ร.ร.วดัประดู่ในทรงธรรม ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.  - ร.ร.วดันวลนรดิศ รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

11 รถไมโครบสั 1  25 ม.ค. 63  25 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  - ร.ร.มัธยมวดัดำวคนอง ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

12 รถไมโครบสั 1  25 ม.ค. 63  25 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  - ร.ร.มัธยมวดับงึทองหลำง ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

13 รถไมโครบสั 1  25 ม.ค. 63  25 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  - ร.ร.ฤทธยิะวรรณำลัย ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

กลุ่มที่ 5 กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล (ไปเช้า-กลับเย็น)

ที่ ชนิดของรถ สนำมสอบ หมำยเหตุ

วนัอำทติย์วนัเสำร์



แผ่นที่ 36 ของ 70 แผ่น

จ ำนวน

พขร. รถถึง มสธ. ออกจำก รถถึง มสธ. ออกจำก

(คน) มสธ. มสธ.

ที่ ชนิดของรถ สนำมสอบ หมำยเหตุ

วนัอำทติย์วนัเสำร์

14 รถไมโครบสั 1  25 ม.ค. 63  25 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  - ร.ร.บำงกะปิ ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

15 รถไมโครบสั 1  25 ม.ค. 63  25 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  - ร.ร.กนุนทรุีทธำรำมวิทยำคม ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.  - ร.ร.สุรศักด์ิมนตรี รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

16 รถไมโครบสั 1  25 ม.ค. 63  25 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  - ร.ร.ศีลำจำรพพิฒัน์ ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.  - ร.ร.วดัน้อยนพคุณ รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

17 รถไมโครบสั 1  25 ม.ค. 63  25 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  - ร.ร.เศรษฐบตุรบ ำเพญ็ ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

18 รถไมโครบสั 1  25 ม.ค. 63  25 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  26 ม.ค. 63  - ร.ร.พระโขนงพทิยำลัย ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.  - ร.ร.วชิรธรรมสำธติ รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั



แผ่นที่ 37 ของ 70 แผ่น

จ ำนวน เที่ยวกลับ

พขร. ถึงจังหวดัใน ออกจำก กลับถึงมสธ.

(คน) เส้นทำง ปลำยทำง

1 รถไมโครบสั 2  30 เม.ย. 63  30 เม.ย. 63 ล ำปำง 599  30 เม.ย. 63  4 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. 17:00 น. 08:00 น. 19:00 น.

2 รถไมโครบสั 2  30 เม.ย. 63  30 เม.ย. 63 แพร่ 534  30 เม.ย. 63  4 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. 15:50 น. 08:00 น. 18:00 น.

3 รถไมโครบสั 1  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. สุโขทยั 407 13:50 น. 08:00 น. 17:30 น.

อุตรดิตถ์ 90 15:20 น.

4 รถไมโครบสั 1  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. ก ำแพงเพชร 345 12:50 น. 08:00 น. 16:30 น.

อ.เมือง จ.ตำก 80   

 - ร.ร.ตำกพทิยำคม 14:40 น.

5 รถไมโครบสั 1  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63

ปรับอำกำศ 06:00 น. 07:00 น. พจิิตร 344 13:40 น. 08:00 น. 16:30 น.

พษิณุโลก 73   15:30 น.

6 รถไมโครบสั 1  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63 อ.บงึสำมพนั จ.เพชรบรูณ์ 253  1 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63

ปรับอำกำศ 06:00 น. 07:00 น.  - ร.ร.บงึสำมพนัวทิยำคม 12:10 น. 08:00 น. 15:00 น.

อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์ 86   

 - ร.ร.เพชรพทิยำคม 14:10 น.

7 รถไมโครบสั 1  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63 นครสวรรค์ 233  1 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น. 12:40 น. 08:00 น. 12:30 น.

รายละเอียดเส้นทางการเดินรถส่ง-รบัคณะผู้ประสานงานและแบบทดสอบ
รายการที่ 4 การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2562

กลุ่มที่ 1  ภาคเหนือ

ที่ ชนิดของรถ รถถึง มสธ.

เที่ยวไป

ออกจำก 

มสธ.
จังหวดัในเส้นทำง กม.



แผ่นที่ 38 ของ 70 แผ่น

จ ำนวน เที่ยวกลับ

พขร. ถึงจังหวดัใน ออกจำก กลับถึงมสธ.

(คน) เส้นทำง ปลำยทำง

1 รถไมโครบสั 2  30 เม.ย. 63  30 เม.ย. 63 เลย 525  30 เม.ย. 63  4 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. 15:50 น. 08:00 น. 18:00 น.

2 รถไมโครบสั 2  30 เม.ย. 63  30 เม.ย. 63  30 เม.ย. 63  4 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. มหำสำรคำม 455 14:40 น. 08:00 น. 16:30 น.

กำฬสินธุ์ 46   15:50 น.

3 รถไมโครบสั 1  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 449  1 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น.  -ร.ร.ขอนแก่นวทิยำยน 14:30 น. 08:00 น. 16:30 น.

4 รถไมโครบสั 1  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63 สุรินทร์ 426  1 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. 14:10 น. 08:00 น. 16:00 น.

5 รถไมโครบสั 1  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63 อ.บวัใหญ่ จ.นครรำชสีมำ 334  1 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น.  - ร.ร.บวัใหญ่ 12:30 น. 08:00 น. 16:00 น.

อ.พล จ.ขอนแก่น 52

 - ร.ร.เมืองพลพทิยำคม 14:00 น.

6 รถไมโครบสั 1  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63 อ.นำงรอง จ.บรีุรัมย์ 318  1 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63

ปรับอำกำศ 06:00 น. 07:00 น.  - ร.ร.นำงรอง 13:20 น. 08:00 น. 15:30 น.

อ.เมือง จ.บรีุรัมย์ 44   

 - ร.ร.บรีุรัมย์พทิยำคม 14:30 น.

7 รถไมโครบสั 1  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63 อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 234  1 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63

07:00 น. 08:00 น.  - ร.ร.รำชสีมำวทิยำลัย 12:50 น. 08:00 น. 13:00 น.

8 รถไมโครบสั 1  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63 อ.สีค้ิว  จ.นครรำชสีมำ                     200  1 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63

08:00 น. 09:00 น.  - ร.ร.สีค้ิว"สวสัด์ิผดุงวทิยำ" 12:20 น. 08:00 น. 12:30 น.

กลุ่มที่ 2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ ชนิดของรถ รถถึงมสธ.

เที่ยวไป

ออกจำก 

มสธ.
จังหวดัในเส้นทำง กม.



แผ่นที่ 39 ของ 70 แผ่น

กลุ่มที่ 3  ภาคตะวันออก

จ ำนวน เที่ยวกลับ

พขร. ถึงจังหวดัใน ออกจำก กลับถึงมสธ.

(คน) เส้นทำง ปลำยทำง

1 รถไมโครบสั 1  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63

ปรับอำกำศ 06:00 น. 07:00 น. จันทบรีุ 265 12:30 น. 08:00 น. 15:00 น.

ตรำด 72   14:10 น.

2 รถไมโครบสั 1  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น. ฉะเชิงเทรำ 75   10:20 น. 08:00 น. 12:30 น.

สระแก้ว 122 12:20 น.

3 รถไมโครบสั 1  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63 อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ 190  1 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น.  - ร.ร.สิงหส์มุทร 13:10 น. 08:00 น. 12:00 น.

4 รถไมโครบสั 1  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63 อ.เมือง จ.ชลบรีุ 104  1 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น.  - ร.ร.ชลกันยำนุกูล 11:40 น. 17:00 น. 19:30 น.

กลุ่มที่ 4  ภาคกลาง

จ ำนวน เที่ยวกลับ

พขร. ถึงจังหวดัใน ออกจำก กลับถึงมสธ.

(คน) เส้นทำง ปลำยทำง

1 รถไมโครบสั 1  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63 อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์  1 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น.  - ร.ร.หวัหนิ 216 12:40 น. 08:00 น. 15:00 น.

อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 - ร.ร.ประจวบวทิยำลัย 102 14:50 น.

2 รถไมโครบสั 1  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น. ชัยนำท 180 12:00 น. 08:00 น. 13:00 น.

อุทยัธำนี 35   13:10 น.

3 รถไมโครบสั 1  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63  4 พ.ค. 63

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. สุพรรณบรีุ 100 11:40 น. 08:00 น. 12:30 น.

กำญจนบรีุ 92   13:40 น.

4 รถไมโครบสั 1  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. รำชบรีุ 113 11:50 น. 17:00 น. 21:00 น.

เพชรบรีุ 61   13:20 น.

ที่ ชนิดของรถ รถถึงมสธ.

เที่ยวไป

ออกจำก 

มสธ.

จังหวดัในเส้นทำง (ระยะทำง)

ที่ ชนิดของรถ รถถึงมสธ.

เที่ยวไป

ออกจำก 

มสธ.
จังหวดัในเส้นทำง กม.



แผ่นที่ 40 ของ 70 แผ่น

จ ำนวน เที่ยวกลับ

พขร. ถึงจังหวดัใน ออกจำก กลับถึงมสธ.

(คน) เส้นทำง ปลำยทำง

5 รถไมโครบสั 1  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. สระบรีุ 95   11:40 น. 17:00 น. 21:00 น.

ลพบรีุ 50   13:00 น.

6 รถไมโครบสั 1  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. นครนำยก 105 11:50 น. 17:00 น. 19:00 น.

ปรำจีนบรีุ 30   12:50 น.

7 รถไมโครบสั 1  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. อ่ำงทอง 91   11:30 น. 17:00 น. 20:30 น.

สิงหบ์รีุ 42   12:40 น.

8 รถไมโครบสั  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. สมุทรสำคร 63   11:00 น. 17:00 น. 20:00 น.

สมุทรสงครำม 37   12:10 น.

9 รถไมโครบสั 1  1 พ.ค. 63  1 พ.ค. 63 อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 69    1 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. - ร.ร.นำยร้อยต ำรวจ 11:10 น. 17:00 น. 19:00 น.

อ.เมือง จ.นครปฐม 24   

- ร.ร.เทศบำล ๑ วดัพระงำม   (สำมัคคีพทิยำ) 12:00 น.

ที่ ชนิดของรถ รถถึงมสธ.

เที่ยวไป

ออกจำก 

มสธ.

จังหวดัในเส้นทำง (ระยะทำง)



แผ่นที่ 41 ของ 70 แผ่น

จ ำนวน

พขร. รถถึง มสธ. ออกจำก รถถึง มสธ. ออกจำก

(คน) มสธ. มสธ.

