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ชปิปส์ไมล ์พรดิุนนา
ชปิปส์ไมล ์ปากน้ํากระบี่
ชปิปส์ไมล ์ในป้ัมนํา้มนัปตท-โคง้ปลาลงั
ชปิปส์ไมล ์สาขา กระบ่ีแอคเคาน์ติง้
ชปิปส์ไมลส์าขา จอย เซอรว์สิ
ชปิปส์ไมล ์สาขา มหาราช24
ชปิปส์ไมล ์สาขา ถ.ปานุราช กระบี่
ชปิปส์ไมล ์กระบ่ี
ชปิปสไมล ์สาขา ศรตีรงั
ชปิปส์ไมล ์สาขา ม.4 ต.คลองหนิ
ชปิปส์ไมล ์สาขาคลองยา
ชปิปส์ไมล ์พรดิุนนา-กระบี่
ชปิปส์ไมล ์หัวหิน
ชปิปส์ไมล ์ดินอุดม
ชปิปส์ไมล ์ศูนยอํ์าเภอเกาะลนัตา จังหวดักระบี่
ชปิปส์ไมล ์เหนือคลอง
ชปิปส์ไมล ์ศูนยจ์งัหวดักระบี่
ชปิปส์ไมล ์M.Max เซอรว์สิ
ชปิปส์ไมล ์สาขา บ้านเขาดิน
ชปิปส์ไมล ์เขาต่อ
ชปิปส์ไมล ์ปลายพระยา
ชปิปส์ไมล ์ศูนยตํ์าบลปลายพระยา จังหวดักระบี่
ชปิปส์ไมล ์ปลายพระยา
ชปิปส์ไมล ์สาขา T&T
ชปิปส์ไมล ์นาทุ่ง
ชปิปส์ไมล ์สถานรีถไฟนาชะองั
ชปิปส์ไมล ์อาํเภอเมือง(วดัสุบรรณ)
ชปิปส์ไมล ์สาขาบางเป้ง
ชปิปส์ไมล ์ทวสิีนค้า
ชปิปส์ไมล ์สาขา ซอยทรายทอง
ชปิปส์ไมล ์ศูนยอํ์าเภอเมอืง จังหวดัชมุพร
ชปิปส์ไมล ์ณัชชาขนส่ง
ชปิปส์ไมล ์สาขา เฟรนดช์พิขนส่ง
ชปิปส์ไมล ์ สาขา ดอนตาผล
ชปิปส์ไมล ์ สาขา B&Pของชาํ
ชปิปส์ไมล ์ส่ีแยกสามหมา้ย
ชปิปส์ไมล ์สาขา วงัตะกอ
ชปิปส์ไมล ์ปากน้ํา ชุมพร
ชปิปส์ไมล ์วสัิยใต้
ชปิปส์ไมล ์สาขา บ้านชอ่งพงษ์
ชปิปส์ไมล ์สาขา ดอนรักษ์

80/22-23 ถ.ศรตีรงั กระบีใ่หญ ่เมอืงกระบี ่กระบี ่81000
30 ถ. อิศรา ปากนํา้ เมอืงกระบี ่กระบี ่81000
99/9 ห้อง 99/3 หมู ่2 ไสไทย เมอืงกระบี ่กระบี ่81000
8/7 ซอยแกรนดว์ลิเลจ2 ปากนํา้ เมอืงกระบี ่กระบี ่81000
  131/7 กระบีใ่หญ ่เมอืงกระบี ่กระบี ่81000
134/2 ถ.มหาราช ปากนํา้ เมอืงกระบี ่กระบี ่81000
79/8 ถ.ปานรุาช ปากนํา้ เมอืงกระบี ่กระบี ่81000
574 ม.7 ไสไทย เมอืงกระบี ่กระบี ่81000
164 ถ.ศรตีรัง กระบีใ่หญ ่เมอืงกระบี ่กระบี ่81000
31/27 ม.4 คลองหิน อา่วลกึ  กระบี ่81110
143 ม.1 คลองยา อา่วลกึ กระบี ่81110
190/3 ม.5 พรดุนินา คลองทอ่ม กระบี ่81120
172 หมู ่8 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบี ่81120
1 หมู ่1 ดนิอุดม ลาํทับ กระบี ่81120
394 ม.4 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบี ่81120
1029 หมู ่2 เหนือคลอง เหนอืคลอง กระบี ่81130
430/2 ม.3 เหนือคลอง เหนอืคลอง กระบี ่81130
461 หมู5่ เขาพนม เขาพนม กระบี ่81140
91 ม.4 หนา้เขา เขาพนม กระบี ่81140
139 ม.4 เขาตอ่ ปลายพระยา กระบี ่81160
104/1 ถนนอา่วลกึพระแสง ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี ่81160
165 ม.8 ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี ่81160
244/1 ม.1 เขาตอ่ ปลายพระยา กระบี ่81160
132 หมูท่ี6่ ครีวีง ปลายพระยา กระบี ่81160
96/3 หมู่ 6 นาทุง่ เมอืงชุมพร ชมุพร 86000
27 หมู ่2 นาชะองั เมอืงชมุพร ชมุพร 86000
