
เสนทางเดนิรถตูขอนแกน 

รถตูสาย เสนทางผาน ขอนแกน เวลาเดินรถ  คาโดยสาร รายละเอียด ภาพประกอบ 

รถตูสาย 289 

ขอนแกน-โพนทอง-

อํานาจเจริญ  

(สถานีรถตูปรับอากาศ)-เชียงยืน- 

ฮองฮ-ีหนองแปน-บานบอ-รองคาํ-โพธ์ิชัย- 

บขส.โพนทอง-หนองพอก-หองแซง- 

เลิงนกทา-ไรสีสุก-หวยสะแบก-นาไรใหญ- 

แยกเสนางคนคิม-บขส.อํานาจเจริญ 

ขอนแกน  

11.30-18.30 น. 

อํานาจเจริญ 

 9.30-15.00 น. 

 

ขอนแกน-บานบอ/โพธ์ิชัย/โพนทอง 

140 บาท 

ขอนแกน-อํานาจเจริญ 

 250 บาท 

 

ขอนแกน 085-6814252 

อํานาจเจริญ 082-1349574 

 

 
ผูประกอบการ บริษทั ขอนแกน

อํานาจเจริญ จํากัด (ดําเนินการโดย 

บริษทั สหมิตรภาพ (2512) จํากัด) 

รถตูโดยสารปรับ

อากาศ รวม บขส. 

สายที่ 210  

ราชสีมา-ขอนแกน 

 ราชสีมา ตลาดแค บานวัด สีดา เมืองพล 

โนนศิลา  บานไผ  บานแฮด  สําราญ  ทาพระ 

ขอนแกน 

จุดจอดสงผูโดยสาร ตนทางนครราชสีมา :  

ทาพระ,เซ็นทรัลขอนแกน,บขส.ขอนแกน 

จุดจอดสงผูโดยสาร ตนทางขอนแกน :  

แยกจอหอ,บขส.นครราชสีมาแหงที่ 2  

(บขส.ใหม) 

6.30 น. - 18.00 น.  

(รถออกทุก 1 ชม.) 

126 บาท จุดจําหนายตั๋ว 
 

นครราชสีมา :  

จอดที่สถานขีนสง

ผูโดยสารจังหวัด

นครราชสีมาแหงที่ 2 

 (บขส.ใหม) เตนทริมรั้ว

ตรงขามอาคาร บขส.  

ติดกับรถตูไปบุรีรัมย 
 

ขอนแกน :  

จอดที่สถานขีนสง

ผูโดยสารจังหวัดขอนแกน

แหงที่ 1 ชานชาลาที่ 1 

 



 

รถตูสาย เสนทางผาน ขอนแกน เวลาเดินรถ  คาโดยสาร รายละเอียด ภาพประกอบ 

รถตูสาย 596  

ชวงแยกขอนแกน- 

ภูเวียง-อุทยาน

แหงชาติภูเวียง- 

เวียงเกา  

 ขอนแกน (สถานีรถตูปรบัอากาศ)-บานทุม-

บานฝาง-ดอนโมง-หนองเรือ-กุดฉิม- 

โนนทอง-หวยน้ําเงิน-ถ้ําแข-อางศลิา-ภูเวียง-

อุทยานแหงชาติภูเวียง-หนองนาคํา-บานเมือง

เกา-อําเภอเวียงเกา (จอดรถบานหนองขาม) 

(รับสงผูโดยสารตลอดทาง) 

รถออกจากขอนแกน  

08.10 น. , 09.40 น. 

12.20 น. , 14.20 น.  

17.20 น. , 18.20 น. 

รถออกจากเวียงเกา   

06.00 น. , 07.00 น. 

10.00 น. , 11.30 น.

14.00 น. , 16.00 น. 

 

 089-4162726 

080-1890081 

 

 

 

 

 

 

ผูประกอบการ โชคชัยทีม  

(รถรวม บ.สหภูเวียงเดินรถ จก.) 

รถตูสาย 218 

ขอนแกน-ภูเขียว  

ขอนแกน (จอดเซ็นทรัล)-บานทุม-บานฝาง-

ดอนโมง-หนองเรือ-จระเข-ชุมแพ-หนองสอง

หอง-ภูดิน-บขส.ภูเขียว 

ขอนแกน  06.30 น.  

ภูเขียว  05.30 น. 

(รถออกทุก 30 นาที) 

ขอนแกน-ชุมแพ     70   บาท 

ขอนแกน-ภูเขียว    85    บาท 

089-7117788 

082-3165333 

 

 

 

 

ผูประกอบการ บ.ภูเขียวขนสง จก. 

รถตูสาย 264 

ขอนแกน-กาฬสินธุ  

ขอนแกน (สถานีเดินรถตูปรับอากาศ)-กูทอง-

บานเข็ง-หนองสระพัง-สรางแกว-เชียงยืน-

หนองค-ูหนองไห-หัวนาคํา-ดงบงั-แยกฮองฮี-

วิทยาลัยประมง-ยางตลาด-ร.ร.ลําปาว

วิทยาคม-ตลาดโคกสี-บขส.กาฬสินธุ 

 

 06.00 - 21.00 น.  

(รถออกทุก 30 นาที) 

80 บาท   

 

 
ผูประกอบการ บ.สหมิตรภาพ  

(2512) จก. 