1 รถไมโครบสั 1  2 พ.ค. 63  2 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  - ร.ร.สมุทรปรำกำร ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.00 น. 06.00 น. 05.30 น. 06.30 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

2 รถไมโครบสั 1  2 พ.ค. 63  2 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  - ร.ร.ปทมุวไิล ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

3 รถไมโครบสั 1  2 พ.ค. 63  2 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  - ร.ร.ธญับรีุ ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

4 รถไมโครบสั 1  2 พ.ค. 63  2 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  - ร.ร.วดัเขมำภริตำรำม ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

5 รถไมโครบสั 1  2 พ.ค. 63  2 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  - ร.ร.สำรวทิยำ ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

6 รถไมโครบสั 1  2 พ.ค. 63  2 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  - ร.ร.วดัสุทธวิรำรำม ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

7 รถไมโครบสั 1  2 พ.ค. 63  2 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  - ร.ร.ชิโนรสวทิยำลัย ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

8 รถไมโครบสั 1  2 พ.ค. 63  2 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  - ร.ร.วดัรำชำธวิำส ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

9 รถไมโครบสั 1  2 พ.ค. 63  2 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  - ร.ร.มัธยมวดัธำตุทอง ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

10 รถไมโครบสั 1  2 พ.ค. 63  2 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  - ร.ร.มัธยมวดัดำวคนอง ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

11 รถไมโครบสั 1  2 พ.ค. 63  2 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  - ร.ร.วดัประดู่ในทรงธรรม ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.  - ร.ร.วดันวลนรดิศ รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

12 รถไมโครบสั 1  2 พ.ค. 63  2 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  - ร.ร.ฤทธยิะวรรณำลัย ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

13 รถไมโครบสั 1  2 พ.ค. 63  2 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  - ร.ร.บำงกะปิ ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

14 รถไมโครบสั 1  2 พ.ค. 63  2 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  - ร.ร.กุนนทรุีทธำรำมวทิยำคม ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.  - ร.ร.สุรศักด์ิมนตรี รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

สนำมสอบ หมำยเหตุ

วนัอำทติย์วนัเสำร์

กลุ่มที่ 5 กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล (ไปเช้า-กลับเย็น)

ที่ ชนิดของรถ



แผ่นที่ 42 ของ 70 แผ่น

จ ำนวน

พขร. รถถึง มสธ. ออกจำก รถถึง มสธ. ออกจำก

(คน) มสธ. มสธ.

สนำมสอบ หมำยเหตุ

วนัอำทติย์วนัเสำร์

ที่ ชนิดของรถ

15 รถไมโครบสั 1  2 พ.ค. 63  2 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  - ร.ร.วดัน้อยนพคุณ ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

16 รถไมโครบสั 1  2 พ.ค. 63  2 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  - ร.ร.เศรษฐบตุรบ ำเพญ็ ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

17 รถไมโครบสั 1  2 พ.ค. 63  2 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  3 พ.ค. 63  - ร.ร.พระโขนงพทิยำลัย ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.  - ร.ร.วชิรธรรมสำธติ รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั



แผ่นที่ 43 ของ 70 แผ่น   

จ ำนวน เที่ยวกลับ

พขร. ออกจำก ถึงจังหวดัใน ออกจำก กลับถึงมสธ.

(คน) มสธ. เส้นทำง ปลำยทำง

1 รถไมโครบสั 1  30 พ.ค.63  30 พ.ค.63  30 พ.ค.63  1 เม.ย.63  1 เม.ย.63

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. พษิณุโลก 361 13:00 น. 08:00 น. 17:00 น.

อุตรดิตถ์ 114 15:30 น.

2 รถไมโครบสั 1  30 พ.ค.63  30 พ.ค.63  30 พ.ค.63  1 เม.ย.63  1 เม.ย.63

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. ก ำแพงเพชร 345 12:50 น. 08:00 น. 16:30 น.

สุโขทยั 80 14:40 น.

3 รถไมโครบสั 1  30 พ.ค.63  30 พ.ค.63  30 พ.ค.63  1 เม.ย.63  1 เม.ย.63

ปรับอำกำศ 06:00 น. 07:00 น. นครสวรรค์ 223 12:40 น. 08:00 น. 14:30 น.

พจิิตร 110 15:00 น.

จ ำนวน เที่ยวกลับ

พขร. ออกจำก ถึงจังหวดัใน ออกจำก กลับถึงมสธ.

(คน) มสธ. เส้นทำง ปลำยทำง

1 รถไมโครบสั 1  29 พ.ค.63  29 พ.ค.63  29 พ.ค.63  1 เม.ย.63  1 เม.ย.63

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. เพชรบรูณ์ 335 12:40 น. 08:00 น. 18:00 น.

เลย 211 16:40 น.

2 รถไมโครบสั 1  30 พ.ค.63  30 พ.ค.63  30 พ.ค.63  1 เม.ย.63  1 เม.ย.63

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. บรีุรัมย์ 374 13:10 น. 08:00 น. 16:00 น.

สุรินทร์ 55 14:40 น.

3 รถไมโครบสั 1  30 พ.ค.63  30 พ.ค.63  30 พ.ค.63  1 เม.ย.63  1 เม.ย.63

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น. นครรำชสีมำ 235 13:00 น. 08:00 น. 15:00 น.

ชัยภมูิ        120 15:30 น.

รายละเอียดเส้นทางการเดินรถส่ง-รบัคณะผู้ประสานงานและแบบทดสอบ

รายการที่ 5 การสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปกีารศึกษา 2562

กลุ่มที่ 1  ภาคเหนือ

ที่ ชนิดของรถ รถถึง มสธ.
เที่ยวไป

จังหวดัในเส้นทำง กม.

กลุ่มที่ 2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ ชนิดของรถ รถถึง มสธ.
เที่ยวไป

จังหวดัในเส้นทำง กม.



แผ่นที่ 44 ของ 70 แผ่น   

จ ำนวน เที่ยวกลับ

พขร. ออกจำก ถึงจังหวดัใน ออกจำก กลับถึงมสธ.

(คน) มสธ. เส้นทำง ปลำยทำง

1 รถไมโครบสั 1  30 พ.ค.63  30 พ.ค.63  30 พ.ค.63  1 เม.ย.63  1 เม.ย.63

ปรับอำกำศ 06:00 น. 07:00 น. จันทบรีุ 265 12:30 น. 08:00 น. 15:00 น.

ตรำด 72 14:10 น.

2 รถไมโครบสั 1  30 พ.ค.63  30 พ.ค.63  30 พ.ค.63  1 เม.ย.63  1 เม.ย.63

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น. ฉะเชิงเทรำ 75 10:20 น. 08:00 น. 12:30 น.

สระแก้ว 122 12:50 น.

3 รถไมโครบสั 1  30 พ.ค.63  30 พ.ค.63  30 พ.ค.63  1 เม.ย.63  1 เม.ย.63

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น. ชลบรีุ 103 10:40 น. 08:00 น. 12:00 น.

ระยอง 90 12:40 น.

จ ำนวน เที่ยวกลับ

พขร. ออกจำก ถึงจังหวดัใน ออกจำก กลับถึงมสธ.

(คน) มสธ. เส้นทำง ปลำยทำง
1 รถไมโครบสั 1  30 พ.ค.63  30 พ.ค.63  30 พ.ค.63  1 เม.ย.63  1 เม.ย.63

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น. เพชรบรีุ 150 11:30 น. 08:00 น. 14:30 น.

ประจวบคีรีขันธ์ 160 14:40 น.

2 รถไมโครบสั 1  30 พ.ค.63  30 พ.ค.63  30 พ.ค.63  1 เม.ย.63  1 เม.ย.63

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น. ชัยนำท 180 12:00 น. 08:00 น. 13:00 น.

อุทยัธำนี 35 13:10 น.
3 รถไมโครบสั 1  30 พ.ค.63  30 พ.ค.63  30 พ.ค.63  1 เม.ย.63  1 เม.ย.63

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. สุพรรณบรีุ 100 11:40 น. 08:00 น. 12:30 น.
กำญจนบรีุ 92 13:40 น.

4 รถไมโครบสั 1  30 พ.ค.63  30 พ.ค.63  30 พ.ค.63  31 พ.ค.63  31 พ.ค.63
ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. สระบรีุ 95 11:40 น. 17:00 น. 20:30 น.

ลพบรีุ 50 13:00 น.

กลุ่มที่ 3  ภาคตะวันออก

ที่ ชนิดของรถ รถถึง มสธ.
เที่ยวไป

จังหวดัในเส้นทำง กม.

กลุ่มที่ 4  ภาคกลาง

ที่ ชนิดของรถ รถถึง มสธ.
เที่ยวไป

จังหวดัในเส้นทำง กม.



แผ่นที่ 45 ของ 70 แผ่น   

จ ำนวน เที่ยวกลับ

พขร. ออกจำก ถึงจังหวดัใน ออกจำก กลับถึงมสธ.

(คน) มสธ. เส้นทำง ปลำยทำง
5 รถไมโครบสั 1  30 พ.ค.63  30 พ.ค.63  30 พ.ค.63  31 พ.ค.63  31 พ.ค.63

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. นครนำยก 105 11:50 น. 17:00 น. 21:00 น.
ปรำจีนบรีุ 30 12:50 น.

6 รถไมโครบสั 1  30 พ.ค.63  30 พ.ค.63  30 พ.ค.63  31 พ.ค.63  31 พ.ค.63
ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. อ่ำงทอง 90 11:30 น. 17:00 น. 20:30 น.

สิงหบ์รีุ 42 12:40 น.

7 รถไมโครบสั 1  30 พ.ค.63  30 พ.ค.63  30 พ.ค.63  31 พ.ค.63  31 พ.ค.63
ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. นครปฐม 70 11:10 น. 17:00 น. 20:00 น.

รำชบรีุ 49 12:30 น.
8 รถไมโครบสั 1  30 พ.ค.63  30 พ.ค.63  30 พ.ค.63  31 พ.ค.63  31 พ.ค.63

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. สมุทรสำคร 63 11:00 น. 17:00 น. 20:00 น.
สมุทรสงครำม 37 12:10 น.

ที่ ชนิดของรถ รถถึง มสธ.
เที่ยวไป

จังหวดัในเส้นทำง กม.



แผ่นที่ 46 ของ 70 แผ่น

จ ำนวน

พขร. รถถึง มสธ. ออกจำก

(คน) มสธ.

1 รถไมโครบสั 1  31 พ.ค.63  31 พ.ค.63  - ร.ร.สมุทรปรำกำร ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบ

2 รถไมโครบสั 1  31 พ.ค.63  31 พ.ค.63  - ร.ร.ปทมุวไิล ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบ

3 รถไมโครบสั 1  31 พ.ค.63  31 พ.ค.63  - ร.ร.วดัเขมำภริตำรำม ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบ

4 รถไมโครบสั 1  31 พ.ค.63  31 พ.ค.63  - ร.ร.สำรวทิยำ ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบ

5 รถไมโครบสั 1  31 พ.ค.63  31 พ.ค.63  - ร.ร.วดัสุทธวิรำรำม ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบ

6 รถไมโครบสั 1  31 พ.ค.63  31 พ.ค.63  - ร.ร.ชิโนรสวทิยำลัย ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบ

7 รถไมโครบสั 1  31 พ.ค.63  31 พ.ค.63  - ร.ร.มัธยมวดัธำตุทอง ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบ

8 รถไมโครบสั 1  31 พ.ค.63  31 พ.ค.63  - ร.ร.วดัประดู่ในทรงธรรม ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบ

9 รถไมโครบสั 1  31 พ.ค.63  31 พ.ค.63  - ร.ร.มัธยมวดัดำวคนอง ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบ

10 รถไมโครบสั 1  31 พ.ค.63  31 พ.ค.63  - ร.ร.บำงกะปิ ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบ

11 รถไมโครบสั 1  31 พ.ค.63  31 พ.ค.63  - ร.ร.สุรศักด์ิมนตรี ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบ

12 รถไมโครบสั 1  31 พ.ค.63  31 พ.ค.63  - ร.ร.วดัน้อยนพคุณ ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบ

13 รถไมโครบสั 1  31 พ.ค.63  31 พ.ค.63  - ร.ร.เศรษฐบตุรบ ำเพญ็ ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบ

กลุ่มที่ 5 กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล (ไปเช้า-เย็นกลับ)

วนัอำทติย์

สนำมสอบ หมำยเหตุที่ ชนิดของรถ



แผ่นที่ 47 ของ 70 แผ่น

จ ำนวน

พขร. ออกจำก ถึงจังหวดัใน ออกจำก กลับถึงมสธ.

