1

พื้นที่เป้ำหมำยกำรดำเนินโครงกำร 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก
หน่วยงำนรับผิดชอบ : สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย กรมทำงหลวง กรมทำงหลวงชนบท กรมชลประทำน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กรุงเทพมหำนคร
จำนวน
รหัส
ระยะทำง ชนิดผิว
หน่วยงำน
ที่
จังหวัด
อำเภอ
รำยละเอียดเส้นทำง
ช่อง
หมำยเหตุ
สำยทำง
รวม (กม.) ทำง
รับผิดชอบ
จรำจร
กรุงเทพมหานคร
ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า
10
สานักการโยธากรุงเทพมหานคร
ภำคเหนือ (๑๗)
1 จังหวัดกาแพงเพชร เมืองกาแพงเพชร
ถนนทางหลวงหมายเลข 101 ตอนนครชุม-นาดิบ
3.24
แขวงทางหลวงกาแพงเพชร
กม. 0+000 - กม.3+243
2 จังหวัดเชียงราย
เมืองเชียงราย
ถนนสิงหไคล ตาบลเวียง
0.66
เทศบาลนครเชียงราย
3 จังหวัดเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่/
ชม. ถนนราชพฤกษ์เชียงใหม่ สายทาง ชม. 3028
3.000
AC
4 บทช.สมโภช สานักงานทางหลวงชนบทที่ 10
หางดง
3028 อาเภอหางดง - อาเภอเมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
(เชียงใหม่)
700 ปี
4
จังหวัดตาก
แม่สอด
ถนนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนกลางสะพาน
9.7
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
มิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทยพม่า) - แม่ละเมา
กม.0+200 - กม.9+900
5 จังหวัดนครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
ถนนทางหลวงหมายเลข 117 เส้นนครสวรรค์ 1.2
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
พิษณุโลก ช่วงกิโลเมตรที่ กม.0+000 ถึง กม.
1+200
6
จังหวัดน่าน
เมืองน่าน
ถนนสายน่าน - ทุ่งช้าง (บริเวณหน้าท่าอากาศยาน
0.5
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
น่าน) ต.ผาสิงห์

2

รหัส
สำยทำง

จำนวน
ช่อง
จรำจร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

ที่

จังหวัด

อำเภอ

7

จังหวัดพะเยา

อาเภอเมืองพะเยา
อาเภอดอกคาใต้
อาเภอจุน
อาเภอเชียงคา
อาเภอภูซาง

ถนนทางหลวง หมายเลข 1021 ตอน แม่ต่า - บ้าน
ใหม่ กม.0+000 - กม. 27+750

27.75

แขวงทางหลวงพะเยา

8

จังหวัดพิจิตร

เมืองพิจิตร

1.95

แขวงทางหลวงพิจิตร

9

จังหวัดพิษณุโลก

เมืองพิษณุโลก

ถนนทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ฆะมัง - พิจิตร
กม. 105-258 - กม.107+209
ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนพิษณุโลก - ร้องพิธิ์ กม.
230+000-กม.236+000

6

แขวงทางหลวงพิษณุโลก/เทศบาล
นครพิษณุโลก

จังหวัดเพชรบูรณ์

เมืองเพชรบูรณ์

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ถนนผังเมืองรวมเพชรบูรณ์สาย
ค1
ถนนศศิบุตร จากสีแ่ ยกศศิบุตร ถึง สีแ่ ยกทุ่งต้อม
ถนนขุนลุมประพาส บริเวณรอบอนุสาวรีย์พญาสี
หนาทราชา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอน วังหม้อพัฒนาสาเภาทอง กม.0+000-กม.4+800
ถนนรอบในเมือง ตาบลในเมือง
ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เมืองเก่า-สุโขทัย กม.
162+380-กม.63+654
ทางหลวงหมายเลข 102 ตอน อุตรดิตถ์ - ห้วยไผ่
กม.0+000-กม.2+416

1.8

องค์การบริหารส่วนตาบลสะเดียง

0.5
1

เทศบาลเมืองแพร่
เทศบาลแม่ฮ่องสอน

4.8

แขวงทางหลวงลาปางที่ 2

3
1.28

เทศบาลเมืองลาพูน
แขวงทางหลวงสุโขทัย

2.42

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1

10
11
จังหวัดแพร่
เมืองแพร่
12 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน
13

