
ภาคเหนือ 

รายช่ือขนส่ง จังหวดั เบอร์ติดต่อ 
KSD พิษณุโลก เลย  02-887-2352 , 085-6058314 , 081-9713002 
กมลชยั สระบุรี ทุกอาํเภอ 089-225-4896 
กริชทอง นครสวรรค ์ทุกอาํเภอ ขาณุฯ สลกบาตร 02-448-2936 , 02-887-4655-6 
เกรียงฟ้า พิจิตร สุโขทยั พิษณุโลก พจิิตร 02-887-2351-2 
จงเจริญ สุโขทยั  พิษณุโลก  พิจิตร 02-887-0225-6 
จนัทวารินทร์ น่าน ทุกอาํเภอ 02-441-3829ฅ 
ชยันาทสหพิทกัษ ์ ชยันาท ทุกอาํเภอ 024482939,024482940, 056411557,411087 
เชียงรายธนากร เชียงราย ทุกอาํเภอ 02-8858980 
ตากนํ้าทิพย ์ ตาก ทุกอาํเภอ 081-6045553 , 02-8858169 
ตากอิสระ ตาก ทุกอาํเภอ 081-5335130 , 084-8159009 
ทรัพยธ์นะวงศ ์ น่าน เวียงสา ท่าวงัผา ปัว เชียงกลาง  081-1649825 
ทรัพยธ์านี แพร่ น่าน ทุกอาํเภอ 089-7674122 , 081-2482514 
เทพอาํนวย เชียงราย เชียงใหม่ ลาํปาง เชียงราย(053-711-041),เชียงใหม่(053-246-

425-6),ลาํปาง(054-217-616)                
ธนพล อุตรดิตถ ์ ลบัแล  ตรอน  ทุ่งย ั้ง 090-0954510 
นครเทิง 
 

เชียงราย  เทิง พญาเมง็ราย เชียงแสน 
เชียงของ เวยีงป่าเป้า  

02-8881980 
 

นครแพร่-น่าน แพร่  น่าน ทุกอาํเภอ 02-888-0837 
นพกิจ พะเยา ทุกอาํเภอ 02-448-1980-1 , 02-887-1013 
นาํโชคประเสริฐ อุทยัธานี ทุกอาํเภอ 02-888-0698 , 02-441-3879 
นาํพล เพชรบูรณ์ ทุกอาํเภอ 02-888-2132-3 
น่ิมซ่ีเส็ง 
 

ลาํปาง  ลาํพนู  พะเยา  แพร่  น่าน  เชียงใหม่ 
เชียงราย ทุกอาํเภอ 
ทัว่ประเทศ (น่ิมซ่ีเส็ง EX) 

02-448-2889-91 
02-4481741 , 02-4481651 , 02-4481873 

นิวทาํดี สุโขทยั พิษณุโลก ทุกอาํเภอ 02-410-3416 , 02-410-3173 
ป.สยาม นครสวรรค ์กาํแพงเพชร  ตาก ทุกอาํเภอ 02-885-9798-9 
ป.รุ่งโรจน์ เชียงใหม่ เชียงราย ลาํปาง พะเยา                เชียงราย0-5326-0212,เชียงราย0-5371-1230,

ลาํปาง0-5422-1965,พะเยา0-5443-1082,0-
5448-1346                



ประกายเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ทุกอาํเภอ 083-6133839 , 089-1215655 , 02-888-6687 
พรเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ทุกอาํเภอ 02-8887734-5 , 081-8121548 
พะเยารุ่งเรือง พะเยา ทุกอาํเภอ 02-888-0509-10 
พุม่พวงเจริญ สุโขทยั ทุกอาํเภอ  
พิจิตรธานี 
 

พิจิตร ทุกอาํเภอ  
นครสวรรค ์เฉพาะ ตวัเมือง ชุมแสง 

02-887-4585-6 
 

มกรา พิษณุโลก ทุกอาํเภอ 02-8053940 , 089-9843084 , 081-9871227 
แม่สายอินทรียท์อง เชียงราย ทุกอาํเภอ 02-888-1452 
ลา้นนา แพร่ น่าน เชียงราย 02-888-0897 
วรวฒัน ์ กาํแพงเพชร ทุกอาํเภอ 02-887-1055-6 
วฒันกิจอุตรดิตถ ์ อุตรดิตถ ์ทุกอาํเภอ 02-887-0914-5 
ส.ทวีทรัพยแ์พร่ แพร่ ทุกอาํเภอ 086-428-9607 , 083-582-6551 , 02-441-3867 
สหลาํพนู ลาํพนู ทุกอาํเภอ 02-888-0405 , 02-888-0414 
สหทิพยท์อง เชียงใหม่ ลาํปาง แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 