(คน) มสธ. เส้นทำง ปลำยทำง

1 รถไมโครบสั 2  16 ก.ค.63  16 ก.ค.63 ล ำปำง 599  16 ก.ค.63  20 ก.ค.63  20 ก.ค.63

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. 17:00 น. 08:00 น. 19:00 น.

2 รถไมโครบสั 2  16 ก.ค.63  16 ก.ค.63 แพร่ 534  16 ก.ค.63  20 ก.ค.63  20 ก.ค.63

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. 15:50 น. 08:00 น. 18:00 น.

3 รถไมโครบสั 1  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63  20 ก.ค.63  20 ก.ค.63

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. สุโขทยั 407 13.50 น. 08:00 น. 17:30 น.

อุตรดิตถ์ 90 15:50 น.

4 รถไมโครบสั 1  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63  20 ก.ค.63  20 ก.ค.63

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. ก ำแพงเพชร 342 12:40 น. 08:00 น. 16:30 น.

อ.เมือง จ.ตำก 71   

 - ร.ร.ตำกพทิยำคม 14:20 น.

5 รถไมโครบสั 1  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63 พษิณุโลก 361  17 ก.ค.63  20 ก.ค.63  20 ก.ค.63

ปรับอำกำศ 06:00 น. 07:00 น. 14:00 น. 08:00 น. 15:00 น.

6 รถไมโครบสั 1  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63 อ.บงึสำมพนั จ.เพชรบรูณ์ 253  17 ก.ค.63  20 ก.ค.63  20 ก.ค.63

ปรับอำกำศ 06:00 น. 07:00 น.  - ร.ร.บงึสำมพนัวทิยำคม 12:10 น. 08:00 น. 15:00 น.

อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์ 86

 - ร.ร.เพชรพทิยำคม 14:10 น.

7 รถไมโครบสั 1  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63 พจิิตร 355  17 ก.ค.63  20 ก.ค.63  20 ก.ค.63

ปรับอำกำศ 06:00 น. 07:00 น. 13:40 น. 08:00 น. 14:30 น.

8 รถไมโครบสั 1  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63 นครสวรรค์ 223  17 ก.ค.63  20 ก.ค.63  20 ก.ค.63

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น. 12:40 น. 08:00 น. 12:30 น.

รายละเอียดเส้นทางการเดินรถส่ง-รบัคณะผู้ประสานงานและแบบทดสอบ
รายการที่ 6 การสอบปลายภาคการศึกษาที่  2  ปกีารศึกษา  2562

กลุ่มที่ 1  ภาคเหนือ

ที่ ชนิดของรถ รถถึงมสธ.
เที่ยวไป เที่ยวกลับ

จังหวดัในเส้นทำง กม.



แผ่นที่ 48 ของ 70 แผ่น

จ ำนวน

พขร. ออกจำก ถึงจังหวดัใน ออกจำก กลับถึงมสธ.

(คน) มสธ. เส้นทำง ปลำยทำง

1 รถไมโครบสั 2  16 ก.ค.63  16 ก.ค.63 เลย 525  16 ก.ค.63  20 ก.ค.63  20 ก.ค.63

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. 15:50 น. 08:00 น. 18:00 น.

2 รถไมโครบสั 2  16 ก.ค.63  16 ก.ค.63  16 ก.ค.63  20 ก.ค.63  20 ก.ค.63

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. มหำสำรคำม 455 14:40 น. 08:00 น. 17:30 น.

กำฬสินธุ์ 46   15:50 น.

3 รถไมโครบสั 1  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63 อ.เมือง จ.ขอนแก่น  431  17 ก.ค.63  20 ก.ค.63  20 ก.ค.63

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น.  - ร.ร.ขอนแก่นวทิยำยน 14:10 น. 08:00 น. 16:00 น.

4 รถไมโครบสั 1  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63 สุรินทร์ 426  17 ก.ค.63  20 ก.ค.63  20 ก.ค.63

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น. 14:10 น. 08:00 น. 16:00 น.

5 รถไมโครบสั 1  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63 อ.บวัใหญ่ จ.นครรำชสีมำ 334  17 ก.ค.63  20 ก.ค.63  20 ก.ค.63

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น.  - ร.ร.บวัใหญ่ 12:30 น. 08:00 น. 15:30 น.

อ.พล จ.ขอนแก่น 52

 - ร.ร.เมืองพลพทิยำคม 14:00 น.

6 รถไมโครบสั 1  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63 อ.นำงรอง จ.บรีุรัมย์ 317  17 ก.ค.63  20 ก.ค.63  20 ก.ค.63

ปรับอำกำศ 05:00 น. 06:00 น.  -ร.ร.นำงรอง 12:20 น. 08:00 น. 15:30 น.

อ.เมือง จ.บรีุรัมย์ 57

 ร.ร.บรีุรัมย์พทิยำคม 13:40 น.

7 รถไมโครบสั 1  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63 อ.เมือง  จ.นครรำชสีมำ                    246  17 ก.ค.63  20 ก.ค.63  20 ก.ค.63

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น.  - ร.ร.บญุวฒันำ 13:10 น. 08:00 น. 13:00 น.

8 รถไมโครบสั 1  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63 อ.เมือง  จ.นครรำชสีมำ                    234  17 ก.ค.63  20 ก.ค.63  20 ก.ค.63

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น.  - ร.ร.รำชสีมำวทิยำลัย 12:50 น. 08:00 น. 13:00 น.

9 รถไมโครบสั 1  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63 อ.สีค้ิว  จ.นครรำชสีมำ  220  17 ก.ค.63  20 ก.ค.63  20 ก.ค.63

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น.  - ร.ร.สีค้ิว"สวสัด์ิผดุงวทิยำ" 12:40 น. 08:00 น. 12:30 น.

กลุ่มที่ 2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ ชนิดของรถ รถถึงมสธ.
เที่ยวไป เที่ยวกลับ

จังหวดัในเส้นทำง กม.



แผ่นที่ 49 ของ 70 แผ่น

จ ำนวน

พขร. ออกจำก ถึงจังหวดัใน ออกจำก กลับถึงมสธ.

(คน) มสธ. เส้นทำง ปลำยทำง

1 รถไมโครบสั 1  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63 ตรำด 333  17 ก.ค.63  20 ก.ค.63  20 ก.ค.63

ปรับอำกำศ 06:00 น. 07:00 น. 13:30 น. 08:00 น. 14:30 น.

2 รถไมโครบสั 1  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63 จันทบรีุ 265  17 ก.ค.63  20 ก.ค.63  20 ก.ค.63

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น. 13:30 น. 08:00 น. 13:30 น.

3 รถไมโครบสั 1  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63 ระยอง                        194  17 ก.ค.63  20 ก.ค.63  20 ก.ค.63

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น. - ร.ร.วดัปำ่ประดู่ 12:10 น. 08:00 น. 12:00 น.

4 รถไมโครบสั 1  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63 อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ                                 196  17 ก.ค.63  20 ก.ค.63  20 ก.ค.63

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น.  - ร.ร.สิงหส์มุทร 13:20 น. 08:00 น. 12:30 น.
5 รถไมโครบสั 1  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63 อ.เมือง จ.ชลบรีุ                           104  17 ก.ค.63  19 ก.ค.63  19 ก.ค.63

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น.  - ร.ร.ชลกันยำนุกูล 11:40 น. 17:00 น. 19:30 น.
6 รถไมโครบสั 1  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63 อ.เมือง จ.ชลบรีุ                                 104  17 ก.ค.63  19 ก.ค.63  19 ก.ค.63

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น.  - ร.ร.ชลรำษฎรอ ำรุง 11:40 น. 17:00 น. 19:30 น.
7 รถไมโครบสั 1  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63 ฉะเชิงเทรำ 87  17 ก.ค.63  19 ก.ค.63  19 ก.ค.63

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. 11:30 น. 17:00 น. 19:30 น.

จ ำนวน

พขร. ออกจำก ถึงจังหวดัใน ออกจำก กลับถึงมสธ.

(คน) มสธ. เส้นทำง ปลำยทำง

1 รถไมโครบสั 1  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63 อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์  17 ก.ค.63  20 ก.ค.63  20 ก.ค.63

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น.  - ร.ร.หวัหนิ 216 12:40 น. 08:00 น. 15:00 น.

อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 - ร.ร.ประจวบวทิยำลัย 102 14:50 น.

2 รถไมโครบสั 1  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63  20 ก.ค.63  20 ก.ค.63

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น. ชัยนำท 180 12:00 น. 08:00 น. 13:00 น.

อุทยัธำนี 35 13:10 น.

3 รถไมโครบสั 1  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63 สระแก้ว 210  17 ก.ค.63  20 ก.ค.63  20 ก.ค.63

ปรับอำกำศ 07:00 น. 08:00 น. 12:30 น. 08:00 น. 12:30 น.

4 รถไมโครบสั 1  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63  19 ก.ค.63  19 ก.ค.63
ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. สิงหบ์รีุ 126 12:10 น. 17:00 น. 21:00 น.

ลพบรีุ 27 13:00 น.
5 รถไมโครบสั 1  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63 เพชรบรีุ 149  17 ก.ค.63  19 ก.ค.63  19 ก.ค.63

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. 12:30 น. 17:00 น. 20:30 น.

กลุ่มที่ 4  ภาคกลาง

ที่ ชนิดของรถ รถถึงมสธ.
เที่ยวไป เที่ยวกลับ

จังหวดัในเส้นทำง กม.

กลุ่มที่ 3  ภาคตะวันออก

ที่ ชนิดของรถ รถถึงมสธ.
เที่ยวไป เที่ยวกลับ

จังหวดัในเส้นทำง กม.



แผ่นที่ 50 ของ 70 แผ่น

จ ำนวน

พขร. ออกจำก ถึงจังหวดัใน ออกจำก กลับถึงมสธ.

(คน) มสธ. เส้นทำง ปลำยทำง
6 รถไมโครบสั 1  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63  19 ก.ค.63  19 ก.ค.63

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. อ่ำงทอง                      91 11:30 น. 17:00 น. 20:30 น.
สุพรรณบรีุ 51 12:50 น.

7 รถไมโครบสั 1  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63  19 ก.ค.63  19 ก.ค.63
ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. นครนำยก 105 11:50 น. 17:00 น. 21:00 น.