จังหวัดลาปาง

เมืองลาปาง

14
15

จังหวัดลาพูน
จังหวัดสุโขทัย

เมืองลาพูน
เมืองสุโขทัย

16

จังหวัดอุตรดิตถ์

เมืองอุตรดิตถ์

รำยละเอียดเส้นทำง

ระยะทำง ชนิดผิว
รวม (กม.) ทำง

หมำยเหตุ

3

ที่

จังหวัด

อำเภอ

17

จังหวัดอุทัยธานี

เมืองอุทัยธานี

1

จังหวัดกาญจนบุรี

2

จังหวัดจันทบุรี

3

อาเภอเมือง
กาญจนบุรี
นายายอาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา

จังหวัดชลบุรี

เมืองชลบุรี

4
5
6

จังหวัดชัยนาท
จังหวัดตราด

เมืองชัยนาท
เมืองตราด

7

จังหวัดนครนายก

เมืองนครนายก

8

จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนนทบุรี

เมืองนครปฐม
ปากเกร็ด

จังหวัดปทุมธานี

เมืองปทุมธานี

9
10

รหัส
สำยทำง

รำยละเอียดเส้นทำง
ถนนทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303
หมู่ที่ 5 ตาบลสะแกกรัง

ระยะทำง ชนิดผิว
รวม (กม.) ทำง
3.549

ภำคกลำงและภำคตะวันออก (๒๕)
ถนนทางหลวงแผ่นดิน 3429 (ถนนแม่กลอง) ผ่าน
1
ศาลากลาง - ศูนย์ราชการ
ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต (ทางหลวงชนบท จบ 5050)
2

จำนวน
ช่อง
จรำจร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
แขวงทางหลวงอุทัยธานี

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
แขวงทางหลวงชนบท

ถนนด้านหน้าสานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึง สวนสาธารณะหน้าวัดโสธร
วรารามวรวิหาร
สะพานเลียบชายฝัง่ ทะเล (สะพานใหม่ชลบุรี) ตาบล
บางปลาสร้อย
ถนนทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน)
ถนนสวนรุกชาติ ตาบลวังกระแจะ

2.5

ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง-นครนายก
ปากพลี (แยกช้าง) (แยกศิลาทอง) (แยกเจริญผล)
กม.127+115-กม.134+211
ถนนเทศา ต.พระปฐมเจดีย์
ถนนภูมิเวท

7.096
3.39
1.27

เทศบาลเมืองและองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี
แขวงทางหลวงชัยนาท
องค์การบริหารส่วนตาบล
วังกระแจะ
แขวงทางหลวงนครนายก/เทศบาล
เมืองนครนายก
แขวงทางหลวงนครปฐม
เทศบาลนครปากเกร็ด

ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ปทุมธานี - ท้าย
เกาะ กม.0+000-กม.1+200

1.2

แขวงทางหลวงปทุมธานี

7

1.1

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

4

ที่

จังหวัด

อำเภอ

11

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดปราจีนบุรี

เมือง
ประจวบคีรีขันธ์
เมืองปราจีนบุรี

จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

อ.บางปะอิน อ.
พระนครศรีอยุธยา
อ.นครหลวง อ.
บางปะหัน อ.อุทัย
อ.มหาราช
บ้านลาด

12

13

จังหวัดเพชรบุรี
14
15
16
17

จังหวัดระยอง
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดลพบุรี

18

จังหวัด
สมุทรปราการ

19

จังหวัด
สมุทรสงคราม

รหัส
สำยทำง

รำยละเอียดเส้นทำง
ถนนสีแ่ ยกประจวบ-สีแ่ ยกหนองเสือ ตาบลเกาะหลัก
ตังแต่สแี่ ยกประจวบคีรีขันธ์ - สีแ่ ยกหนองเสือ
ถนนทางหลวงหมายเลข 320 ถนนศาลพระนเรศวร
สถานีรถไฟปราจีนบุรี กม.0+000 - กม.
6+361
ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน-อยุธยานครหลวง กม.0+500 - กม.26+612 เป็นช่วงๆ

ถนนสายท่าเสนเลียบคลองชลประทาน ม.4 บ้านท่า
เสน
บ้านค่าย
ถนนสายเลียบคลองใหญ่
เมืองราชบุรี
ถนนเขางู - เบิกไพร ถนนหมายเลข 3291
พัฒนานิคม
ตอน แยกพัฒนานิคม-วังม่วง กม.27+800-กม.
44+200 (แยกซอย 12- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์)
เมืองสมุทรปราการ
ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน - บาง
ตาหรุ กม.27+200 - กม.29+000 (โค้งบางปิ้ง ถึง
โค้งโพธิ)์ และ กม.29+000-กม.39+900 (โค้งโพธิ์
ถึง สามแยกตาหรุ)
เมืองสมุทรสงคราม สค. แยกทางหลวงหมายเลข 35 (กม.ที่ 46+300) 2055 เมืองสมุทรสงคราม