ขนุยวม                
02-449-8325-6,08-2762-8847                

สทัธานนท ์ กาํแพงเพชร ทุกอาํเภอ และ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทยั 089-678-8673 , 02-4292673-4 
สากลตาก ตาก แม่สอด  
สุโขทยั จ.สุโขทยั ทุกอาํเภอ 02-8880734 
แสงทวีทรัพยสิ์น อุตรดิตถ ์ สุโขทยั  พิษณุโลก ทุกอาํเภอ 02-889-4768-9 
หยง่พษิณุโลก พิษณุโลก ทุกอาํเภอ 02-887-0912-3 
รุ่งเรืองกิจ พิจิตร ทุกอาํเภอ 028858119-20, 0896678488, 056615573, 

0814756636 
สหหล่มสกั เพชรบูรณ์ ทุกอาํเภอ  

สามแยกวงัชมภู  ชนแดน ทบัคลอ้ เกบ็ต้นทาง 
สุโขทยั ทุกอาํเภอ 
พิษณุโลก ทุกอาํเภอ 
ชยัภูมิ รับเฉพาะ ก่ิงอาํเภอ ภกัดีชุมพล เกบ็ต้นทาง 
เชียงใหม่ อาํเภอเมือง สารภี สนักาํแพง หางดง 

02-885-8921-9 , 084-7044546 , 083-5404738 
, F.02-885-8927 ,  
 

รถแดงขนส่ง อยธุยา ทุกอาํเภอ 035252581, 02-2245404 
สระบุรีทงเฮง สระบุรี ทุกอาํเภอ 02-4414641-3, 036211981,036221318 
ตงนั้ม ตาก ทุกอาํเภอ 02-224-6038 , 02-222-6413 , 02-224-6040 



แตเ้ตก๊อู๋ สิงห์บุรี ทุกอาํเภอ 02-4103120, 081-830-
0480,036511731,036511403 

PS ขนส่งด่วน ปทุมธานี คลอง 1, ธญับุรี, คลอง 14, 
 องครักษ,์ นครนายก, บา้นนา, วิหารแดง, 
หนองเสือ, รังสิต, คลอง 2-12, ลาํลูกกา 

084-727-2435 089-038-6016 081-341-6874  
086-084-3842 

PT ส่งด่วน อยธุยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี 089-038-6016 
PL พวกแปดร้ิว ขนส่ง
ด่วน 

ฉะเชิงเทรา (แปดร้ิว), พนมสารคาม,บางคลา้, เกาะ
ขนุน, สนามชยัเขต, แปลงยาว, หนองคอก, ท่า
ตะเกียบ, บา้นโพธ์ิ, คลองสวน, บางปะกง, คลองด่าน
, บางบ่อ, แสมขาว, สุวินทวงศ,์ หนองจอก, คลอง 16,
บางนํ้าเปร้ียว, ถนนบางนา 

02-613-8655  
02-215-1318 

PL ขนส่งด่วน สุพรรณบุรี , เลย , เพชรบูรณ์ , สระบุรี , นครสวรรค ์, 
ลพบุรี, อุทยัธานี , ชยันาท , กาํแพงเพชร , สุโขทยั , 
พิจิตร , ตาก , ราชบุรี , นครปฐม 

02-214-4820  
02-214-3921 

PN ขนส่งด่วน บา้นแกง้, ศาลาลาํดวน, สระแกว้,ท่าเกษม, วฒันานคร
, อรัญประเทศ,ตลาดโรงเกลือ,บา้นนา,องครักษ์
,นครนายก , เพชรบุรี ,ปราณบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคตะวนัออก 

จนัทบุรียทุธนา จนัทบุรี ทุกอาํเภอ 02-887-4637 , 085-0911327 
ช.รุ่งเรือง ชลบุรี หนองมน ทุกอาํเภอ 02-215-8809 
สกลุทอง ชลบุรี หนองมน บา้นบึง บ่อทอง ทุกอาํเภอ 02-222-5595 
พรชยัพนสั ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 02-221-8438 , 02-225-8214 
พรกิจ ชลบุรี ศรีราชา นาเกลือ พทัยา อ่าวอุดม แหลมฉบงั  02-235-4265 
โชคบุญมา ชลบุรี พทัยา ทุกอาํเภอ ระยอง นิคมพฒันา ปลวกแดง 