ปรำจีนบรีุ 30   12:50 น.
8 รถไมโครบสั 1  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63 กำญจนบรีุ 130  17 ก.ค.63  19 ก.ค.63  19 ก.ค.63

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. 12:10 น. 17:00 น. 20:00 น.
9 รถไมโครบสั 1  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63 รำชบรีุ 113  17 ก.ค.63  19 ก.ค.63  19 ก.ค.63

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. 11:50 น. 17:00 น. 20:00 น.
10 รถไมโครบสั 1  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63  19 ก.ค.63  19 ก.ค.63

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. สมุทรสำคร 62 11:00 น. 17:00 น. 19:30 น.
สมุทรสงครำม 35 12:10 น.

11 รถไมโครบสั 1  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63 สระบรีุ 96  17 ก.ค.63  19 ก.ค.63  19 ก.ค.63
ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น. 11:40 น. 17:00 น. 19:30 น.

12 รถไมโครบสั 1  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63 อ.เมือง จ.นครปฐม  17 ก.ค.63  19 ก.ค.63  19 ก.ค.63
ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น.  - ร.ร.เทศบำล ๑ วดัพระงำม 72 11:10 น. 17:00 น. 19:30 น.

   (สำมัคคีพทิยำ)

 - ร.ร.เทศบำล ๒ วดัเสนหำ 1 11:40 น.

   (สมัครพลผดุง)

13 รถไมโครบสั 1  17 ก.ค.63  17 ก.ค.63 อ.สำมพรำน จ.นครปฐม                  54  17 ก.ค.63  19 ก.ค.63  19 ก.ค.63

ปรับอำกำศ 08:00 น. 09:00 น.  - ร.ร.นำยร้อยต ำรวจ 10:50 น. 17:00 น. 19:00 น.

ที่ ชนิดของรถ รถถึงมสธ.
เที่ยวไป เที่ยวกลับ

จังหวดัในเส้นทำง กม.



แผ่นที่ 51 ของ 70 แผ่น

จ ำนวน

พขร. รถถึง มสธ. ออกจำก รถถึง มสธ. ออกจำก

(คน) มสธ. มสธ.

1 รถไมโครบสั 1  18 ก.ค.63  18 ก.ค.63  19 ก.ค.63  19 ก.ค.63  - ร.ร.สตรีสมุทรปรำกำร ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.00 น. 06.00 น. 05.30 น. 06.30 น.  - ร.ร.สมุทรปรำกำร รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

2 รถไมโครบสั 1  18 ก.ค.63  18 ก.ค.63  19 ก.ค.63  19 ก.ค.63  - ร.ร.ปทมุวไิล ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

3 รถไมโครบสั 1  18 ก.ค.63  18 ก.ค.63  19 ก.ค.63  19 ก.ค.63  - ร.ร.ธญับรีุ ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

4 รถไมโครบสั 1  18 ก.ค.63  18 ก.ค.63  19 ก.ค.63  19 ก.ค.63  - ร.ร.สตรีนนทบรีุ ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.  - ร.ร.วดัเขมำภริตำรำม รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

5 รถไมโครบสั 1  18 ก.ค.63  18 ก.ค.63  19 ก.ค.63  19 ก.ค.63  - ร.ร.สำรวทิยำ ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

6 รถไมโครบสั 1  18 ก.ค.63  18 ก.ค.63  19 ก.ค.63  19 ก.ค.63  - ร.ร.วดัสุทธวิรำรำม ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

7 รถไมโครบสั 1  18 ก.ค.63  18 ก.ค.63  19 ก.ค.63  19 ก.ค.63  - ร.ร.ชิโนรสวทิยำลัย ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

8 รถไมโครบสั 1  18 ก.ค.63  18 ก.ค.63  19 ก.ค.63  19 ก.ค.63  - ร.ร.วดัรำชำธวิำส ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

9 รถไมโครบสั 1  18 ก.ค.63  18 ก.ค.63  19 ก.ค.63  19 ก.ค.63  - ร.ร.มัธยมวดัธำตุทอง ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

10 รถไมโครบสั 1  18 ก.ค.63  18 ก.ค.63  19 ก.ค.63  19 ก.ค.63  - ร.ร.วดัประดู่ในทรงธรรม ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.  - ร.ร.วดันวลนรดิศ รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

11 รถไมโครบสั 1  18 ก.ค.63  18 ก.ค.63  19 ก.ค.63  19 ก.ค.63  - ร.ร.มัธยมวดัดำวคนอง ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

12 รถไมโครบสั 1  18 ก.ค.63  18 ก.ค.63  19 ก.ค.63  19 ก.ค.63  - ร.ร.มัธยมวดับงึทองหลำง ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

13 รถไมโครบสั 1  18 ก.ค.63  18 ก.ค.63  19 ก.ค.63  19 ก.ค.63  - ร.ร.ฤทธยิะวรรณำลัย ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

กลุ่มที่ 5 กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล (ไปเช้า-กลับเย็น)

ที่ ชนิดของรถ สนำมสอบ หมำยเหตุ

วนัอำทติย์วนัเสำร์



แผ่นที่ 52 ของ 70 แผ่น

จ ำนวน

พขร. รถถึง มสธ. ออกจำก รถถึง มสธ. ออกจำก

(คน) มสธ. มสธ.

ที่ ชนิดของรถ สนำมสอบ หมำยเหตุ

วนัอำทติย์วนัเสำร์

14 รถไมโครบสั 1  18 ก.ค.63  18 ก.ค.63  19 ก.ค.63  19 ก.ค.63  - ร.ร.บำงกะปิ ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

15 รถไมโครบสั 1  18 ก.ค.63  18 ก.ค.63  19 ก.ค.63  19 ก.ค.63  - ร.ร.กนุนทรุีทธำรำมวิทยำคม ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.  - ร.ร.สุรศักด์ิมนตรี รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

16 รถไมโครบสั 1  18 ก.ค.63  18 ก.ค.63  19 ก.ค.63  19 ก.ค.63  - ร.ร.ศีลำจำรพพิฒัน์ ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.  - ร.ร.วดัน้อยนพคุณ รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

17 รถไมโครบสั 1  18 ก.ค.63  18 ก.ค.63  19 ก.ค.63  19 ก.ค.63  - ร.ร.เศรษฐบตุรบ ำเพญ็ ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น. รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั

18 รถไมโครบสั 1  18 ก.ค.63  18 ก.ค.63  19 ก.ค.63  19 ก.ค.63  - ร.ร.พระโขนงพทิยำลัย ไปส่งแล้วรออยู่ ณ สนำมสอบ และ

ปรับอำกำศ 05.30 น. 06.30 น. 06.00 น. 07.00 น.  - ร.ร.วชิรธรรมสำธติ รับกลับเมื่อเสร็จส้ินกำรสอบวนัต่อวนั



แผน่ที ่53 ของ 70 แผน่     

กลุม่ที ่1 ภาคเหนือ จ านวน  7 เสน้ทาง

ล ำดับที่ จังหวัดในเส้นทำง รำคำ/เส้นทำง/คัน

1 จ.ล ำปำง

2 จ.แพร่ 

3 จ.สุโขทัย และ จ.อตุรดิตถ์ 

4 จ.ก ำแพงเพชร และ อ.เมอืง จ.ตำก

5 จ.พิจิตร และ จ.พิษณุโลก

6 อ.บงึสำมพัน และ อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์

7 จ.นครสวรรค์

รำคำรวม

รำคำภำษแีละรำคำรวมภำษมีลูค่ำเพิ่ม 7%

รวมรำคำเส้นทำงกลุ่มที่ 1 ภำคเหนอื รำยกำรที่ 1 กำรสอบซ่อมภำคกำรศึกษำที่ 2  และภำคกำรศึกษำพิเศษ

 ปกีำรศึกษำ 2561 เปน็จ ำนวนเงินทั้งส้ิน ......................... บำท (..............................................) ซ่ึงได้รวมภำษมีลูค่ำเพิ่มไว้แล้ว 

จ ำนวน .......................... บำท ตลอดจนภำษอีำกรอืน่ ๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

กลุม่ที ่2 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ จ านวน 8 เสน้ทาง

ล ำดับที่ จังหวัดในเส้นทำง รำคำ/เส้นทำง/คัน

1 จ.เลย 

2 จ.มหำสำรคำม และจ.กำฬสินธุ์

3 อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

4 จ.สุรินทร์ 

5 อ.บวัใหญ่ จ.นครรำชสีมำ และ อ.พล จ.ขอนแกน่

6 อ.นำงรอง และ อ.เมอืง จ.บรีุรัมย์

7 อ.เมอืง จ.นครรำชสีมำ

8 อ.สีค้ิว  จ.นครรำชสีมำ                     

รำคำรวม

รำคำภำษแีละรำคำรวมภำษมีลูค่ำเพิ่ม 7%

รวมรำคำเส้นทำงกลุ่มที่ 2 ภำคตะวันออกเฉียงเหนอื รำยกำรที่ 1 กำรสอบซ่อมภำคกำรศึกษำที่ 2  และภำคกำรศึกษำพิเศษ 

ปกีำรศึกษำ 2561 เปน็จ ำนวนเงินทั้งส้ิน ......................... บำท (..............................................) ซ่ึงได้รวมภำษมีลูค่ำเพิ่มไว้แล้ว 

จ ำนวน .......................... บำท ตลอดจนภำษอีำกรอืน่ ๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

แบบฟอร์มใบเสนอราคา

รายการที ่1 การสอบซ่อมภาคการศึกษาที ่2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปกีารศึกษา 2561



แผน่ที ่54 ของ 70 แผน่     

กลุม่ที ่3 ภาคตะวันออก จ านวน 4 เสน้ทาง

ล ำดับที่ จังหวัดในเส้นทำง รำคำ/เส้นทำง/คัน

1 จ.จันทบรีุ และ จ.ตรำด

2 จ.ฉะเชิงเทรำ และ จ.สระแกว้

3 อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ

4 อ.เมอืง จ.ชลบรีุ

รำคำรวม

รำคำภำษแีละรำคำรวมภำษมีลูค่ำเพิ่ม 7%

รวมรำคำเส้นทำงกลุ่มที่ 3 ภำคตะวันออก รรำยกำรที่ 1 กำรสอบซ่อมภำคกำรศึกษำที่ 2  และภำคกำรศึกษำพิเศษ ปกีำรศึกษำ 2561

เปน็จ ำนวนเงินทั้งส้ิน ......................... บำท (..............................................) ซ่ึงได้รวมภำษมีลูค่ำเพิ่มไว้แล้ว 

จ ำนวน .......................... บำท ตลอดจนภำษอีำกรอืน่ ๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

กลุม่ที ่4  ภาคกลาง จ านวน 9 เสน้ทาง

ล ำดับที่ จังหวัดในเส้นทำง รำคำ/เส้นทำง/คัน

1 อ.หวัหนิ และ อ. เมอืง จ.ประจวบคีรีขันธ์

2 จ.ชัยนำท และ จ.อทุัยธำนี

3 จ.สุพรรณบรีุ  และ จ.กำญจนบรีุ

4 จ.รำชบรีุ  และ จ.เพชรบรีุ

5 จ.สระบรีุ และ จ.ลพบรีุ 

6 จ.นครนำยก และ จ.ปรำจีนบรีุ

7 จ.อำ่งทอง และ จ.สิงหบ์รีุ

8 จ.สมุทรสำคร และ จ.สมทุรสงครำม

9 อ.สำมพรำน และ อ.เมอืง จ.นครปฐม 

รำคำรวม

รำคำภำษแีละรำคำรวมภำษมีลูค่ำเพิ่ม 7%

รวมรำคำเส้นทำงกลุ่มที่ 4 ภำคกลำง รำยกำรที่ 1 กำรสอบซ่อมภำคกำรศึกษำที่ 2  และภำคกำรศึกษำพิเศษ ปกีำรศึกษำ 2561