ระยะทำง ชนิดผิว
รวม (กม.) ทำง

จำนวน
ช่อง
จรำจร

6.3

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
แขวงทางหลวงและแขวงทางหลวง
ชนบทประจวบคีรีขันธ์
แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

6.83

26.112

แขวงทางหลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

1.8

ชลประทานเพชรบุรี

2.5
7
16.4

เทศบาลตาบลบ้านค่าย
แขวงทางหลวงราชบุรี
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

12.7

แขวงทางหลวงสมุทรปราการ

7.550

AC

2

แขวงทาง
หลวงชนบท
สมุทรสงคราม สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี)

5

ที่

จังหวัด

อำเภอ

รหัส
สำยทำง

รำยละเอียดเส้นทำง

ระยะทำง ชนิดผิว
รวม (กม.) ทำง

จำนวน
ช่อง
จรำจร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

20 จังหวัดสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร

ถนนสายสาครบุรีเชื่อมต่อถนนสุทธิวาตวิถี ตาบลท่าจีน

4.6

เทศบาลตาบลท่าจีน/เทศบาลนคร
สมุทรสาคร/แขวงทางหลวงชนบท

21

จังหวัดสระแก้ว

เมืองสระแก้ว

11.6

แขวงทางหลวงสระแก้ว

22

จังหวัดสระบุรี

พระพุทธบาท

0.8

เทศบาลเมืองพระพุทธบาท

23

จังหวัดสิงห์บุรี

ท่าช้าง

ทางหลวงหมายเลข 33 (สุวรรณศร) ช่วงสีแ่ ยก
สระแก้ว ถึง แยกคลองยาง
ถนนสายคู่ ทางเข้าวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
ตาบลพระพุทธบาท
ถนนท่าช้าง - พรหมบุรี หน้าพระพุทธสุวรรณมงคล
มหามุนี วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง
ทางหลวงหมายเลข 321 ตอน ดอนแจง สุพรรณบุรี กม.101+750 -กม.105+700
ถนนทางหลวงหมายเลข 368 ตอนควบคุม 0100
ตอนทางเลีย่ งเมือง กม. 0+000 - กม. 4+865

24 จังหวัดสุพรรณบุรี
25

จังหวัดอ่างทอง

เมืองสุพรรณบุรี
เมืองอ่างทอง

1

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมืองกาฬสินธุ์

2

จังหวัดขอนแก่น

เมืองขอนแก่น/
พระยืน

2

แขวงทางหลวงชนบท

3.95

แขวงทางหลวงสุพรรณบุรี ที่ 1

4.86

แขวงทางหลวงอ่างทอง

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (๒๐)
ถนนทางหลวงหมายเลข 12 (ระหว่างอาเภอเมือง
45.94
กาฬสินธุ์ถึงอาเภอสมเด็จ) กม.626+178 - กม.
672+117
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนมะลิวัลย์)
2.5
ตอนบ้านฝาง - ขอนแก่น กม.541+800 - กม.
544+300

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

แขวงทางหลวงขอนแก่น ที่ 1

6

ที่

จังหวัด

อำเภอ

3

จังหวัดชัยภูมิ

เมืองชัยภูมิ

4

5

6
7
8
9

10

รหัส
สำยทำง

รำยละเอียดเส้นทำง

ชย. ถนนสายชัยภูมิ-อุทยานแห่งชาติตาดโตน เฉลิมพระ
4051 เกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.
๒๕๖๒
จังหวัดนครพนม เมืองนครพนม
ถนนนิตโย ทางหลวงหมายเลข 22 (ช่วงจากแลนด์
มาร์คพญาศรีสัตตนาคราช ถึง สีแ่ ยกบายพาส) กม.
239+850 - กม. 242+000
จังหวัดนครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
ถนนสุรนารายณ์ บริเวณทางหลวงหมายเลข 205
ตอนควบคุม 0402 ตอนโคกสวาย - แขวงทางหลวง
นครราชสีมาที่ 1 ระหว่าง กม.230+900 (หน้า
มทร.อีสาน) - 232+586 (หน้าแขวงทางหลวง
นครราชสีมาที่ 1)
จังหวัดบึงกาฬ
เมืองบึงกาฬ
ถนนเลียบแม่นาโขง ตาบลวิศิษฐ์ถึงตาบลบึงกาฬ
จังหวัดบุรีรัมย์
เมืองบุรีรัมย์
ถนนเสด็จนิวัติ ตาบลในเมือง
จังหวัดมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม
ถนนนครสวรรค์ จากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสามแยก
กาฬสินธุ์
จังหวัดมุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
มห. แยกทางหลวงหมายเลข 212 (กม.ที่ 408+890) 3003 บ้านนาโปใหญ่
จังหวัดยโสธร