บา้นฉาง (1 วนั) 
089-661-9599 , 02-888-1634 

ชวาลกิต ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว้ ทุกอาํเภอ 02-281-1009 , 02-281-2559 
โชคประชนั จนัทบุรี แหลมสิงห์ หนองช่ิม  02-888-1870 
นวรรณขนส่ง สระแกว้ อรัญประเทศ 02-888-2110-1 
รุ่งเรืองทรัพย ์ ปราจีนบุรี  สระแกว้ 085-061-5141 
พรอาํนวย จนัทบุรี โป่งนํ้าร้อน สอยดาว มะขาม วงัสมบูรณ์ 02-887-4630 
ฟ้าประทาน สระแกว้ เขาฉกรรจ ์วงันํ้ าเยน็ วงัสมบูรณ์ คลองหาด 02-814-0663 , 086-7879973 , 085-8178383 
ยูเ่ฮงลง้ จนัทบุรี เขาสมิง แหลมสิงห์ แสนตุง้ ขลุง 02-887-4844 
ระยองพฒันา ระยอง ทุกอาํเภอ 02-888-2130 , 02-888-1658 , 086-3225479 
อนุสรณ์ตะวนัออก ระยอง  แกลง  จนัทบุรี  เขาคิชฌกฏู นายายอาม นิคม

พฒันา 
02-885-8033-4 

ตากสิน จนัทบุรี ทุกอาํเภอ 02-455-8147 
วสนัตส์มุทร ตราด ทุกอาํเภอ 02-887-0919 
มงคลทรานสปอร์ต ฉะเชิงเทรา แปดร้ิว บา้นสร้าง สนามชยัเขต 

ชลบุรี บ่อวิน ศรีราชา พนสันิคม พานทอง  
087-0833544 

ต่ิงขนส่ง                    ชลบุรี หนองมน ศรีราชา พทัยา สตัหีบ บา้นบึง พนสั
นิคม                    

038-278-655,038-273-266,081-313-
5589                    

ศศิพิมพโ์ชค
ประเสริฐ              

 ระยอง แกลง ตลาดสามยา่น เขาดิน กองดิน นายายอาม 
วงัจนัทร์ บา้นกร่ํา เนินฆอ้                    

038-671-1609,081-715-2782                    

อารียบ์ริการ      ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จนัทบุรี ตราด                    02-885-7780,089-171-8390                    
พรจิตตข์วานเพชร  ชลบุรี พทัยา  02-2212429, 02-8880938, 

038435102,436640 
 

 



 

ภาคอีสาน 

เข่ือนขนัธ์ุรุ่งเรือง หนองบวัลาํภู ทุกอาํเภอ เลย ผาขาว ศรีบุญเรือง 
อุดรธานี วงัสามหมอ นํ้าโสม 

02-888-0981 , 02-888-0114 

โคราชบวัใหญ่ นครราชสีมา บวัใหญ่ 089-0201249 , 086-7741857 
งว้น ขอนแก่น ขอนแก่น ทุกอาํเภอ 02-4103667 
เจ่ียเจง็ก่ี ยโสธร ป่าต้ิว กดุชุม เลิงนกทา มุกดาหาร  02-887-0109 , 02-887-0110 
ชัง่อุ่ง ขอนแก่น เมืองพล บา้นไผ ่ 02-885-8706 
โชคเจา้สวั ศรีสะเกษ ทุกอาํเภอ 089-4261474 
โชคบุญนาํพฒันา อุดรธานี ทุกอาํเภอ 02-887-4328-9 , 085-2487152 
ณฐัพงษ ์
 