เปน็จ ำนวนเงินทั้งส้ิน ......................... บำท (..............................................) ซ่ึงได้รวมภำษมีลูค่ำเพิ่มไว้แล้ว 

จ ำนวน .......................... บำท ตลอดจนภำษอีำกรอืน่ ๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว



แผน่ที ่55 ของ 70 แผน่     

กลุม่ที ่5 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 17 เสน้ทาง

ล ำดับที่ จังหวัดในเส้นทำง รำคำ/เส้นทำง/คัน

1 สมทุรปรำกำร (ร.ร.สมทุรปรำกำร)

2 ปทุมธำน ี(ร.ร.ปทุมวิไล)

3 ปทุมธำน ี(ร.ร.ธัญบรีุ)

4 นนทบรีุ (ร.ร.วัดเขมำภริตำรำม)

5 กทม. (ร.ร.สำรวิทยำ)

6 กทม. (ร.ร.วัดสุทธิวรำรำม)

7 กทม. (ร.ร.ชิโนรสวิทยำลัย)

8 กทม. (ร.ร.วัดรำชำธิวำส)

9 กทม. (ร.ร.มธัยมวัดธำตุทอง)

10 กทม. (ร.ร.มธัยมวัดดำวคนอง)

11 กทม. (ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม และ ร.ร.วัดนวลนรดิศ)

12 กทม. (ร.ร.ฤทธิยะวรรณำลัย)

13 กทม. (ร.ร.บำงกะปิ)

14 กทม. (ร.ร.กนุนทีรุทธำรำมวิทยำคม และ ร.ร.สุรศักด์ิมนตรี)

15 กทม. (ร.ร.วัดนอ้ยนพคุณ)

16 กทม. (ร.ร.เศรษฐบตุรบ ำเพ็ญ)

17 กทม. (ร.ร.พระโขนงพิทยำลัย และ ร.ร.วชิรธรรมสำธิต)

รำคำรวม

รำคำภำษแีละรำคำรวมภำษมีลูค่ำเพิ่ม 7%

รวมรำคำเส้นทำงกลุ่มที่ 5 กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล รำยกำรที่ 1 กำรสอบซ่อมภำคกำรศึกษำที่ 2  และภำคกำรศึกษำพิเศษ 

ปกีำรศึกษำ 2561 เปน็จ ำนวนเงินทั้งส้ิน ......................... บำท (..............................................) ซ่ึงได้รวมภำษมีลูค่ำเพิ่มไว้แล้ว 

จ ำนวน .......................... บำท ตลอดจนภำษอีำกรอืน่ ๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

รำยกำรที่ 1 กำรสอบซ่อมภำคกำรศึกษำที่ 2  และภำคกำรศึกษำพิเศษ ปกีำรศึกษำ 2561

เปน็จ ำนวนเงิน ………………………. บำท ภำษมีลูค่ำเพิ่ม 7% เปน็จ ำนวนเงิน ………………. บำท รวมเปน็วงเงิน …………………… บำท

กลุ่มที่ 1 ภำคเหนอื จ ำนวน  7 เส้นทำง วงเงินจ ำนวน ………………..บำท

กลุ่มที่ 2 ภำคตะวันออกเฉียงเหนอื จ ำนวน 8 เส้นทำง วงเงินจ ำนวน ………………..บำท

กลุ่มที่ 3 ภำคตะวันออก จ ำนวน 4 เส้นทำง วงเงินจ ำนวน ………………..บำท

กลุ่มที่ 4  ภำคกลำง จ ำนวน 9 เส้นทำง วงเงินจ ำนวน ………………..บำท

กลุ่มที่ 5 กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จ ำนวน 17 เส้นทำง วงเงินจ ำนวน ………………..บำท

           รวมทั้ง 5 กลุ่มเปน็จ ำนวนเงินทั้งส้ิน ........................... บำท (................................)

ซ่ึงเปน็รำคำที่รวมภำษมีลูค่ำเพิ่ม ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว



แผน่ที ่56 ของ 70 แผน่     

กลุม่ที ่1 ภาคเหนือ จ านวน  3 เสน้ทาง

ล ำดับที่ จ.ในเส้นทำง รำคำ/เส้นทำง/คัน

1 จ.พิษณุโลก และ จ.อตุรดิตถ์

2 จ.ก ำแพงเพชร และ จ.สุโขทัย 

3 จ.นครสวรรค์ และ จ.พิจิตร 

รำคำรวม

รำคำภำษแีละรำคำรวมภำษมีลูค่ำเพิ่ม 7%

รวมรำคำเส้นทำงกลุ่มที่ 1 ภำคเหนอื รำยกำรที่ 2 กำรสอบกลำงภำคกำรศึกษำที่ 1 ปกีำรศึกษำ 2562

เปน็จ ำนวนเงินทั้งส้ิน ………………………… บำท (………………………………….) ซ่ึงได้รวมภำษมีลูค่ำเพิ่มไว้แล้ว 

จ ำนวน …………….. บำท ตลอดจนภำษอีำกรอืน่ ๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

กลุม่ที ่2 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ จ านวน 3 เสน้ทาง

ล ำดับที่ จ.ในเส้นทำง รำคำ/เส้นทำง/คัน

1 จ.เพชรบรูณ์ และ จ.เลย

2 จ.บรีุรัมย์ และ จ.สุรินทร์

3 จ.นครรำชสีมำ และ จ.ชัยภมูิ

รำคำรวม

รำคำภำษแีละรำคำรวมภำษมีลูค่ำเพิ่ม 7%

รวมรำคำเส้นทำงกลุ่มที่ 2 ภำคตะวันออกเฉียงเหนอื รำยกำรที่ 2 กำรสอบกลำงภำคกำรศึกษำที่ 1 ปกีำรศึกษำ 2562

เปน็จ ำนวนเงินทั้งส้ิน ………………………… บำท (………………………………….) ซ่ึงได้รวมภำษมีลูค่ำเพิ่มไว้แล้ว 

จ ำนวน …………….. บำท ตลอดจนภำษอีำกรอืน่ ๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

รายการที ่2 การสอบกลางภาคการศึกษาที ่1 ปกีารศึกษา 2562

แบบฟอร์มใบเสนอราคา



แผน่ที ่57 ของ 70 แผน่     

กลุม่ที ่3 ภาคตะวันออก จ านวน 3 เสน้ทาง

ล ำดับที่ จ.ในเส้นทำง รำคำ/เส้นทำง/คัน

1 จ.จันทบรีุ และ จ.ตรำด

2 จ.ฉะเชิงเทรำ และ จ.สระแกว้

3 จ.ชลบรีุ และ จ.ระยอง

รำคำรวม

รำคำภำษแีละรำคำรวมภำษมีลูค่ำเพิ่ม 7%

รวมรำคำเส้นทำงกลุ่มที่ 3 ภำคตะวันออก รำยกำรที่ 2 กำรสอบกลำงภำคกำรศึกษำที่ 1 ปกีำรศึกษำ 2562

เปน็จ ำนวนเงินทั้งส้ิน ………………………… บำท (………………………………….) ซ่ึงได้รวมภำษมีลูค่ำเพิ่มไว้แล้ว 

จ ำนวน …………….. บำท ตลอดจนภำษอีำกรอืน่ ๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

กลุม่ที ่4  ภาคกลาง จ านวน 8 เสน้ทาง

ล ำดับที่ จ.ในเส้นทำง รำคำ/เส้นทำง/คัน

1 จ.เพชรบรีุ และ จ.ประจวบคีรีขันธ์

2 จ.ชัยนำท และ จ.อทุัยธำนี

3 จ.สุพรรณบรีุ และ จ.กำญจนบรีุ

4 จ.สระบรีุ และ จ.ลพบรีุ

5 จ.นครนำยก และ จ.ปรำจีนบรีุ

6 จ.อำ่งทอง และ จ.สิงหบ์รีุ

7 จ.นครปฐม และ จ.รำชบรีุ

8 จ.สมทุรสำคร และ จ.สมทุรสงครำม

รำคำรวม

รำคำภำษแีละรำคำรวมภำษมีลูค่ำเพิ่ม 7%

รวมรำคำเส้นทำงกลุ่มที่ 4 ภำคกลำง รำยกำรที่ 2 กำรสอบกลำงภำคกำรศึกษำที่ 1 ปกีำรศึกษำ 2562

เปน็จ ำนวนเงินทั้งส้ิน ………………………… บำท (………………………………….) ซ่ึงได้รวมภำษมีลูค่ำเพิ่มไว้แล้ว 

จ ำนวน …………….. บำท ตลอดจนภำษอีำกรอืน่ ๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว



แผน่ที ่58 ของ 70 แผน่     

กลุม่ที ่5 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 13 เสน้ทาง

ล ำดับที่ จ.ในเส้นทำง รำคำ/เส้นทำง/คัน

1 สมุทรปรำกำร (ร.ร.สมทุรปรำกำร)

2 ปทุมธำน ี(ร.ร.ปทุมวิไล)

3 นนทบรีุ (ร.ร.วัดเขมำภริตำรำม)

4 กทม. (ร.ร.สำรวิทยำ)

5 กทม. (ร.ร.วัดสุทธิวรำรำม)

6 กทม. (ร.ร.ชิโนรสวิทยำลัย)

7 กทม. (ร.ร.มธัยมวัดธำตุทอง)

8 กทม. (ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม)

9 กทม. (ร.ร.มธัยมวัดดำวคนอง)

10 กทม. (ร.ร.บำงกะปิ)

11 กทม. (ร.ร.สุรศักด์ิมนตรี)

12 กทม. (ร.ร.วัดนอ้ยนพคุณ)

13 กทม. (ร.ร.เศรษฐบตุรบ ำเพ็ญ)

รำคำรวม

รำคำภำษแีละรำคำรวมภำษมีลูค่ำเพิ่ม 7%

รวมรำคำเส้นทำงกลุ่มที่ 5 กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล รำยกำรที่ 2 กำรสอบกลำงภำคกำรศึกษำที่ 1 ปกีำรศึกษำ 2562

เปน็จ ำนวนเงินทั้งส้ิน ………………………… บำท (………………………………….) ซ่ึงได้รวมภำษมีลูค่ำเพิ่มไว้แล้ว 

จ ำนวน …………….. บำท ตลอดจนภำษอีำกรอืน่ ๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

รำยกำรที่ 2 กำรสอบกลำงภำคกำรศึกษำที่ 1 ปกีำรศึกษำ 2562

เปน็จ ำนวนเงิน ………………..  บำท ภำษมีลูค่ำเพิ่ม 7% เปน็จ ำนวนเงิน …………….………...  บำท รวมเปน็วงเงิน ……………………. บำท

กลุ่มที่ 1 ภำคเหนอื จ ำนวน  3 เส้นทำง วงเงินจ ำนวน บำท

กลุ่มที่ 2 ภำคตะวันออกเฉียงเหนอื จ ำนวน 3 เส้นทำง วงเงินจ ำนวน บำท

กลุ่มที่ 3 ภำคตะวันออก จ ำนวน 3 เส้นทำง วงเงินจ ำนวน บำท

กลุ่มที่ 4  ภำคกลำง จ ำนวน 8 เส้นทำง วงเงินจ ำนวน บำท

กลุ่มที่ 5 กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จ ำนวน 13 เส้นทำง วงเงินจ ำนวน บำท

           รวมทั้ง 5 กลุ่มเปน็จ ำนวนเงินทั้งส้ิน …………………………. บำท (……………………………..)