เมืองยโสธร

ถนนแจ้งสนิท (ทางหลวงหมายเลข 23) ระยะทาง
จากสีแ่ ยกเทคนิคยโสธรถึงสีแ่ ยกโรงพยาบาลยโสธร

ระยะทำง ชนิดผิว
รวม (กม.) ทำง
16.700

AC

2.15

จำนวน
หน่วยงำน
ช่อง
หมำยเหตุ
รับผิดชอบ
จรำจร
2 แขวงทาง
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา)
หลวงชนบท
ชัยภูมิ
แขวงทางหลวงนครพนม

1.69

แขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 1
กรมทางหลวง

10
0.65
1.2
10.944 AC/CON
T
5

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เทศบาลมหาสารคาม
2

แขวงทาง
หลวงชนบท
มุกดาหาร

สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์)

แขวงทางหลวงยโสธร/เทศบาล
เมืองยโสธร

7

ที่

จังหวัด

อำเภอ

11

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

จังหวัดเลย
12
จังหวัดศรีสะเกษ
13
14

จังหวัดสกลนคร

15
16

จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองบัวลาภู
17
18 จังหวัดอานาจเจริญ

19

จังหวัดอุดรธานี

รหัส
สำยทำง

รำยละเอียดเส้นทำง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2044 และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2449 (แยกเป็นหมายเลข 2044
ตอน กม.1+275 ถึง กม. 13+500 และหมายเลข
2449 ทางเข้าสนามบินร้อยเอ็ด ตอน กม.0 ถึง
กม.2+800)
เมืองเลย
ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน - ปากภู
กม.331+925 - กม.347+400
เมืองศรีสะเกษ
ถนนสายศรีสะเกษ - อุทุมพรพิสัย จากสะพานขาว ห้างบิ๊กซี
เมืองสกลนคร
ถนนนิตโย ( ทางหลวงหมายเลข 22 กม.147+000
- กม.155+000 , ทางหลวงหมายเลข 2347
กม.0+000 - กม.5+604)
ปราสาท
ถนนทางหลวงหมายเลข 214 ช่วงอาเภอปราสาท
เมืองหนองคาย
ถนนมิตรภาพ ตาบลหนองกอมเกาะ ทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 233 จากกิโลเมตรที่ 501
สินสุดที่หน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย (หลังเก่า)
เมืองหนองบัวลาภู
ถนนวิไสยอุดรกิจ บริเวณบ้านจิก,บ้านเหล่า ตาบล
หนองบัว
เมืองอานาจเจริญ อจ. แยกทางหลวงหมายเลข 212 (กม.ที่ 74+005) 3022 บ้านพุทธอุทยาน
เมืองอุดรธานี

ถนนทหาร ตาบลหมากแข้ง

ระยะทำง ชนิดผิว
รวม (กม.) ทำง

จำนวน
ช่อง
จรำจร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

15.03

แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

15.48

แขวงทางหลวงเลยที่ 1

0.4

แขวงทางหลวงศรีสะเกษ

13.61

แขวงทางหลวงสกลนคร

30
7.6

แขวงทางหลวงสุรินทร์
แขวงทางหลวงหนองคาย

1

เทศบาลเมืองหนองบัวลาภู

4.545

4.73

CONT

4

แขวงทาง
หลวงชนบท
อานาจเจริญ

สทช.ที่ 7 (อุบลราชธานี)