ภาคเหนือ เชียงใหม่ 
ภาคอีสาน นครราชสีมา บวัใหญ่ 

085-2076939 , 086-3173285 

ดาวศรีบุญลือ กาฬสินธ์ุ ทุกอาํเภอ 02-888-0908 
ต่อโชค สกลนคร ทุกอาํเภอ 02-4481725 , 02-8872171 
ตั้งจงเจริญ อุบลราชธานี ทุกอาํเภอ 089-845-1212 
เตียหม่งเส็งโคราช นครราชสีมา ทุกอาํเภอ 02-889-1271 
ทวีชยั มุกดาหาร ทุกอาํเภอ 02-4444496 
อุบลธนาวิน อุบลราชธานี ทุกอาํเภอ 02-8882025 , 089-7339007 , 088-5856639 
นครพนม นครพนม สกลนคร ทุกอาํเภอ 02-4482065-7 
นเรศสวา่ง สกลนคร พงัโคน สวา่งแดนดิน วานรนิวาส  02-8871039 , 081-954-3233 
บุรีรัมยพ์นมรุ้ง บุรีรัมย ์ทุกอาํเภอ 02-887-4134 , 081-878-7889 ,02-888-1684 
อุบลพรชยั อุบลราชธานี ทุกอาํเภอ 02-429-2802 , 084-118-8821 , 02-8880194 
พิมาย นครราชสีมา ทุกอาํเภอ 02-441-3503 , 081-946-1469 
ม่งเส็งบุรีรัมย ์ บุรีรัมย ์ทุกอาํเภอ 02-888-0850-1 
ยง่เส็ง ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ทุกอาํเภอ 02-4103180 , 086-3286368 
เรืองกิจร้อยเอด็ 
 

ร้อยเอด็ มหาสารคาม ทุกอาํเภอ 
กาฬสินธ์ุ กฉิุนารายณ์  

089-9401955 
 

ล้ีฮะจัก๊ ขอนแก่น มาหสารคาม ทุกอาํเภอ 02-448-2873 , 02-448-2930-1 
เลยไพศาล เลย ทุกอาํเภอ 02-8881805 ,089-4414624 
วฒิุเจริญ อุดรธานี หนองคาย ทุกอาํเภอ 02-885-8701-3 
ศรีสะเกษพนมรุ้ง ศรีสะเกษ ทุกอาํเภอ 02-8874135 , 081-4575623 , 085-9082683 



ศิริหนองคาย หนองคาย ทุกอาํเภอ 02-885-7420-1 
เศรษฐีอีสาน ขอนแก่น มาหสารคาม ทุกอาํเภอ 02-887-4605-6 
ส.แก่นนคร 
 

หนองคาย ท่าบ่อ โพนพิสยั ปากคาด เฝ้าไร่ 
อุดรธานี ทุกอาํเภอ กาฬสินธ์ุ 

02-410-3423 
 

สหนาํโชค ศรีสะเกษ ทุกอาํเภอ ร้อยเอด็ พนมไพร สุวรรณภูมิ 02-4296319 , 081-3910299 
สหรุ่งเรือง บึงกาฬ หนองคาย ร้อยเอด็  02-804-8721 
สามมิตร ศรีสะเกษ กนัทรลกัษณ์ ภูสิงห์ ขนุหาญ 02-888-0809 
ร้อยเอด็สายสงวน ร้อยเอด็ ทุกอาํเภอ 02-8874698-9 , 084-1444811 
สุรินทร์พนมรุ้ง สุรินทร์ ทุกอาํเภอ 02-8874135 , 083-3659898  
หนองบวัลาํภู ร.พ.น. หนองบวัลาํภู ทุกอาํเภอ 081-1335262 
อ.ส.อุบล อุบลราชธานี วารินชาํราบ เดชอุดม ม่วงสามสิบ 081-8764257 
อาทิตยเ์จริญ กาฬสินธ์ุ กฉิุนารายณ์ นครพนม ธาตุพนม นาแก 085-3594435 , 02-8143472 
อีสานเอก็ซ์เพรส อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ ทุกอาํเภอ 02-887-4626-7 , 02-887-2161-2 , 086-4653477 
อุดรวฒิุชยัศิริ อุดรธานี ทุกอาํเภอ 087-921-4232 , 02-885-8430 
อุบลสหสินทอง อุบลราชธานี ทุกอาํเภอ 02-888-2090 , 02-441-3636 , 081-841-2866 
ใหญ่ขนส่ง ชยัภูมิ ทุกอาํเภอ  
อาชาพนัลา้น (สมสุข) ขอนแก่น ชุมแพ  เลย 02-888-1791 
ฝ้ายสิทธ์ิสมบูรณ์ เลย เชียงคาน 02-888-0194 
จิระสกล สกลนคร ทุกอาํเภอ 02-888-0600 
เมืองยศ อุบลราชธานี อาํนาจเจริญ ทุกอาํเภอ 02-813-1130 
โชคเจา้สวั ศรีสะเกษ ทุกอาํเภอ 083-548-0119 
สหขนส่งเลย – อุดร ชยัภูมิ ภูเขียว ชุมแพ วงัสะพงุ เลย เชียงคาน ภูเรือ 