ซ่ึงเปน็รำคำที่รวมภำษมีลูค่ำเพิ่ม ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว



แผน่ที ่59 ของ 70 แผน่     

กลุม่ที ่1 ภาคเหนือ จ านวน  8 เสน้ทาง

ล ำดับที่ จงัหวัดในเส้นทำง รำคำ/เส้นทำง/คัน

1 จ.ล ำปำง

2 จ.แพร่

3 จ.สุโขทัย และ จ.อุตรดิตถ์

4 จ.ก ำแพงเพชร และ อ.เมือง จ.ตำก

5 จ.พิษณุโลก

6 อ.บึงสำมพัน และ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

7 จ.พิจิตร

8 จ.นครสวรรค์

รำคำรวม

รำคำภำษีและรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%

รวมรำคำเส้นทำงกลุ่มที ่1 ภำคเหนือ รำยกำรที ่3 กำรสอบปลำยภำคกำรศึกษำที ่ 1  ปีกำรศึกษำ  2562

เป็นจ ำนวนเงินทัง้ส้ิน …………………….. บำท (………………………………………………..) ซ่ึงได้รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ไว้แล้ว

จ ำนวน …………. บำท ตลอดจนภำษีอำกรอื่น ๆ และค่ำใชจ้ำ่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว

กลุ่มที ่2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 9 เส้นทาง

ล ำดับที่ จังหวดัในเส้นทำง รำคำ/เส้นทำง/คัน

1 จ.เลย 

2 จ.มหำสำรคำม และ จ.กำฬสินธุ์

3 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

4 จ.สุรินทร์ 

5 อ.บัวใหญ่ จ.นครรำชสีมำ และ อ.พล จ.ขอนแก่น

6 อ.นำงรอง และ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

7 อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ (ร.ร.บุญวฒันำ)

8 อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ (ร.ร.รำชสีมำวทิยำลัย)

9 อ.สีค้ิว  จ.นครรำชสีมำ                     

รำคำรวม

รำคำภำษีและรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%

รวมรำคำเส้นทำงกลุ่มที ่2 ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ รำยกำรที ่3 กำรสอบปลำยภำคกำรศึกษำที ่ 1  ปีกำรศึกษำ  2562

เป็นจ ำนวนเงินทัง้ส้ิน …………………….. บำท (………………………………………………..) ซ่ึงได้รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ไว้แล้ว

จ ำนวน …………. บำท ตลอดจนภำษีอำกรอื่น ๆ และค่ำใชจ้ำ่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว

แบบฟอร์มใบเสนอราคา

รายการที ่3 การสอบปลายภาคการศึกษาที ่ 1  ปีการศึกษา  2562



แผน่ที ่60 ของ 70 แผน่     

กลุ่มที ่3 ภาคตะวันออก จ านวน 7 เส้นทาง

ล ำดับที่ จังหวดัในเส้นทำง รำคำ/เส้นทำง/คัน

1 จ.ตรำด

2 จ.จันทบุรี 

3 จ.ระยอง (ร.ร.วดัป่ำประดู่)

4 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

5 อ.เมือง จ.ชลบุรี (ร.ร.ชลกันยำนุกูล)

6 อ.เมือง จ.ชลบุรี (ร.ร.ชลรำษฎรอ ำรุง)

7 จ.ฉะเชิงเทรำ 

รำคำรวม

รำคำภำษีและรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%

รวมรำคำเส้นทำงกลุ่มที ่3 ภำคตะวันออก รำยกำรที ่3 กำรสอบปลำยภำคกำรศึกษำที ่ 1  ปีกำรศึกษำ  2562

เป็นจ ำนวนเงินทัง้ส้ิน …………………….. บำท (………………………………………………..) ซ่ึงได้รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ไว้แล้ว

จ ำนวน …………. บำท ตลอดจนภำษีอำกรอื่น ๆ และค่ำใชจ้ำ่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว

กลุ่มที ่4  ภาคกลาง จ านวน 13 เส้นทาง

ล ำดับที่ จังหวดัในเส้นทำง รำคำ/เส้นทำง/คัน

1 อ.หัวหิน และ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

2 จ.ชัยนำท และ จ.อุทัยธำนี

3 จ.สระแก้ว 

4 จ.สิงห์บุรี และ จ.ลพบุรี

5 จ.เพชรบุรี

6 จ.อ่ำงทอง และ จ.สุพรรณบุรี

7 จ.นครนำยก และ จ.ปรำจีนบุรี

8 จ.กำญจนบุรี

9 จ.รำชบุรี

10 จ.สมุทรสำคร  และ จ.สมุทรสงครำม

11 จ.สระบุรี 

12 อ.เมือง จ.นครปฐม (ร.ร.เทศบำล ๑ และ ร.ร.เทศบำล ๒)

13 อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 

รำคำรวม

รำคำภำษีและรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%

รวมรำคำเส้นทำงกลุ่มที ่4 ภำคกลำง รำยกำรที ่3 กำรสอบปลำยภำคกำรศึกษำที ่ 1  ปีกำรศึกษำ  2562

เป็นจ ำนวนเงินทัง้ส้ิน …………………….. บำท (………………………………………………..) ซ่ึงได้รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ไว้แล้ว

จ ำนวน …………. บำท ตลอดจนภำษีอำกรอื่น ๆ และค่ำใชจ้ำ่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว



แผน่ที ่61 ของ 70 แผน่     

กลุม่ที ่5 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 18 เสน้ทาง

ล ำดับที่ จังหวดัในเส้นทำง รำคำ/เส้นทำง/คัน

1 สมุทรปรำกำร (ร.ร.สตรีสมุทรปรำกำร และ ร.ร.สมุทรปรำกำร)

2 ปทุมธำนี (ร.ร.ปทุมวไิล)

3 ปทุมธำนี (ร.ร.ธญับุรี)

4 นนทบุรี (ร.ร.สตรีนนทบุรี และ ร.ร.วดัเขมำภิรตำรำม)

5 กทม. (ร.ร.สำรวทิยำ)

6 กทม. (ร.ร.วดัสุทธวิรำรำม)

7 กทม. (ร.ร.ชิโนรสวทิยำลัย)

8 กทม. (ร.ร.วดัรำชำธวิำส)

9 กทม. (ร.ร.มัธยมวดัธำตุทอง)

10 กทม. (ร.ร.วดัประดู่ในทรงธรรม และ ร.ร.วดันวลนรดิศ)

11 กทม. (ร.ร.มัธยมวดัดำวคนอง)

12 กทม. (ร.ร.มัธยมวดับึงทองหลำง)

13 กทม. (ร.ร.ฤทธยิะวรรณำลัย)

14 กทม. (ร.ร.บำงกะป)ิ

15 กทม. (ร.ร.กุนนทีรุทธำรำมวทิยำคม และ  ร.ร.สุรศักด์ิมนตรี)

16 กทม. (ร.ร.ศีลำจำรพิพัฒน์ และ  ร.ร.วดัน้อยนพคุณ)

17 กทม. (ร.ร.เศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ)

18 กทม. (ร.ร.พระโขนงพิทยำลัย และ ร.ร.วชิรธรรมสำธติ)

รำคำรวม

รำคำภำษีและรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%

รวมรำคำเส้นทำงกลุ่มที ่5 กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล รำยกำรที ่3 กำรสอบปลำยภำคกำรศึกษำที ่ 1  ปีกำรศึกษำ  2562

เป็นจ ำนวนเงินทัง้ส้ิน …………………….. บำท (………………………………………………..) ซ่ึงได้รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ไว้แล้ว

จ ำนวน …………. บำท ตลอดจนภำษีอำกรอื่น ๆ และค่ำใชจ้ำ่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว

รำยกำรที ่3 กำรสอบปลำยภำคกำรศึกษำที ่1 ปีกำรศึกษำ 2561 

เป็นจ ำนวนเงิน …………………….. บำท ภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% เป็นจ ำนวนเงิน ………………. บำท รวมเป็นวงเงิน …………………………. บำท

กลุ่มที ่1 ภำคเหนือ จ ำนวน  8 เส้นทำง วงเงินจ ำนวน บำท

กลุ่มที ่2 ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ จ ำนวน 9 เส้นทำง วงเงินจ ำนวน บำท

กลุ่มที ่3 ภำคตะวันออก จ ำนวน 7 เส้นทำง วงเงินจ ำนวน บำท

กลุ่มที ่4  ภำคกลำง จ ำนวน 13 เส้นทำง วงเงินจ ำนวน บำท

กลุ่มที ่5 กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จ ำนวน 18 เส้นทำง วงเงินจ ำนวน บำท

        รวมทัง้ 5 กลุ่มเป็นจ ำนวนเงินทัง้ส้ิน ……………………………… บำท (…………………………………………..)