119/1 หมู ่9 ตากแดด เมอืงชมุพร ชมุพร 86000
57/6 ม.4 ตากแดด เมอืงชมุพร ชมุพร 86000
2/2 ถ.ทววีนิคา้ ทา่ตะเภา เมอืงชมุพร ชมุพร 86000
101/5 หมู6่ นาชะอัง เมอืงชมุพร ชมุพร 86000
160/16 ม.11 บางหมาก เมอืงชมุพร ชมุพร 86000
491 ม.11 นาขา หลงัสวน ชมุพร 86110
159 ม.6 บา้นควน หลงัสวน ชมุพร 86110
เลขที ่62/1 หมู6่ นาขา หลงัสวน ชมุพร 86110
เลขที ่127 หมู1่0 แหลมทราย หลังสวน ชมุพร 86110
384 หมู ่11 ถ.สายหลักเอเชยี41 นาขา หลงัสวน ชมุพร 86110
228/2 หมู ่5 วงัตะกอ หลังสวน ชมุพร 86110
339/16 ม. 8 ปากนํา้ เมอืงชมุพร ชมุพร 86120
เลขที ่7 หมู ่6 วสัิยใต้ สว ีชมุพร 86130
เลขที ่13/3 บา้นชอ่งพงษ ์หมู ่14 ครน สว ีชมุพร 86130
84/6 หมู่ 4 สว ีสว ีชุมพร 86130
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ชปิปส์ไมลส์าขา นํา้ลอด
ชปิปส์ไมล ์สาขา หนองพรม-สวี
ชปิปส์ไมล ์สาขา เจน้๊อยรับส่งพัสดุ
ชปิปส์ไมล ์ท่าแซะ
ชปิปส์ไมล ์สาขาปากน้ํา หลงัสวน
ชปิปส์ไมล ์ชมุโค
ชปิปส์ไมล ์สาขา ส.เซ็นเตอร ์เซอรว์สิ
ชปิปส์ไมล ์ละแม
ชปิปส์ไมล ์สาขา ละแม 2
ชปิปส์ไมล ์สาขา ขนุกระทงิ
ชปิปส์ไมล ์สาขา พันวาล
ชปิปส์ไมล ์สาขา ดอนยาง
ชปิปส์ไมล ์ศูนยจ์งัหวดัชมุพร
ชปิปส์ไมล ์ตะโก
ชปิปส์ไมล ์ศูนยอํ์าเภอทุง่ตะโก
ชปิปส์ไมล ์ถนนวงัตอ
ชปิปส์ไมล ์บ้านโพธิ์
ชปิปส์ไมล ์ถนนกนัตัง-ทบัเทีย่ง
ชปิปส์ไมล ์ถนนควนคีรี-ทับเทีย่ง
ชปิปส์ไมล ์ถ.รักษจ์นัทร์
ชปิปส์ไมล ์สาขา ถนนท่ากลาง
ชปิปส์ไมล ์สาขา ตลาดโกงโคง้
ชปิปส์ไมล ์นาโตะ๊หมิง
ชปิปส์ไมล ์ตรัง-ปะเหลียน
ชปิปส์ไมล ์สาขา ถนนหว้ยยอด
ชปิปส์ไมล ์ตรังคภูมิ
ชปิปส์ไมล ์สาขา maysa By parcel 7824
ชปิปส์ไมล ์สาขา หาดสําราญ
ชปิปส์ไมล ์หนองปรือตรงั
ชปิปส์ไมล ์เขากอบ
ชปิปส์ไมล ์สาขาป๊ัมปตท.ควนหนงัขาํ (หว้ยยอด)
ชปิปส์ไมล ์เกาะเปียะ
ชปิปส์ไมล ์บ่อหิน สิเกา
ชปิปส์ไมล ์เขาไมแ้ก้ว
ชปิปส์ไมล ์สาขา ตรงัอนัดามนัรีสอร์ท
ชปิปส์ไมล ์ตลาดกะปาง
ชปิสไมล ์สาขา นาขา้วเสีย
ชปิปส์ไมล ์ศูนยตํ์าบลปะเหลยีน
ชปิปส์ไมล ์สาขา บ้านต้นโพธิ์
ชปิปส์ไมล ์ศูนยจ์งัหวดัตรงั
ชปิปส์ไมล ์เขาวเิศษ

31/3 ม.4 เขาทะล ุสว ีชมุพร 86130
20/4 ม.2 สวี สว ีชมุพร 86130
496 ม.5 นาโพธิ ์สว ีชมุพร 86130
102 ม.17 ทา่แซะ ทา่แซะ ชมุพร 86140
14 ม.3 ปากนํา้ หลงัสวน ชมุพร 86150
192/24 ม.6 ชมุโค ปะทวิ ชมุพร 86160
92/4 ม.7 บางสน ปะทวิ ชมุพร 86160
293 หมู ่6 ละแม ละแม ชมุพร 86170
47 ม.15 ละแม ละแม ชมุพร 86170
40/6 หมู ่8 ขนุกระทิง เมอืงชมุพร ชมุพร 86190
246 ม.22 รบัรอ่ ทา่แซะ ชมุพร 86190
14/4 ม.4 ดอนยาง ปะทิว ชมุพร 86210
1/20 หมูท่ี ่6 เขาไชยราช ปะทวิ ชมุพร 86210
30/1 ม.14 ตะโก ทุ่งตะโก ชมุพร 86220
20/33 หมู6่ ทุง่ตะไคร ทุง่ตะโก ชมุพร 86220
62/31 ถ.วงัตอ(เลยีบทางรถไฟ) ทบัเทีย่ง เมอืงตรงั ตรงั 92000
เลขที ่255/1 หมู่10 บา้นโพธิ ์เมอืงตรงั ตรงั 92000