แขวงทางหลวงอุดรธานี

8

ที่

จังหวัด

อำเภอ

20 จังหวัดอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี

1

จังหวัดกระบี่

เขาพนม

2
3

จังหวัดชุมพร
จังหวัดตรัง

เมืองชุมพร
เมืองตรัง

4

จังหวัด
นครศรีธรรมราช

เมือง
นครศรีธรรมราช

5

จังหวัดนราธิวาส

เมืองนราธิวาส

รหัส
สำยทำง

รำยละเอียดเส้นทำง
ถนนแจ้งสนิท ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 (จาก
สีแ่ ยกดงอู่ผงึ ถึงจุดกลับรถ ผ่านบริเวณหน้าศาลา
กลางจังหวัดอุบลราชธานี) กม.272+200 - กม.
276+477
ภำคใต้ (๑๔)
ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน เหนือคลอง - สอง
แพรก กม.24+000 - กม.33+450
ถนนเสียบญวน-เขาวง หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านนา
ถนนพระราม 6 (หน้าศาลากลางจังหวัดตรัง) ผ่าน
ถนนวิเศษกุล ถึงแยกวัดสาลิการาม – ท่าอากาศยาน
ตรัง ตง 4017 แยก ทร 4045 (กม.ที่
3+450) ตาบลโคกหล่อ
ถนนทางหลวงหมายเลข 4103 ตอน ปากพูนเบญจม ระหว่าง กม.0+000 ถึง กม.13+000
ตาบลปากพูน
ทางหลวงหมายเลข 4216 ตอนทางเข้าพระตาหนัก
ทักษิณราชนิเวศน์ ระหว่าง กม. 4+385 - กม.
5+536 ตาบลกะลุวอเหนือ

ระยะทำง ชนิดผิว
รวม (กม.) ทำง

จำนวน
ช่อง
จรำจร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

4.28

แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

9.45

แขวงทางหลวงกระบี่

4
7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
เทศบาลนครตรัง

13

แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราช
ที่ 1

1.151

แขวงทางหลวงนราธิวาส

9

รหัส
สำยทำง

ที่

จังหวัด

อำเภอ

6

จังหวัดปัตตานี

โคกโพธิ์

ปน. แยกทางหลวงหมายเลข 42 (กม.ที่ 48+284) 2060 นาตกทรายขาว

7.319

2

7

จังหวัดพังงา

เมืองพังงา

พง.018 ถนนเข้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงา หมู่ที่ 3 ตาบลถา
นาผุด (สะพานคอนกรีต)

0.287

4

8

จังหวัดพัทลุง

เมืองพัทลุง

ถนนอภัยบริรักษ์ (ตังแต่เกาะกลางถนนหัวควน (บ้าน
แร่) – บริเวณหาดแสนสุขลาปา) ตาบลลาปา

2.5

9

จังหวัดภูเก็ต

เมืองภูเก็ต

12

10

จังหวัดยะลา

เมืองยะลา

11

จังหวัดระนอง

เมืองระนอง

12

จังหวัดสงขลา

เมืองสงขลา

13

จังหวัดสตูล

ถนนภูเก็ต บริเวณสีแ่ ยกสะพานหินถึงปลายแหลม
สะพานหิน
ถนนฺพิพิธภักดี (จุดเริ่มต้นจากหอนาฬิกายะลา ศาลหลักเมืองยะลา - จุดสินสุด วัดเมืองยะลา)
ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กระบุรี - หงาว กม.
590+000 - กม.611+000
ถนนชลาทัศน์ จากแยกเก้าเส้ง - วงเวียน
ประติมากรรม "คนอ่านหนังสือ" ตาบลบ่อยาง
ถนนทางหลวง 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - ย่านซือ่ ตามะลัง กม.65+405 - กม.89+115
ทางหลวงหมายเลข 420
ตอน วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี (ระหว่างแยก
ตาปาน – แยกท่ากูบ) กม.8+800 - กม.
10+282

เมืองสตูล/ควน
กาหลง
14 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี

รำยละเอียดเส้นทำง

ระยะทำง ชนิดผิว
รวม (กม.) ทำง

จำนวน
หน่วยงำน
ช่อง
หมำยเหตุ
รับผิดชอบ
จรำจร
AC แขวงทาง
สทช.ที่ 12 (สงขลา)
หลวงชนบท
ปัตตานี
แขวงทาง
หลวงชนบท
พังงา
สทช.ที่ 14 (กระบี่)
แขวงทางหลวงพัทลุง/เทศบาล
เมืองพัทลุง
เทศบาลนครภูเก็ต
เทศบาลนครยะลา

21

แขวงทางหลวงระนอง

4.94

เทศบาลนครสงขลา

23.71

แขวงทางหลวงสตูล

1.482

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี

10

ที่

จังหวัด

อำเภอ

รหัส
สำยทำง

รำยละเอียดเส้นทำง
ระยะทางทั้งประเทศรวม

ระยะทำง ชนิดผิว
รวม (กม.) ทำง
525.195

จำนวน
ช่อง
จรำจร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