ซ่ึงเป็นรำคำทีร่วมภำษีมูลค่ำเพิม่ ตลอดจนค่ำใชจ้ำ่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว



แผน่ที ่62 ของ 69 แผน่     

กลุม่ที ่1 ภาคเหนือ จ านวน  7 เสน้ทาง

ล ำดับที่ จงัหวัดในเส้นทำง รำคำ/เส้นทำง/คัน

1 จ.ล ำปำง

2 จ.แพร่ 

3 จ.สุโขทัย และ จ.อตุรดิตถ ์

4 จ.ก ำแพงเพชร และ อ.เมือง จ.ตำก

5 จ.พิจติร และ จ.พิษณุโลก

6 อ.บึงสำมพัน และ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

7 จ.นครสวรรค์

รำคำรวม

รำคำภำษีและรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%

รวมรำคำเส้นทำงกลุ่มที ่1 ภำคเหนือ รำยกำรที ่4 กำรสอบซ่อมภำคกำรศึกษำที ่1 ปีกำรศึกษำ 2562

เป็นจ ำนวนเงินทัง้ส้ิน ......................... บำท (..............................................) ซ่ึงได้รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ไว้แล้ว 

จ ำนวน .......................... บำท ตลอดจนภำษีอำกรอื่น ๆ และค่ำใชจ้ำ่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว

กลุม่ที ่2 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ จ านวน 8 เสน้ทาง

ล ำดับที่ จงัหวัดในเส้นทำง รำคำ/เส้นทำง/คัน

1 จ.เลย 

2 จ.มหำสำรคำม และจ.กำฬสินธุ์

3 อ.เมือง จ.ขอนแกน่

4 จ.สุรินทร์ 

5 อ.บัวใหญ่ จ.นครรำชสีมำ และ อ.พล จ.ขอนแกน่

6 อ.นำงรอง และ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

7 อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ

8 อ.สีค้ิว  จ.นครรำชสีมำ                     

รำคำรวม

รำคำภำษีและรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%

รวมรำคำเส้นทำงกลุ่มที ่2 ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ รำยกำรที ่4 กำรสอบซ่อมภำคกำรศึกษำที ่1 ปีกำรศึกษำ 2562

เป็นจ ำนวนเงินทัง้ส้ิน ......................... บำท (..............................................) ซ่ึงได้รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ไว้แล้ว 

จ ำนวน .......................... บำท ตลอดจนภำษีอำกรอื่น ๆ และค่ำใชจ้ำ่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว

แบบฟอร์มใบเสนอราคา

รายการที ่4 การสอบซ่อมภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2562



แผน่ที ่63 ของ 69 แผน่     

กลุม่ที ่3 ภาคตะวนัออก จ านวน 4 เสน้ทาง

ล ำดับที่ จงัหวัดในเส้นทำง รำคำ/เส้นทำง/คัน

1 จ.จนัทบุรี และ จ.ตรำด

2 จ.ฉะเชงิเทรำ และ จ.สระแกว้

3 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

4 อ.เมือง จ.ชลบุรี

รำคำรวม

รำคำภำษีและรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%

รวมรำคำเส้นทำงกลุ่มที ่3 ภำคตะวันออก รำยกำรที ่4 กำรสอบซ่อมภำคกำรศึกษำที ่1 ปีกำรศึกษำ 2562

เป็นจ ำนวนเงินทัง้ส้ิน ......................... บำท (..............................................) ซ่ึงได้รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ไว้แล้ว 

จ ำนวน .......................... บำท ตลอดจนภำษีอำกรอื่น ๆ และค่ำใชจ้ำ่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว

กลุม่ที ่4  ภาคกลาง จ านวน 9 เสน้ทาง

ล ำดับที่ จงัหวัดในเส้นทำง รำคำ/เส้นทำง/คัน

1 อ.หัวหิน และ อ. เมือง จ.ประจวบคีรีขนัธ์

2 จ.ชยันำท และ จ.อทุัยธำนี

3 จ.สุพรรณบุรี  และ จ.กำญจนบุรี

4 จ.รำชบุรี  และ จ.เพชรบุรี

5 จ.สระบุรี และ จ.ลพบุรี 

6 จ.นครนำยก และ จ.ปรำจนีบุรี

7 จ.อำ่งทอง และ จ.สิงห์บุรี

8 จ.สมุทรสำคร และ จ.สมุทรสงครำม

9 อ.สำมพรำน และ อ.เมือง จ.นครปฐม 

รำคำรวม

รำคำภำษีและรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%

รวมรำคำเส้นทำงกลุ่มที ่4 ภำคกลำง รำยกำรที ่4 กำรสอบซ่อมภำคกำรศึกษำที ่1 ปีกำรศึกษำ 2562

เป็นจ ำนวนเงินทัง้ส้ิน ......................... บำท (..............................................) ซ่ึงได้รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ไว้แล้ว 

จ ำนวน .......................... บำท ตลอดจนภำษีอำกรอื่น ๆ และค่ำใชจ้ำ่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว



แผน่ที ่64 ของ 69 แผน่     

กลุม่ที ่5 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 17 เสน้ทาง

ล ำดับที่ จงัหวัดในเส้นทำง รำคำ/เส้นทำง/คัน

1 สมุทรปรำกำร (ร.ร.สมุทรปรำกำร)

2 ปทุมธำนี (ร.ร.ปทุมวิไล)

3 ปทุมธำนี (ร.ร.ธัญบุรี)

4 นนทบุรี (ร.ร.วัดเขมำภิรตำรำม)

5 กทม. (ร.ร.สำรวิทยำ)

6 กทม. (ร.ร.วัดสุทธิวรำรำม)

7 กทม. (ร.ร.ชโินรสวิทยำลัย)

8 กทม. (ร.ร.วัดรำชำธิวำส)

9 กทม. (ร.ร.มัธยมวัดธำตุทอง)

10 กทม. (ร.ร.มัธยมวัดดำวคนอง)

11 กทม. (ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม และ ร.ร.วัดนวลนรดิศ)

12 กทม. (ร.ร.ฤทธิยะวรรณำลัย)

13 กทม. (ร.ร.บำงกะปิ)

14 กทม. (ร.ร.กนุนทีรุทธำรำมวิทยำคม และ ร.ร.สุรศักด์ิมนตรี)

15 กทม. (ร.ร.วัดน้อยนพคุณ)

16 กทม. (ร.ร.เศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ)

17 กทม. (ร.ร.พระโขนงพิทยำลัย และ ร.ร.วชริธรรมสำธิต)

รำคำรวม

รำคำภำษีและรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%

รวมรำคำเส้นทำงกลุ่มที ่5 กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล รำยกำรที ่4 กำรสอบซ่อมภำคกำรศึกษำที ่1 ปีกำรศึกษำ 2562

เป็นจ ำนวนเงินทัง้ส้ิน ......................... บำท (..............................................) ซ่ึงได้รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ไว้แล้ว 

จ ำนวน .......................... บำท ตลอดจนภำษีอำกรอื่น ๆ และค่ำใชจ้ำ่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว

รำยกำรที ่4 กำรสอบซ่อมภำคกำรศึกษำที ่1 ปีกำรศึกษำ 2562

เป็นจ ำนวนเงิน ………………………. บำท ภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% เป็นจ ำนวนเงิน ………………. บำท รวมเป็นวงเงิน …………………… บำท

กลุ่มที ่1 ภำคเหนือ จ ำนวน  7 เส้นทำง วงเงินจ ำนวน ………………..บำท

กลุ่มที ่2 ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ จ ำนวน 8 เส้นทำง วงเงินจ ำนวน ………………..บำท

กลุ่มที ่3 ภำคตะวันออก จ ำนวน 4 เส้นทำง วงเงินจ ำนวน ………………..บำท

กลุ่มที ่4  ภำคกลำง จ ำนวน 9 เส้นทำง วงเงินจ ำนวน ………………..บำท

กลุ่มที ่5 กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จ ำนวน 17 เส้นทำง วงเงินจ ำนวน ………………..บำท

           รวมทัง้ 5 กลุ่มเป็นจ ำนวนเงินทัง้ส้ิน ........................... บำท (................................)

ซ่ึงเป็นรำคำทีร่วมภำษีมูลค่ำเพิม่ ตลอดจนค่ำใชจ้ำ่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว



แผ่นที่ 65 ของ 70 แผ่น     

กลุ่มที ่1 ภาคเหนือ จ านวน  3 เส้นทาง

ล ำดับที่ จ.ในเส้นทำง รำคำ/เส้นทำง/คัน

1 จ.พษิณุโลก และ จ.อตุรดิตถ์

2 จ.ก ำแพงเพชร และ จ.สุโขทัย 

3 จ.นครสวรรค์ และ จ.พจิติร 

รำคำรวม

รำคำภำษีและรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%

รวมรำคำเส้นทำงกลุ่มที ่1 ภำคเหนือ รำยกำรที ่5 กำรสอบกลำงภำคกำรศึกษำที ่2 ปีกำรศึกษำ 2562

เป็นจ ำนวนเงินทัง้ส้ิน ………………………… บำท (………………………………….) ซ่ึงได้รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ไว้แล้ว 

จ ำนวน …………….. บำท ตลอดจนภำษีอำกรอื่น ๆ และค่ำใช้จำ่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว

กลุ่มที ่2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 3 เส้นทาง

ล ำดับที่ จ.ในเส้นทำง รำคำ/เส้นทำง/คัน

1 จ.เพชรบูรณ์ และ จ.เลย

2 จ.บุรีรัมย ์และ จ.สุรินทร์

3 จ.นครรำชสีมำ และ จ.ชัยภูมิ

รำคำรวม

รำคำภำษีและรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%

รวมรำคำเส้นทำงกลุ่มที ่2 ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ รำยกำรที ่5 กำรสอบกลำงภำคกำรศึกษำที ่2 ปีกำรศึกษำ 2562

เป็นจ ำนวนเงินทัง้ส้ิน ………………………… บำท (………………………………….) ซ่ึงได้รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ไว้แล้ว 

จ ำนวน …………….. บำท ตลอดจนภำษีอำกรอื่น ๆ และค่ำใช้จำ่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว

แบบฟอร์มใบเสนอราคา

รายการที ่5 การสอบกลางภาคการศึกษาที ่2 ปกีารศึกษา 2562



แผ่นที่ 66 ของ 70 แผ่น     
กลุ่มที ่3 ภาคตะวนัออก จ านวน 3 เส้นทาง

ล ำดับที่ จ.ในเส้นทำง รำคำ/เส้นทำง/คัน

1 จ.จนัทบุรี และ จ.ตรำด

2 จ.ฉะเชิงเทรำ และ จ.สระแกว้

3 จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง

รำคำรวม

รำคำภำษีและรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%

รวมรำคำเส้นทำงกลุ่มที ่3 ภำคตะวันออก รำยกำรที ่5 กำรสอบกลำงภำคกำรศึกษำที ่2 ปีกำรศึกษำ 2562

เป็นจ ำนวนเงินทัง้ส้ิน ………………………… บำท (………………………………….) ซ่ึงได้รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ไว้แล้ว 

จ ำนวน …………….. บำท ตลอดจนภำษีอำกรอื่น ๆ และค่ำใช้จำ่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว

กลุ่มที ่4  ภาคกลาง จ านวน 8 เส้นทาง

ล ำดับที่ จ.ในเส้นทำง รำคำ/เส้นทำง/คัน

1 จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขนัธ์

2 จ.ชัยนำท และ จ.อทุัยธำนี

3 จ.สุพรรณบุรี และ จ.กำญจนบุรี

4 จ.สระบุรี และ จ.ลพบุรี

5 จ.นครนำยก และ จ.ปรำจนีบุรี

6 จ.อำ่งทอง และ จ.สิงห์บุรี

7 จ.นครปฐม และ จ.รำชบุรี

8 จ.สมุทรสำคร และ จ.สมุทรสงครำม

รำคำรวม

รำคำภำษีและรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%

รวมรำคำเส้นทำงกลุ่มที ่4 ภำคกลำง รำยกำรที ่5 กำรสอบกลำงภำคกำรศึกษำที ่2 ปีกำรศึกษำ 2562

เป็นจ ำนวนเงินทัง้ส้ิน ………………………… บำท (………………………………….) ซ่ึงได้รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ไว้แล้ว 

จ ำนวน …………….. บำท ตลอดจนภำษีอำกรอื่น ๆ และค่ำใช้จำ่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว



แผ่นที่ 67 ของ 70 แผ่น     
กลุ่มที ่5 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 13 เส้นทาง

ล ำดับที่ จ.ในเส้นทำง รำคำ/เส้นทำง/คัน

1 สมุทรปรำกำร (ร.ร.สมุทรปรำกำร)

2 ปทุมธำนี (ร.ร.ปทุมวิไล)