เอราวณั นากลาง หนองบวั ศรีบุญเรือง อุดรธานี 
หนองคาย 

02-410-3413,02-865-3472                    

ม่งเส็งศกัด์ิชยั สุรินทร์ บุรีรัมย ์                   02-410-3424,081-9198890                    
ม่งเส็งราชสีมาเจริญ นครราชสีมา 02-410-3653,02-865-3238                    
กิตติวฒัน์ทรานสปอร์ต มหาสารคาม ขอนแก่น หนองคาย บึงกาฬ 085-0137719,085-0078125,02-9870122 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคใต ้

นาสารทรานสปอร์ต สุราษฎร์ธานี บา้นนาสาร 086-337-5089 , 086-344-4469 
นิวมิตรพฒันา ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ทุกอาํเภอ 02-888-0071 , 02-888-1372 , 085-513-3320 
ขา้มสมุทรขนส่ง ระนอง กระบุรี กะเปอร์ คุระบุรี 02-887-0368-9 , 086-564-0368 
ปรีดาภาคใต ้ ชุมพร หลงัสวน สวี ท่าแชะ พะโตะ๊ 02-410-3420 , 02-410-3169 , 086-375-4853 
ตั้งอ่ีฮัว๊ ชุมพร หลงัสวน  

ประจวบฯ ทบัสะแก บางสะพาน บางสะพานนอ้ย 
02-8874580-1 

สิงห์ท่าเรือพทัลุง พทัลุง ศรีนครินทร์ เขาชยัสน ปากพะยนู แม่ขรี ป่า
บอน ป่าพะยอม 
นครศรีธรรมราช บ่อลอ้ เชียรใหญ่ หวัไทร ชะอวด 
สงขลา ระโนด  รัตภูมิ ควนเนียง 

089-771-4325 , 087-973-9982 , 086-317-2758 , 
02-888-1268 

สหไทยภาคใต ้ กระบ่ี ตรัง สตูล ทุกอาํเภอ 02-887-4494-5 
โชคบุญนาํพฒันา 2005 สุราษฎร์ธานี บา้งสอ้ง เวียงสระ บา้นนาสาร พระ

แสง 
02-887-4634-5 

นิวเกรียติขนส่ง สงขลา หาดใหญ่ ตรัง ยะลา 02-894-8760 
ภทัรนนัทข์นส่ง ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ทุกอาํเภอ 02-890-8897 
ก.เก๋ ขนส่ง กระบ่ี ทุกอาํเภอ  
เค.เจ.กรุ๊ป พงังา ภูเกต็ ทุกอาํเภอ 089-811-3055, 085-177-1451 
เค.เจ. เอก็ซ์เพรส นครศรีธรรมราช พทัลุง                นครศรีธรรมราช(075-318-458),พทัลุง(081-968-

9515,074-624-199)                
กงุศรีประเสริฐ นครศรีธรรมราช หาดใหญ่ สงขลา ปัตตานี ยะลา 02-429-2650-1, 089-7772374 
เกียรติเจริญชยั สตูล ละงู ควนกาหลง  02-894-3328-9                    
นครกรุงเทพสหการ เพชรบุรี ชะอาํ ท่ายาง                02-887-0910-1 080-916-4222                
ส่ีสหายขนส่ง  นครศรีธรรมราช,สุราษฎร์ธานี,สงขลา

,ประจวบคีรีขนัธ์                     
02-451-6712 



 กระบ่ี,บา้นนาสาร สุราษฎร์ธานี,ยอ่ยบา้นใน สุ
ราษฎร์ธานี,ยอ่ยหวัไทร สงขลา                     
 

โกลว้นรุ่งโรจน์ ตรัง ทุกอาํเภอ 02-887-3303,081-627-7642 
พิชิตขนส่งพทัลุง 
 
ภูเกต็มัน่คง                

หาดใหญ่ พทัลุง ยะลา เบตง ปัตตานี โกลก ปา
ดี                     
 นราธิวาส ทุ่งสง ฉวาง จนัดี นาบอน                     
                               ภูเกต็ ทุกอาํเภอ 

                    02-885-8367,081-441-0355      
           
076-235-013,086-310-4267,086-310-
4481                
 

เมืองทองบริการภูเกต็ ภูเกต็ ทา้ยเหมือง โคกกลอย พงังา ป่าตอง 
กระทู ้               

076-213-596 , 076-221-254-5 , 076-240-500-
2                

ภูเกต็ศรีสุชาติ ภูเกต็ กระบ่ี ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฏธ์านี 
ชุมพร เกาะ สมุย สงขลา ยะลา                

02-885-8460-8 

ภูเกต็แหลมทอง ภูเกต็ ทา้ยเหมือง โคกกลอย พงังา ป่าตอง 
กระทู ้               

02-887-1562-3,02-887-1564                

โชคสภาพร พงังา ทุกอาํเภอ 02-448-1998,02-887-2226                
ฟักทอง              ภูเกต็ 02-865-3317-9,076-238-832                
วชัราพรรณการ
ขนส่ง           

นครศรีธรรมราช  075-446-335,075-446-331,081-311-4528 

จรูญ ขนส่ง
ภาคใต ้               

พทัลุง  หาดใหญ่  สงขลา                02-885-7705-6,081-452-8260                

 เค เอน็ ขนส่ง           ปัตตานี ทุกอาํเภอ              084-198-6225,084-998-2775                
ภาคใตเ้ทเล่อร์                ตรัง  ทุกอาํเภอ        02-410-3138,081-438-9755                
เจริญทรัพยด์วงพร ระนอง  ทุกอาํเภอ   02-410-3432,02-410-3175                
กรุงเทพปักษใ์ต ้ สุราษฏธ์านี บา้นดอน พนุพนิ นาสาร บา้นสอ้ง 

หาดใหญ่ สงขลา                
02-410-3359,081-651-1030                

ชุมพรลาํเลียง                ชุมพร ท่าแซะ ประทิว สวี หลงัสวน ท่าชนะ ทุ่ง
ตะโก มาบอาํมฤต ปากนํ้าชุมพร                

02-865-3317-9,077-504-767-8                

กระบีนครการ                สุราษฎร์ธานี กระบ่ี 028878746,077441126,077253235 
กนกสยามนครการ สุราษฎร์ธานี 028871686, 028871767, 0862668266 
สุราษฎร์ธานีทวีทรัพย ์ สุราษฎร์ธานี ทุกอาํเภอ 028871686, 028871767, 0862668266 



หาดใหญ่ชยักาญจน์ สงขลา หาดใหญ่ 074-244832, 074244188,028855108,028885109 
เอสพีสุภาภณัฑ ์ ประจวบฯ, ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี, 

เกาะสมุย, นครศรีฯ, ทุ่งสง, พงังา, 
ภูเกต็, กระบ่ี, ตรัง, พทัลุง, หาดใหญ่, 
สงขลา, ปัตตานี, ยะลา ทุกอาํเภอ 

022153954-5, 0819757945 

แตเ้ตก๊อู๋ สิงห์บุรี ทุกอาํเภอ 02-4103120, 
0818300480,036511731,036511403 

 

 

 

NTC รับขนส่งสินคา้ในเขต ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 0-2523-7042-46 
TDS หจก. ทาํดี ดีลิเวอร่ี เซอร์วสิ รับขนส่งสินคา้ในเขต ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 0-2946-1647 , 08-6844-2442 
เอส ดี เอก็ซ์เพลส ประจวบฯ, ชุมพร, ระนอง, กระบ่ี,สุราษฎร์ธานี, 

นครศรีธรรมราช, ทุ่งสง, ภเูกต็, ตรัง, พทัลุง, พงังา,อ่าวลึก, 
ทบัปุด, ปลายพระยา,โคกกลอย, ตะกัว่ป่า, หาดใหญ่,  
สงขลา, สตลู, ปัตตานี, ยะลา 

02-216-5846 02-219-3180 02-214-4341 081-408-3196 
081-668-2799 

สยามเฟิสท ์เอก๊เพรสคาร์โก 

 

ลาํปาง, ลาํพนู, เชียงใหม่, เชียงราย, อ.พาน, แม่จนั,  
แม่สาย, พิษณุโลก, พะเยา, แพร่, จุน, เชียงคาํ, เทิง,  
เชียงของ, ดอกคาํใต,้ สันป่าตอง 

02-9543601-7 
02-6330411 

OK TRANSPORTS ภาคเหนือ 
เชียงราย เชียงใหม่ ลาํพนู ลาํปาง พิษณุโลก นครสวรรค ์
พิจิตร  
ภาคอีสาน 
นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย อุบลราชธานี 
ยโสธร มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย ์ร้อยเอด็ 
ภาคตะวนัออก 
ระยอง 
ภาคใต ้
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง กระบ่ี ภเูกต็ 
หาดใหญ่ ทุ่งสง 

 

 