 

รถตูสาย เสนทางผาน ขอนแกน เวลาเดินรถ  คาโดยสาร รายละเอียด ภาพประกอบ 

รถตูสาย 534 

รอยเอด็-ขอนแกน  

 บขส.รอยเอ็ด-บขส.มหาสารคาม-ม.ใหม- 

ทาขอนยาง-กันทรวิชัย-เชียงยืน-ทารถตูปรบั

อากาศขอนแกน (จุดจอด บขส.รอยเอ็ด, 

บขส.มหาสารคาม,ศาลาทาขอนยาง, 

ทารถตูปรบัอากาศ) 

06.00-18.00 น.  

(รถออกทุก 2 ช่ัวโมง) 

80 บาท สนง.ใหญ 089- 5691122 

ขอนแกน 085- 7486776 

084 -3901777,043- 

334344 

มหาสารคาม 043 -

725550 

รอยเอ็ด 081 -5922583

อุดรธานี 085- 7484774 

 

 

 

 

 

ผูประกอบการ บ.ขอนแกนชนะชัย

ขนสง จก. (PINK BUS) 

รถตูสาย 534 

ขอนแกน-อุดรธาน ี

 ทารถตูปรับอากาศขอนแกน-เซ็นทรัล

ขอนแกน-สําราญ-แยกน้ําพอง-เขาสวนกวาง-

แยกกุมภวาป-พันดอน-เซ็นทรัลอดุรธานี  

(จุดจอด ทารถตูปรบัอากาศ,รพ.ศรีนครินทร,

ราชภัฏอุดรธาน,ีเซ็นทรัลอุดรธานี) 

06.00-18.00 น.  

(รถออกทุก 1 ช่ัวโมง) 

100 บาท สนง.ใหญ 089- 5691122 

ขอนแกน 085- 7486776 

084 -3901777,043- 

334344 

มหาสารคาม 043 -

725550 

รอยเอ็ด 081 -5922583 

อุดรธานี 085- 7484774 

 

 

 

 

 

ผูประกอบการ บ.ขอนแกนชนะชัย

ขนสง จก. (PINK BUS) 

รถตูสาย 802 

ขอนแกน-อุบลรัตน-

หนองบัวลําภู  

 ขอนแกน (สถานีเดนิรถตูปรบัอากาศ)-

สําราญ-แยกน้ําพอง-อุบลรัตน-โนนสัง- 

ศรีบุญเรือง-บขส.หนองบัวลําภู 

07.00-17.00 น. 

(รถออกทุก 2 ช่ัวโมง) 

100 บาท 088-0389940  
 

 

 

ผูประกอบการ บริษทั สหพองหนีบ

ขนสง จํากัด 
 



 

รถตูสาย เสนทางผาน ขอนแกน เวลาเดินรถ  คาโดยสาร รายละเอียด ภาพประกอบ 

รถตูสาย 278 

ขอนแกน-มุกดาหาร  

 ขอนแกน (ทารถตูหรือสถานีปรบัอากาศ)-

เชียงยืน-หัวนาคํา-ดงบัง-แยกฮองฮ-ียางตลาด-

ปากทางเขื่อน-โคกส-ีบขส.กาฬสินธุ- 

เทคโน-คําเม็ก-โนนสะอาด-นาจารย-แกงนา

ขาม-อางหวยแกลง-คําโพน-สวนปาคําบอน-

หนองผาออม-สมเด็จ-ราชภัฏกาฬสินธุ-

หนองกุง-บานบอน-น้ําคํา-โคกส-ีคําบง- 

หวยผึ้ง-ไคนุน-จอมทอง-คํากั้ง-บวัขาว- 

แจนแลน-กุดหวา-นาไคร-ขุมขี้ยาง-คําพอก-

บานงิ้ว-หนองสูง-โนนยาง-หนองโอ-บานคํา

ชะอ-ีหวยทราย-หนองเอี่ยนดง-คาํชะอ-ี 

บานซง-หนองบง-หนองเอี่ยนทุง-ทุงนาง

หนาย-โนนตูม-จอมมณ-ีคําผึ้ง-หนองแวง- 

กุดแข-โพนทราย-มวงหัก-กุดโงง- 

บขส.มุกดาหาร 

ขอนแกน  

06.00-19.00 น. 

มุกดาหาร  

10.00-18.00 น. 

รถออกทุกชั่วโมง  

ใชระยะเวลาเดินทาง

ทั้งหมด 3.30 ชม. 

ขอนแกน 

25 เชียงยืน 

58 45 กาฬสินธุ 

95 75 40 สมเด็จ 

105 85 50 20 หวยผึ้ง 

125 100 65 40 20 บัวขาว 

140 120 90 70 45 25 หนองสูง 

150 125 95 70 50 35 20 คําชะอ ี

170 155 125 100 80 70 47 40มุกดาหาร 

098-1025405 

081-7394887 

 

 

 

 

 

 

 

ผูประกอบการ บริษทั สหมิตรภาพ 

(2512) จํากัด 

รถตู สาย 217 

ขอนแกน-เมืองเลย  

 ขอนแกน (สถานีรถตูปรบัอากาศ)-บานทุม-

บานฝาง-ดอนโมง-หนองเรือ-จระเข-ชุมแพ-

โนนหนั-หนองเขียด-ผานกเคา-ตาดขา- 

หนองหิน-วังสะพุง-บขส.เมืองเลย 

เดินรถวันละ 2 เที่ยว 

09.30 น. 

16.00 น. 

 170 บาท 

 รถจอดพักที่ชุมแพ  

ใชเวลาวิ่งเพียง 2.30 ชม. 

  

 

 

 

ผูประกอบการ 

บ.ขอนแกน-เมืองเลย จก. 

 