429/39 ถนนกนัตงั ทับเทีย่ง เมอืงตรงั ตรงั 92000
140/22 ถนนโรงเรยีน ทบัเทีย่ง เมืองตรงั ตรงั 92000
16/31 ถ.รักษจ์นัทร ์ทบัเทีย่ง เมอืงตรงั ตรัง 92000
200 ถนนทา่กลาง ทบัเทีย่ง เมอืงตรงั ตรงั 92000
55/5 ถ.บา้นโพธิ ์บา้นโพธิ ์เมอืงตรงั ตรงั 92000
115/4 หมู1่ นาโตะ๊หมิง เมืองตรงั ตรงั 92000
199/9 หมูท่ี ่10 ถ.ตรัง-ปะเหลยีน โคกหลอ่ เมอืงตรงั ตรงั 92000
195 ถ.หว้ยยอด ทบัเท่ียง เมอืงตรงั ตรงั 92000
193 ถ.ตรงัคภมู ิกันตงั กนัตงั ตรงั 92110
40/6 ม.1 หนา้หมูบ่า้นการเคหะตรงั ควนธาน ีกันตงั ตรัง 92110
53 ม.4 บา้นบกหกั หาดสําราญ หาดสําราญ ตรงั 92120
281 หมูท่ี1่ ถ.เทศารัษฎา หนองปรอื รษัฎา ตรงั 92130
252 ม.2 เขากอบ หว้ยยอด ตรงั 92130
70/19 ม.2 เขาขาว หว้ยยอด ตรงั 92130
96/3 หมู่ 4 เกาะเปียะ ยา่นตาขาว ตรงั 92140
232/11 หมู ่1 บอ่หนิ สิเกา ตรงั 92150
208/4 ม.1 เขาไมแ้ก้ว สิเกา ตรงั 92150
ตรงัอันดามนัรสีอรท์ 218 ม.4 ไมฝ้าด สิเกา ตรัง 92150
99 ม.2 คลองปาง รษัฎา ตรงั 92160
เลขที ่ดนิ 557 นาขา้วเสีย นาโยง ตรงั 92170
130 ม.9 แหลมสอม ปะเหลียน ตรงั 92180
137/3 ม.5 วงัครี ีหว้ยยอด ตรงั 92210
165 หมูท่ี ่5 วงัครี ีหว้ยยอด ตรงั 92210
3/5 ม.4 เขาวเิศษ วงัวเิศษ ตรัง 92220
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ชปิปส์ไมล ์วงัมะปราง
ชปิปส์ไมล ์สาขา วงัวเิศษ (คลองช)ี
ชปิปส์ไมล ์ไข เคาน์เตอรเ์ซอรว์สิ
ชปิปส์ไมล ์กะโรมนครศรีธรรมราช
ชปิปส์ไมล ์ท่าวงั ตากสิน
ชปิปส์ไมล ์นาสาร
ชปิปส์ไมล ์ศรีธรรมโศก
ชปิปส์ไมล ์ยมราช
ชปิปส์ไมล ์ซอยฉางหลงัเซน็ทรลั(นครศร9ี)
ชปิปส์ไมล ์ท่าวงั
ชปิปส์ไมล ์โพธิเ์สด็จ
ชปิปส์ไมล ์นาพรุ
ชปิปส์ไมล ์คูขวาง
ชปิปส์ไมล ์พระพรหม
ชปิปส์ไมล ์ช้างซ้าย
ชปิปส์ไมล ์ตลาดบัวตอง-โพธิเ์สดจ็
ชปิปส์ไมล ์inbox บรรจภุณัฑ์
ชปิปส์ไมล ์นาเคยีน
ชปิปส์ไมล ์ถนนมณีวตัร-ปากพูน
ชปิปส์ไมล ์ค่ายวชริาวธุ
ชปิปส์ไมล ์บ้านวงัววั
ชปิปส์ไมล ์หอนาฬิกา
ชปิปส์ไมล ์ศูนยตํ์าบลชา้งซา้ย จงัหวัดนครศรธีรรมราช
ชปิปส์ไมล ์พัฒนาการคขูวาง ซ.4
ชปิปส์ไมล ์ร้าน PM รบัส่งพัสดหุนา้ไสมะนาว
ชปิปส์ไมล ์ท่าไร่
ชปิปส์ไมลล ์ประตูลอด
ชปิปส์ไมล ์สาขาปากพูนเหนอื
ชปิปส์ไมล ์สาขา น้ําเหนือบรกิาร
ชปิปส์ไมล ์สาขา รา้นไปรษณยี&์Flash Express ทา่โพธ์ิ
ชปิปส์ไมล ์สาขา วงัรกั
ชปิปส์ไมล ์คิวรถชะเมา
ชปิปส์ไมล ์ท่าแพ
ชปิปส์ไมลส์าขา อสิรีย ์รบั-ส่ง พัสดุ
ชปิปส์ไมล ์สาขา โพธิเ์สดจ็
ชปิปส์ไมล ์สาขา เฮงเฮงชอ็ป
ชปิปส์ไมล สาขา ท่าวงั (สุวลยี)์
ชปิปส์ไมล ์เทวบุรี
ชปิปส์ไมล ์นาหลวง
ชปิปส์ไมล ์สาขา หนา้บขส.หัวอฐิ
ชปิปส์ไมล ์สาขา ท่าเรอื

285 ม.7 วงัมะปราง วงัวเิศษ ตรงั 92220
222 ม.7 วงัมะปรางเหนอื วงัวิเศษ ตรงั 92220
10 หมู4่ วงัมะปราง วงัวิเศษ ตรงั 92220
17/29 ม.2 ถ.กะโรม โพธิเ์สดจ็ เมืองนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 80000
1844/27 ถ.ตากสิน ทา่วงั เมอืงนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 80000
72/10 ม.3 นาสาร พระพรหม นครศรธีรรมราช 80000
94 ถ.ศรธีรรมโศก ในเมอืง เมอืงนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 80000
1087/2 ถ.ยมราช คลงั เมอืงนครศรธีรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
89/52 ถนนราชดาํเนนิ ในเมอืง เมืองนครศรธีรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
98/49 หมู่บา้นดทีาวน์ หมูท่ี ่2 ทา่ซกั เมอืงนครศรธีรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
258 ถนนศรธีรรมราช โพธิเ์สดจ็ เมืองนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 80000
127 หมู6่ นาพร ุพระพรหม นครศรธีรรมราช 80000
152/385 ถ.พัฒนาการคขูวาง คลงั เมอืงนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 80000
32/1 ม.1 นาพร ุพระพรหม นครศรธีรรมราช 80000
4/5 ม.4 ชา้งซ้าย พระพรหม นครศรธีรรมราช 80000
35/7 (ตลาดบวัตอง) ถนนกะโรม โพธิเ์สดจ็ เมืองนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 80000
673 ถ.กระโรม โพธิเ์สดจ็ เมืองนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 80000
88/3  ม.9  นาเคยีน เมอืงนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 80000
30/13 ถนนมณีวตัร ปากพูน เมอืงนครศรีธรรมราช นครศรธีรรมราช 80000
283 อาคารพีเอก็ซห์อ้ง 448/41 หมู ่1 ปากพูน เมืองนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 80000
71/6 ม.2 ชา้งซา้ย พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000
155 ถ.พระบรมธาตุ ในเมอืง เมอืงนครศรีธรรมราช นครศรธีรรมราช 80000
57ม.12 ชา้งซ้าย พระพรหม นครศรธีรรมราช 80000
4/683 ถ.พัฒนาการคขูวาง ในเมอืง เมอืงนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 80000
60/4 ม.7 (ตรงขา้มตลาดนดัไสมะนาว) ชา้งซา้ย พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000
1/8 หมู1่ ทา่ไร ่เมอืงนครศรธีรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
8/3 ถ.พัฒนาการคูขวาง-ประตลูอด ในเมอืง เมอืงนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 80000
85/3 หมู1่1 ปากพูน เมอืงนครศรธีรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
19/3 ม.2 ไชยมนตร ีเมอืงนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 80000
74/125 ถ.ทา่โพธิ ์ทา่วงั เมืองนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 80000
95 ม.5 ไชยมนตรี เมอืงนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 80000
รา้น ก อะไหลย่นต ์24/7 ถ.ราชดาํเนนิ ในเมอืง เมอืงนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 80000
483/7 หมุ่ 1 ปากพูน เมอืงนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 80000
136/6 ทา่ซกั เมอืงนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 80000
144 ถนนเทวบรุ ีโพธิเ์สดจ็ เมืองนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 80000
116/2 หมู่ 4 ไชยมนตร ีเมอืงนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 80000
1763/13-14 ถ.จําเรญิวถิ ีทา่วงั เมอืงนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 80000
36/84 หมู ่1 ถนนเทวบรุ ีโพธิเ์สดจ็ เมอืงนครศรีธรรมราช นครศรธีรรมราช 80000
392 หมู ่10 ถนน นครศรธีรรมราช - ปากพนงั ทา่เรอื เมืองนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 80000
27/133-2 ซ.โอวรารินทอ์ทุศิ โพธิเ์สดจ็ เมืองนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 80000
198/6 หมู2่ ทา่เรอื เมอืงนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 80000
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ชปิปส์ไมล ์สาขา นครเรสซเิดนซ์
ชปิปส์ไมล ์สาขา ship smile by Garfield
ชปิปส์ไมล ์ปากนคร
ชปิปส์ไมล ์สาขา ถ.กะโรม
ชปิปส์ไมล ์สาขา รา้นพระเครือ่งตากสิน
ชปิปส์ไมล ์ชะมาย
ชปิปส์ไมล ์ดับเพลงิทุ่งสง
ชปิปส์ไมล ์ถนนยทุธศาสตร์
ชปิปส์ไมล ์สาขา รา้น SB เซอรว์สิ
ชปิปส์ไมล ์สาขา ถํา้ใหญ่
ชปิปส์ไมล ์สาขา ท่าแพ-ทุง่สง
ชปิปส์ไมล ์สาขาควนกรด
ชปิปส์ไมล ์สาขา ชนปรีดาเอ๊กเพรส
ชปิปส์ไมล ์สาขา ถ.เอเชยี
ชปิปส์ไมล ์ควนกวด
ชปิปส์ไมล ์เขาขาว
ชปิปส์ไมล ์big c สิชล
ชปิปส์ไมล ์ศูนยอํ์าเภอสิชล
ชปิปส์ไมล ์สิชล(วฒันกิจ)
ชปิปส์ไมล ์ทุ่งปรงั
ชปิปส์ไมล ์สาขา ฉลอง
ชปิปส์ไมล ์สาขา คณุน้องเซอรว์สิ
ชปิปส์ไมล ์สาขา ทุ่งใส-หว้ยหนิลบัซอย1
ชปิปส์ไมล ์ปากพูน
ชปิปส์ไมล ์ควนพัง
ชปิปส์ไมล ์สามตําบล
ชปิปส์ไมล ์ตลาดใหม่
ชปิปส์ไมล ์สาขา รอ่นพิบลูย์ 2
ชปิปส์ไมล ์ถนน 403 รอ่นพิบลูย์
ชปิปส์ไมล ์สาขา ส่ีแยกนาหมอบญุ
ชปิปส์ไมล ์บางพระ ปากพนงัตะวนัออก
ชปิปส์ไมล ์พานิชสัมพันธ์
ชปิปส์ไมล ์หูลอ่ง
ชปิปส์ไมล ์หน้าโรงเรียนปากพนงั
ชปิปส์ไมล ์ปากพนังฝ่ังตะวนัออก
ชปิปส์ไมล ์สาขา รา้นน้องอนิมนิมิารท์&เกษตรภณัฑ์
ชปิปส์ไมล ์สาขา นครศรีธรรมราช
ชปิปส์ไมล ์ฉวาง
ชปิปส์ไมล ์สาขา ฟวิส์มารท์
ชปิปส์ไมล ์สาขา สาขา ทา่ศาลา ม.วลัยลกัษณ์
ชปิปส์ไมล ์นาเหรง

54/240 มบ.นครเรสซเิดนซ ์ม.5 ปากนคร เมืองนครศรธีรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
เลขที ่672/1 ถนนประตูขาว คลงั เมืองนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 80000
22/56 ถ.พัฒนาการคขูวาง ในเมอืง เมืองนครศรธีรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
103 ม.1 ถ.กะโรม โพธิเ์สดจ็ เมอืงนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 80000
1936 ถ.ตากสิน ท่าวงั เมอืงนครศรธีรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
278 ม.8 ชะมาย ทุง่สง นครศรธีรรมราช 80110
43  ถ.ทุง่สง-นาบอน  ปากแพรก ทุง่สง นครศรีธรรมราช 80110
93/13 ถนนยทุธศาสตร ์ปากแพรก ทุง่สง นครศรธีรรมราช 80110
66/4 ม.9 ทวีงั ทุง่สง นครศรธีรรมราช 80110
402 ถํา้ใหญ ่ทุง่สง นครศรธีรรมราช 80110
461 ถ.ทุ่งสง-นครศรธีรรมราช ปากแพรก ทุง่สง นครศรธีรรมราช 80110
48/2 หมู่6 ควนกรด ทุง่สง นครศรีธรรมราช 80110
313 ถ.ชนปรดีา ปากแพรก ทุง่สง นครศรธีรรมราช 80110
100/5 ม.3 ชะมาย ทุง่สง นครศรธีรรมราช 80110
29/39 หมู่2 ควนกรด ทุง่สง นครศรีธรรมราช 80110
429 ม.9 เขาขาว ทุง่สง นครศรธีรรมราช 80110
205/3 รา้นวอลแตรสิ์ชล สิชล สิชล นครศรธีรรมราช 80120
72 หมู่ที ่5 ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช 80120
210/27 ม.1 สิชล สิชล นครศรธีรรมราช 80120
รา้นจติตเ์ส้งทวีทรพัย ์ ม.9 ทุง่ปรงั สิชล นครศรธีรรมราช 80120
ไมม่เีลขทีบ่า้น หมู7่ ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช 80120
4 หมู ่7 เปล่ียน สิชล นครศรธีรรมราช 80120
16/5 หมู่ที ่6 ทุง่ใส สิชล นครศรธีรรมราช 80120
135/9 หมูที่7่ ควนพัง รอ่นพิบลูย ์นครศรีธรรมราช 80130
191/3 ม.3 ควนพัง รอ่นพิบลูย์ นครศรธีรรมราช 80130
25/6 ม.3 สามตาํบล จฬุาภรณ ์นครศรธีรรมราช 80130
210/73 ม.7 รอ่นพิบลูย์ รอ่นพิบลูย ์นครศรธีรรมราช 80130
503/11 หมู1่3 รอ่นพิบลูย ์ร่อนพิบูลย ์นครศรธีรรมราช 80130
416/2 ม. 12 รอ่นพิบลูย ์รอ่นพิบลูย ์นครศรธีรรมราช 80130
14/2 ม.3 นาหมอบญุ จฬุาภรณ ์นครศรธีรรมราช 80130
407/7 ม.2 บางพระ ปากพนงั นครศรธีรรมราช 80140
144 ถ.พานชิสัมพันธ ์ปากพนัง ปากพนัง นครศรธีรรมราช 80140
204 หมู2่ ถ.ศรสีมบรูณ์ หลูอ่ง ปากพนงั นครศรธีรรมราช 80140
052 หนา้โรงเรยีนปากพนงั ถ.ชายทะเล ปากพนงั ปากพนัง นครศรธีรรมราช 80140
448/7 หมู ่2 ปากพนังฝ่ังตะวนัออก ปากพนงั นครศรธีรรมราช 80140
113 ม.12 คลองกระบอื ปากพนงั นครศรีธรรมราช 80140
4 ม.2 ขนาบนาก ปากพนงั นครศรธีรรมราช 80140
427 ม.2 ถ.นครศรีฯ-บา้นส้อง ฉวาง ฉวาง นครศรธีรรมราช 80150
421 ม.2 ถ.ชลประเวศ ฉวาง ฉวาง นครศรธีรรมราช 80150
207/28 ม.3 ทา่ศาลา ทา่ศาลา นครศรธีรรมราช 80160
152 ม.3 นาเหรง นบพิตาํ นครศรีธรรมราช 80160
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ชปิปส์ไมล ์ถนนม.วลัยลักษณ์
ชปิปส์ไมล ์สระแก้ว
ชปิปส์ไมล ์อบต. ทา่ศาลา
ชปิปส์ไมล ์หัวตะพาน ทา่ศาลา
ชปิปส์ไมล ์ปากน้ํากลาย
ชปิปส์ไมล ์ศูนยอํ์าเภอทา่ศาลา จังหวดันครศรธีรรมราช
ชปิปส์ไมล ์ท่าขึน้
ชปิปส์ไมล ์ตลิง่ชนั ท่าศาลา
ชปิปส์ไมล ์สาขา ตลาดพุธสระแกว้
ชปิปส์ไมล ์สาขา กรงุชงิ
ชปิปส์ไมล ์สาขา นาเหรง นบพิตาํ
ชปิปส์ไมล ์สาขา บ้านทอนผกักดู
ชปิปส์ไมลส์าขา ทา่ขึน้
ชปิปส์ไมล ์สาขา นาเหรง
ชปิปส์ไมล ์สาขา นบพิตาํ
ชปิปส์ไมล ์สาขา สองเจา้ขนส่ง
ชปิปส์ไมล ์สาขา ส่ีแยกสระแกว้
ชปิปส์ไมล ์สาขา คารมี
ชปิปส์ไมล ์สาขา ถนนนครสงขลา หวัไทร
ชปิปส์ไมล ์สาขา โคกทราย
ชปิปส์ไมล ์หัวไทร
ชปิปส์ไมล ์เกาะขนัธ์
ชปิปส์ไมล ์ท่าประจะ
ชปิปส์ไมล ์ถนนไชยบุรี
ชปิปส์ไมล ์บ้านตูล
ชปิปส์ไมล ์บ้านควนมุด
ชปิปส์ไมล ์เกาะขนัธ์ หมู ่9
ชปิปส์ไมล ์สาขา ขอนหาด
ชปิปส์ไมลส์าขา รา้นรวมขนส่งชะอวด ภายในป้ัมคณุประไพ
ชปิปส์ไมล ์ศูนยตํ์าบลเครง็
ชปิปส์ไมล ์สวนหลวง เฉลมิพระเกยีรติ
ชปิปส์ไมล ์ขนอม
ชปิปส์ไมล ์ท้องเนยีน
ชปิปส์ไมล ์สาขา ขนอม 2
ชปิปส์ไมล ์ศูนยอํ์าเภอขนอม
ชปิปส์ไมล ์สาขา ตลาดหนองดี
ชปิปส์ไมล ์ท่าดี
ชปิปส์ไมล ์พีแอลอนิชัวรร์นัส์ สาขา 2
ชปิปส์ไมล ์ สาขา สํานกัใหม่
ชปิปส์ไมล ์สาขา บนโพธ์ิสมายด์
ชปิปส์ไมล ์สาขา ลานสกา

207/121 ม.3 ถนน ม.วลยัลกัษณ ์ทา่ศาลา ทา่ศาลา นครศรธีรรมราช 80160
83/3 หมูท่ี ่6 สระแกว้ ทา่ศาลา นครศรีธรรมราช 80160
279/6 ม.1 ทา่ศาลา ทา่ศาลา นครศรธีรรมราช 80160
9/1 หมู2่ หวัตะพาน ทา่ศาลา นครศรธีรรมราช 80160
73/20 ม.4 กลาย ทา่ศาลา นครศรธีรรมราช 80160
253 หมูท่ี ่3 สระแกว้ ทา่ศาลา นครศรีธรรมราช 80160
51/1 หมูท่ี8่ ทา่ขึน้ ทา่ศาลา นครศรธีรรมราช 80160
52/6 ม.5 ตลิง่ชนั ทา่ศาลา นครศรธีรรมราช 80160
105/4 ม.5 สระแกว้ ท่าศาลา นครศรธีรรมราช 80160
187 -187/1 บา้นเปียน หมู4่ กรงุชงิ นบพิตาํ นครศรธีรรมราช 80160
165 หมู ่6 นาเหรง นบพิตํา นครศรธีรรมราช 80160
20/1 ม.5 นบพิตาํ นบพิตาํ นครศรีธรรมราช 80160
36/7 หมู่ที6่  ซอยโรงเรยีนบา้นสํานกัมว่ง ทา่ขึน้ ทา่ศาลา นครศรธีรรมราช 80160
137 ม.2 นาเหรง นบพิตาํ นครศรธีรรมราช 80160
117/1 หมูท่ี ่6 นบพิตาํ นบพิตาํ นครศรธีรรมราช 80160
เลขที ่78 หมู่ 6 นบพิตาํ นบพิตาํ นครศรธีรรมราช 80160
111 หมู5่ สระแก้ว ทา่ศาลา นครศรธีรรมราช 80160
13 ม.8 หัวตะพาน ทา่ศาลา นครศรธีรรมราช 80160
143/4 หมู่ที ่10 ถนน นคร สงขลา หัวไทร หัวไทร นครศรธีรรมราช 80170
34/7 หมู ่6 ทรายขาว หวัไทร นครศรธีรรมราช 80170
55 หมู ่1 หวัไทร หวัไทร นครศรีธรรมราช 80170
160/3 ม.9 เกาะขนัธ ์ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180
261/22 ม.3 หมู่บา้นทา่ประจะ ท่าประจะ ชะอวด นครศรธีรรมราช 80180
168 ม.5 นางหลง ชะอวด นครศรธีรรมราช 80180
174/3 ม.2 บา้นตลู ชะอวด นครศรธีรรมราช 80180
139/3 ม.3 บา้นควนมดุ จฬุาภรณ ์นครศรธีรรมราช 80180
202/10 ม.9 เกาะขนัธ ์ชะอวด นครศรธีรรมราช 80180
345 ม.4 ขอนหาด ชะอวด นครศรธีรรมราช 80180
28 ถนนอรณุประชา ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180
100/2 หมูท่ี ่1 เครง็ ชะอวด นครศรธีรรมราช 80180
99 ม.4 สวนหลวง เฉลมิพระเกยีรต ินครศรธีรรมราช 80190
66/27 ม.3 ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 80210
26/62 ม.1 ท้องเนยีน ขนอม นครศรีธรรมราช 80210
64/6 หมู ่9 ขนอม ขนอม นครศรธีรรมราช 80210
23 หมูท่ี ่7 ทอ้งเนยีน ขนอม นครศรธีรรมราช 80210
230/3 ม.1 ทุง่สง นาบอน นครศรธีรรมราช 80220
6/2 ม.2 ทา่ด ีลานสกา นครศรธีรรมราช 80230