3 นนทบุรี (ร.ร.วัดเขมำภิรตำรำม)

4 กทม. ( ร.ร.สำรวิทยำ)

5 กทม. ( ร.ร.วัดสุทธิวรำรำม)

6 กทม. ( ร.ร.ชิโนรสวิทยำลัย)

7 กทม. ( ร.ร.มัธยมวัดธำตุทอง)

8 กทม. ( ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม)

9 กทม. ( ร.ร.มัธยมวัดดำวคนอง)

10 กทม. ( ร.ร.บำงกะปิ)

11 กทม. (ร.ร.สุรศักด์ิมนตรี)

12 กทม. (ร.ร.วัดน้อยนพคุณ)

13 กทม. (ร.ร.เศรษฐบุตรบ ำเพญ็)

รำคำรวม

รำคำภำษีและรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%

รวมรำคำเส้นทำงกลุ่มที ่5 กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล รำยกำรที ่5 กำรสอบกลำงภำคกำรศึกษำที ่2 ปีกำรศึกษำ 2562

เป็นจ ำนวนเงินทัง้ส้ิน ………………………… บำท (………………………………….) ซ่ึงได้รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ไว้แล้ว 

จ ำนวน …………….. บำท ตลอดจนภำษีอำกรอื่น ๆ และค่ำใช้จำ่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว

รำยกำรที ่5 กำรสอบกลำงภำคกำรศึกษำที ่2 ปีกำรศึกษำ 2562 

เป็นจ ำนวนเงิน ………………..  บำท ภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% เป็นจ ำนวนเงิน …………….………...  บำท รวมเป็นวงเงิน ……………………. บำท

กลุ่มที ่1 ภำคเหนือ จ ำนวน  3 เส้นทำง วงเงินจ ำนวน บำท

กลุ่มที ่2 ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ จ ำนวน 3 เส้นทำง วงเงินจ ำนวน บำท

กลุ่มที ่3 ภำคตะวันออก จ ำนวน 3 เส้นทำง วงเงินจ ำนวน บำท

กลุ่มที ่4  ภำคกลำง จ ำนวน 8 เส้นทำง วงเงินจ ำนวน บำท

กลุ่มที ่5 กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จ ำนวน 13 เส้นทำง วงเงินจ ำนวน บำท

           รวมทัง้ 5 กลุ่มเป็นจ ำนวนเงินทัง้ส้ิน …………………………. บำท (……………………………..)

ซ่ึงเป็นรำคำทีร่วมภำษีมูลค่ำเพิม่ ตลอดจนค่ำใช้จำ่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว



แผน่ที ่68 ของ 70 แผน่     

กลุม่ที ่1 ภาคเหนือ จ านวน  8 เสน้ทาง

ล ำดับที่ จงัหวัดในเส้นทำง รำคำ/เส้นทำง/คัน

1 จ.ล ำปำง

2 จ.แพร่

3 จ.สุโขทัย และ จ.อุตรดิตถ์

4 จ.ก ำแพงเพชร และ อ.เมือง จ.ตำก

5 จ.พิษณุโลก

6 อ.บึงสำมพัน และ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

7 จ.พิจิตร

8 จ.นครสวรรค์

รำคำรวม

รำคำภำษีและรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%

รวมรำคำเส้นทำงกลุ่มที ่1 ภำคเหนือ รำยกำรที ่6 กำรสอบปลำยภำคกำรศึกษำที ่ 2  ปีกำรศึกษำ  2562

เป็นจ ำนวนเงินทัง้ส้ิน …………………….. บำท (………………………………………………..) ซ่ึงได้รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ไว้แล้ว

จ ำนวน …………. บำท ตลอดจนภำษีอำกรอื่น ๆ และค่ำใชจ้ำ่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว

กลุ่มที ่2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 9 เส้นทาง

ล ำดับที่ จังหวดัในเส้นทำง รำคำ/เส้นทำง/คัน

1 จ.เลย 

2 จ.มหำสำรคำม และ จ.กำฬสินธุ์

3 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

4 จ.สุรินทร์ 

5 อ.บัวใหญ่ จ.นครรำชสีมำ และ อ.พล จ.ขอนแก่น

6 อ.นำงรอง และ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

7 อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ (ร.ร.บุญวฒันำ)

8 อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ (ร.ร.รำชสีมำวทิยำลัย)

9 อ.สีค้ิว  จ.นครรำชสีมำ                     

รำคำรวม

รำคำภำษีและรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%

รวมรำคำเส้นทำงกลุ่มที ่2 ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ รำยกำรที ่6 กำรสอบปลำยภำคกำรศึกษำที ่ 2  ปีกำรศึกษำ  2562

เป็นจ ำนวนเงินทัง้ส้ิน …………………….. บำท (………………………………………………..) ซ่ึงได้รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ไว้แล้ว

จ ำนวน …………. บำท ตลอดจนภำษีอำกรอื่น ๆ และค่ำใชจ้ำ่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว

แบบฟอร์มใบเสนอราคา

รายการที ่6 การสอบปลายภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2562



แผน่ที ่69 ของ 70 แผน่     

กลุ่มที ่3 ภาคตะวันออก จ านวน 7 เส้นทาง

ล ำดับที่ จังหวดัในเส้นทำง รำคำ/เส้นทำง/คัน

1 จ.ตรำด

2 จ.จันทบุรี 

3 จ.ระยอง (ร.ร.วดัประดู่)

4 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

5 อ.เมือง จ.ชลบุรี (ร.ร.ชลกันยำนุกูล)

6 อ.เมือง จ.ชลบุรี (ร.ร.ชลรำษฎรอ ำรุง)

7 จ.ฉะเชิงเทรำ 

รำคำรวม

รำคำภำษีและรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%

รวมรำคำเส้นทำงกลุ่มที ่3 ภำคตะวันออก รำยกำรที ่6 กำรสอบปลำยภำคกำรศึกษำที ่ 2  ปีกำรศึกษำ  2562

เป็นจ ำนวนเงินทัง้ส้ิน …………………….. บำท (………………………………………………..) ซ่ึงได้รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ไว้แล้ว

จ ำนวน …………. บำท ตลอดจนภำษีอำกรอื่น ๆ และค่ำใชจ้ำ่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว

กลุ่มที ่4  ภาคกลาง จ านวน 13 เส้นทาง

ล ำดับที่ จังหวดัในเส้นทำง รำคำ/เส้นทำง/คัน

1 อ.หัวหิน และ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

2 จ.ชัยนำท และ จ.อุทัยธำนี

3 จ.สระแก้ว 

4 จ.สิงห์บุรี และ จ.ลพบุรี

5 จ.เพชรบุรี

6 จ.อ่ำงทอง และ จ.สุพรรณบุรี

7 จ.นครนำยก และ จ.ปรำจีนบุรี

8 จ.กำญจนบุรี

9 จ.รำชบุรี

10 จ.สมุทรสำคร  และ จ.สมุทรสงครำม

11 จ.สระบุรี 

12 อ.เมือง จ.นครปฐม (ร.ร.เทศบำล ๑ และ ร.ร.เทศบำล ๒)

13 อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 

รำคำรวม

รำคำภำษีและรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%

รวมรำคำเส้นทำงกลุ่มที ่4 ภำคกลำง รำยกำรที ่6 กำรสอบปลำยภำคกำรศึกษำที ่ 2  ปีกำรศึกษำ  2562

เป็นจ ำนวนเงินทัง้ส้ิน …………………….. บำท (………………………………………………..) ซ่ึงได้รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ไว้แล้ว

จ ำนวน …………. บำท ตลอดจนภำษีอำกรอื่น ๆ และค่ำใชจ้ำ่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว



แผน่ที ่70 ของ 70 แผน่     

กลุ่มที ่5 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 18 เส้นทาง

ล ำดับที่ จังหวดัในเส้นทำง รำคำ/เส้นทำง/คัน

1 สมุทรปรำกำร (ร.ร.สตรีสมุทรปรำกำร และ ร.ร.สมุทรปรำกำร)

2 ปทุมธำนี (ร.ร.ปทุมวไิล)

3 ปทุมธำนี (ร.ร.ธญับุรี)

4 นนทบุรี (ร.ร.สตรีนนทบุรี และ ร.ร.วดัเขมำภิรตำรำม)

5 กทม. (ร.ร.สำรวทิยำ)

6 กทม. (ร.ร.วดัสุทธวิรำรำม)

7 กทม. (ร.ร.ชิโนรสวทิยำลัย)

8 กทม. (ร.ร.วดัรำชำธวิำส)

9 กทม. (ร.ร.มัธยมวดัธำตุทอง)

10 กทม. (ร.ร.วดัประดู่ในทรงธรรม และ ร.ร.วดันวลนรดิศ)

11 กทม. (ร.ร.มัธยมวดัดำวคนอง)

12 กทม. (ร.ร.มัธยมวดับึงทองหลำง)

13 กทม. (ร.ร.ฤทธยิะวรรณำลัย)

14 กทม. (ร.ร.บำงกะป)ิ

15 กทม. (ร.ร.กุนนทีรุทธำรำมวทิยำคม และ  ร.ร.สุรศักด์ิมนตรี)

16 กทม. (ร.ร.ศีลำจำรพิพัฒน์ และ  ร.ร.วดัน้อยนพคุณ)

17 กทม. (ร.ร.เศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ)

18 กทม. (ร.ร.พระโขนงพิทยำลัย และ ร.ร.วชิรธรรมสำธติ)

รำคำรวม

รำคำภำษีและรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%

รวมรำคำเส้นทำงกลุ่มที ่5 กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล รำยกำรที ่6 กำรสอบปลำยภำคกำรศึกษำที ่ 2  ปีกำรศึกษำ  2562

เป็นจ ำนวนเงินทัง้ส้ิน …………………….. บำท (………………………………………………..) ซ่ึงได้รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ไว้แล้ว

จ ำนวน …………. บำท ตลอดจนภำษีอำกรอื่น ๆ และค่ำใชจ้ำ่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว

รำยกำรที ่6 กำรสอบปลำยภำคกำรศึกษำที ่ 2  ปีกำรศึกษำ  2562 

เป็นจ ำนวนเงิน …………………….. บำท ภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% เป็นจ ำนวนเงิน ………………. บำท รวมเป็นวงเงิน …………………………. บำท

กลุ่มที ่1 ภำคเหนือ จ ำนวน  8 เส้นทำง วงเงินจ ำนวน บำท

กลุ่มที ่2 ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ จ ำนวน 9 เส้นทำง วงเงินจ ำนวน บำท

กลุ่มที ่3 ภำคตะวันออก จ ำนวน 7 เส้นทำง วงเงินจ ำนวน บำท

กลุ่มที ่4  ภำคกลำง จ ำนวน 13 เส้นทำง วงเงินจ ำนวน บำท

กลุ่มที ่5 กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จ ำนวน 18 เส้นทำง วงเงินจ ำนวน บำท

        รวมทัง้ 5 กลุ่มเป็นจ ำนวนเงินทัง้ส้ิน ……………………………… บำท (…………………………………………..)

ซ่ึงเป็นรำคำทีร่วมภำษีมูลค่ำเพิม่ ตลอดจนค่ำใชจ้ำ่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว


