
 

 
รถประจำทางเชียงใหม่หรือที่คนเชียงใหม่เรียกว่า “รถคิว” เป็นรถกระบะสี่ล้อเสริมด้วยหลังคา มีสีต่างๆ เป็น 
เอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็น สีเขยีว ฟ้า เหลอืง ส้ม ขาว แล่นรอบเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงรถเหล่านี้ประจำอยู่ตามจุดต่างๆ 
ทั้ง สถานีขนส่งช้างเผือก กาดหลวง ประตูเชียงใหม่ ฯลฯ เพื่อคอยรับส่งผู้โดยสารไป-กลับจากนอกเมืองมายังตัว
เมือง เชียงใหม่ จุดไหนไปส่งที่ไหนบ้าง ข้อมูลมีดังต่อไปนี้  
 
1. คิวรถกาดหลวง อยู่บริเวณริมแม่น้ำปิง ท่ารถที่มีทั้งในบริเวณ กาดหลวงและริมแม่น้ำปิง คอยให้บริการรถ
โดยสารซ่ึงแต่ละอำเภอ มีเส้นทางดังต่อไปนี้  
อ.แม่ริม เป็นรถสองแถวสีเหลือง รถออกทุก 5 นาที มีถึง 80 คันต่อวัน ค่าโดยสาร 16 บาท ตลอดสาย  
อ.แม่แตง เป็นรถสองแถวสขีาว รถออกทุก 10 นาท ีค่าโดยสารปลายทาง 25 บาท  
อ.สันป่าตอง และทุ่งเสี้ยว รถสองแถวสีขาว ที่ใหบ้ริการอยู่บริเวณข้างแม่น้ำปงิ รถออกทุก 5 นาท ีค่าโดยสาร 
22 บาท  
อ.ดอยสะเก็ด บ่อสรา้ง แม่ก๊ะ รถขาวอกีคันที่หมุนเวียนให้บรกิารในกาดหลวงตลอดทั้งวัน ให้บริการตั้งแต่ 
07.30- 18.30 น. ค่าโดยสาร 25 บาท  
อ.ดอยสะเก็ด ปา่ป้อง แม่โป่ง น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด รถคิวสีเหลอืงที่ให้บริการตั้งแต่ 05.10-19.00 น. รถออก
ทุก 30 นาท ีค่าโดยสารปลายทาง 50 บาท  
อ.สะเมิง รถสองแถวสีเหลืองที่อยู่ในกาดหลวง ให้บริการตั้งแต่ 08.00-18.00 น. ค่าโดยสารปลายทาง 65 บาท  
จังหวัดลำพูน รถสองแถวสีฟา้ ให้บรกิารตั้งแต่ 05.00-20.00 น. 

เส้นทางการเดินรถสำหรับอำเภอดังกล่าวและจังหวัดลำพูน สามารถโดยสารรถสองแถวแม่ริม แม่แตง เพื่อมาลง
ตรงหน้า รพ.นครพิงค์ และใช้บริการรถ รับ-ส่ง ที่ทาง รพ.นครพิงค์จัดไว้ให้เพื่อเดินทางมายังศูนย์มะเร็ง ใช้เวลา

เดินทางโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ชั่วโมง 
 

 
 

 
 
 

2. สถานีขนส่งชา้งเผือก ซ่ึงแต่ละอำเภอ มีเส้นทางดังต่อไปนี้  
อ.แม่ริม เป็นรถสองแถวสีเหลือง รถออกทุก 5 นาที มีถึง 80 คันต่อวัน ค่าโดยสาร 16 บาท ตลอดสาย  
อ.แม่แตง เป็นรถสองแถวสขีาว รถออกทุก 10 นาท ีค่าโดยสารปลายทาง 25 บาท  
อ.ฝาง รถสองแถวสีส้ม รถออกทุก 30 นาที ค่าโดยสาร 80 บาท  
อ.แม่อาย รถบัสสีส้ม รถออกทกุ 10 นาที ค่าโดยสารปลายทาง 90 บาท  
อ.แม่วาง รถสองแถวสีเหลือง รถออกทกุ 10 นาท ีค่าโดยสารเที่ยวละ 35 บาท (สามารถขึ้น-ลงรถอีกจุดได้ที่
ประตูเชียงใหม่) 
อ.จอมทอง รถสองแถวสีเหลือง ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-19.00 น. รถออกทุก 7 นาท ีค่าโดยสาร 35 บาท 
อ.สันกำแพง รถสองแถวสีขาว ให้บริการตั้งแต่ 06.00-19.30 น. รถออกทุก 5 นาที ค่าโดยสาร 15 บาท ตลอด
สาย ขึ้นรถได้ 2 จุด คือสถานีขนส่งช้างเผือกและกาดหลวง  
อ.ฮอด อ.ดอยเต่า รถบัสสีฟ้า ให้บริการตั้งแต่ 05.00-18.00 น. รถออกทุก 20 นาที ค่าโดยสาร 49 บาท 
(สามารถขึ้น-ลงรถอีกจุดได้ที่ประตูเชียงใหม่) 
อ.พร้าว รถสองแถวสีแดงที่ให้บริการตั้งแต่ 06.00-18.00 น. รถออกทุก 10 นาที ค่าโดยสาร 60 บาท 
อ.สะเมิง อ.กัลยาณิวัฒนา รถสองแถวสเีหลือง ค่าโดยสาร 160 บาท ดังนี ้
    ขาขึ้นไป อ.กัลยาณิวัฒนา มีวันละ 2 รอบ คือ 09.00 และ 11.00 น.  
    ขาลงกลับเชียงใหม่ มวีันละ 2 รอบ คือ 07.00 และ 08.00 น.  
จังหวัดลำพูน รถเมล์สีขาวม่วง ให้บริการตั้งแต่ 06.00-18.00 น. รถออกทุก 30 นาท ี
อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่ขะจาน จ.เชยีงราย ให้บริการตั้งแต่ 6.30-18.00 น. รถออกทุก 20 นาท ี

เส้นทางการเดินรถสำหรับอำเภอดังกล่าวข้างต้นสามารถโดยสารรถสองแถวแม่รมิ รถแม่แตง รถแม่อาย หรือรถ
ฝาง เพื่อมาลงตรงโรงพยาบาลนครพิงค์และใช้บริการรถ รับ-ส่ง ที่ทางโรงพยาบาลนครพิงค์จัดไว้ให้เพื่อเดินทาง

มายังศูนย์มะเร็ง ใช้เวลาเดินทางโดยเฉลี่ยประมาณ 45 นาท ี

 

 
 

 
 
 

เส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะ จ.เชียงใหม ่จากต่างอำเภอและต่างจังหวัด 
เข้าสู่อำเมืองเชียงใหม ่เพ่ือเดินทางไปยัง ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลนครพิงค์ 



3. คิวรถประตูเชียงใหม ่จุดขึ้นรถบริเวณก่อนถึงตลาดประตูเชียงใหม่ อีกที่คือฝั่งถนนวัวลายที่ตลาดประตู 
เชียงใหม่ ทั้งบริเวณด้านข้างก่อนถึงตลาดและฝั่งตรงข้ามบริเวณเจดีย์ มีรถคิวคอยให้บริการอยู ่3 สาย ได้แก ่
สายแมว่าง-บา้นกาด สายเชียงใหม่-ทุ่งเส้ียว-สันปา่ตอง และสายเชียงใหม-่ฮอด-ดอยเต่า  
บ้านกาด อ.แม่วาง รถขนส่งสีเหลืองที่จอดคอยผู้โดยสารข้างถนนวัวลาย ใหบ้ริการตั้งแต่ 07.00-19.00 น. รถ
ออก ทกุๆ 10 นาที ค่าโดยสารปลายทาง 35 บาท  
อ.หางดง อ.สันป่าตอง และทุ่งเสีย้ว รถคิวขนส่งสีเหลือง ขึ้นรถคิวที่ถนนววัลาย ให้บริการตั้งแต่ 05.00-20.00 
น. รถออกทกุๆ 10 นาท ีค่าโดยสาร 19 บาท  
อ.หางดง อ.สันป่าตองและทุง่เสี้ยว อ.ดอยหล่อ อ.จอมทอง อ.ฮอด อ.ดอยเตา่ รถบัสสีฟ้าไปฮอด ดอยเต่า 
ให้บริการตั้งแต่ 05.00-18.00 น. ขึ้นบริเวณก่อนถึงตลาดประตู เชียงใหม่ ที่ต้นทางอยู่ที่สถานีขนส่งช้างเผือก
ก่อน แลว้จึงมาจอดรับผู้โดยสารที่บริเวณประตูเชียงใหม่ ซ่ึงส่วนใหญ่คน จะนิยมขึ้นรถที่นี่มากกว่า ค่าโดยสาร 
49 บาท  

เส้นทางการเดินรถสำหรับอำเภอดังกล่าวข้างต้นสามารถโดยสารรถสี่ล้อแดงหรอืจะเดินทางเพื่อไปคิวรถ
ช้างเผือก แล้วโดยสารต่อดว้ยรถสองแถวแม่ริม แมแ่ตง เพื่อมาลงตรงโรงพยาบาลนครพิงค์แล้วใช้บริการรถ รับ-
ส่ง ที่ทาง โรงพยาบาลนครพิงค์จัดไว้ให้เพื่อเดินทางมายังศูนย์มะเร็ง ใช้เวลาเดินทางโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ชัว่โมง 

 
 
4. สถานีขนส่งเชียงใหม่ 2 (อาเขต) รถโดยสารจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร ่น่าน ลำปาง  

จุดจอดรถอยู่ตรงสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่2 (อาเขต) ใกลก้ับสี่แยกศาลเดก็ (บริเวณ Central Festival 
Chiang Mai) สามารถโดยสารรถสี่ล้อแดงเพื่อเดินทางมายังโรงพยาบาลนครพิงค์ แล้วใช้บริการรถ รับ-ส่ง ที่ทาง 
โรงพยาบาลนครพิงค์จัดไว้ให้เพื่อเดินทางมายังศูนย์มะเร็ง ใช้เวลาเดินทางโดยเฉลี่ยประมาณ 45 นาท ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลนครพิงค์ 

ณ วัดลัฏฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาลศักดิส์ิทธิ) 
ติดต่อสอบถาม โทร : 053-294000 ต่อแผนกผู้ป่วยนอก 104-105 

ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านขอนตาล ตำบลรมิใต้ อำเภอแมร่ิม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 

แผนกผู้ป่วยนอก เปดิบริการวันราชการ 8.00 – 16.00 น. 

หอผู้ป่วยใน เปิดให้เยี่ยมไข้ 12.00 – 13.00 และ 15.00 – 19.00 น. 

ศู น ย์ ม ะ เ ร็ ง 
C a n c e r   C e n t e r 

มีรถบริการรับส่งฟรี (สังเกต ุ: รถสองแถวสีฟ้า เขียนว่า “ศูนย์มะเร็ง”)  

• รพ.นครพิงค ์(อาคารผู้ป่วยนอก,อาคาร3) → สามแยกศรีบญุเรือง (แยกโชตนา
ตัดไปรพ.สันทราย) → ศูนยม์ะเร็ง ณ วัดลัฏฐิวัน 

• รพ.สันทราย (อาคารผูป้่วยนอกและอุบัติเหตุ)  → ศูนย์มะเร็ง ณ วัดลัฏฐิวัน 

 

 

 

มาจากตัวเมืองเชียงใหม ่

แม่ริม แม่แตง ฝาง 

ศูนย์มะเร็ง รพ.นครพิงค์ 