เลขที ่81 ม.6 ขนุทะเล ลานสกา นครศรธีรรมราช 80230
291 หมู5่ ขนุทะเล ลานสกา นครศรธีรรมราช 80230
122/1 ม.5 ท่าด ีลานสกา นครศรธีรรมราช 80230
92/1 ม.4 ทา่ด ีลานสกา นครศรธีรรมราช 80230
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 80230
 80240
 80240
 80240
 80240
 80240
 80240
 80250
 80250
 80250
 80250
 80250
 80260
 80270
 80270
 80280
 80280
 80280
 80280
 80280
 80280
 80290
 80290
 80290
 80320
 80320
 80320
 80320
 80320
 80320
 80320
 80330
 80330
 80330
 80330
 80340
 80340
 80340
 80340
 80350
 80350

ชิปปส์ไมล์ สาขา 3p service
ชิปปส์ไมล์ หลักชา้ง
ชิปปส์ไมล์ ทุ่งใหญ่
ชิปปส์ไมล์ สาขา บางรปู
ชิปปส์ไมล์ สาขา ตลาดนัดบางรปู
ชิปปส์ไมล์ ศูนย์จังหวดันครศรธีรรมราช
ชิปปส์ไมล์ สาขา อนามยัวงัหนิ
ชิปปส์ไมล์ สองพ่ีนอ้งเซอรว์สิ
ชิปปส์ไมล์ ฉวาง
ชิปปส์ไมล์ สาขา ละอาย
ชิปปส์ไมล์ สาขา จนัดี
ชิปปส์ไมล์ ศูนย์อําเภอฉวาง
ชิปปส์ไมล์ ตลาดทานพอ
ชิปปส์ไมล์ พิปูน
ชิปปส์ไมล์ สาขา Tararin Service
ชิปปส์ไมล์ กําแพงเซา
ชิปปส์ไมล์ ท่างิว้
ชิปปส์ไมล์ กําแพงเซา 2
ชิปปส์ไมล์ สาขา หว้ยหมอพัสดุ
ชิปปส์ไมล์ สาขา ยา่นซือ่
ชิปปส์ไมล์ สาขา บา้นห้วยหมอ
ชิปปส์ไมล์ บา้นหมน ทา่เรอื
ชิปปส์ไมล์ สาขา เฉลิมพระเกียรติ
ชิปปส์ไมล์ สาขา ดอนตรอ
ชิปปส์ไมล์ พรหมโลก
ชิปปส์ไมล์ นาเรยีง
ชิปปส์ไมล์ บา้นเกาะ
ชิปปส์ไมล์ ศูนย์อําเภอพรหมคีร ีจังหวดันครศรธีรรมราช
ชิปปส์ไมล์ สาขา ทอนหงส์
ชิปปส์ไมล์ สาขา กัญญณ์พัชญ์
ชิปปส์ไมล์ สาขา SPK ส่ีแยกนํา้แคบ
ชิปปส์ไมล์ ถนนวารสีวสัดิ-์ปากผนงัฝ่ังตะวนัตก
ชิปปส์ไมล์ ศูนย์อนามัย ที ่11
ชิปปส์ไมล์ บา้นเนนิ ซอยลุงเทง่
ชิปปส์ไมล์ สาขา คลองนอ้ย
ชิปปส์ไมล์ เทพราช
ชิปปส์ไมล์ เสาเภา-สิชล
ชิปปส์ไมล์ สาขา รา้นสงกรานตเ์ซอรว์สิ
ชิปปส์ไมล์ สาขา เสาเภา
ชิปปส์ไมล์ หินตก
ชิปปส์ไมล์ ไมห้ลา

262 หมู่12 กาํโลน ลานสกา นครศรธีรรมราช 80230
128 ม.2 ถ.หลักชา้ง ทา่ยาง ทุง่ใหญ ่นครศรีธรรมราช 80240
102 ม.2 ทา่ยาง ทุ่งใหญ่ นครศรธีรรมราช 80240
78/3 ม.9 บางรปู ทุง่ใหญ ่นครศรธีรรมราช 80240
ตลาดนัดบางรปู 104/9 หมู ่7 บางรปู ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240
78/38 ม.9 ทุ่งใหญ่ ทุง่ใหญ่ นครศรธีรรมราช 80240
225/7 ม.4 ทุง่สัง ทุง่ใหญ่ นครศรธีรรมราช 80240
340 ม.5 หลักช้าง ชา้งกลาง นครศรีธรรมราช 80250
275 ม.7 ละอาย ฉวาง นครศรธีรรมราช 80250
119 หมู่ 14 ละอาย ฉวาง นครศรธีรรมราช 80250
542/9 หมูท่ี ่4 จนัดี ฉวาง นครศรธีรรมราช 80250
815 หมู่ที ่3 จนัด ีบา้นฉาง นครศรธีรรมราช 80250
485/10-11 ม.3 ไม้เรยีง ฉวาง นครศรธีรรมราช 80260
253 หมู ่1 พิปูน พิปูน นครศรธีรรมราช 80270
283 ม.1 ควนกลาง พิปูน นครศรธีรรมราช 80270
360 ม.7 กาํแพงเซา เมืองนครศรธีรรมราช นครศรีธรรมราช 80280
34/75 หมู7่ ทา่งิว้ เมอืงนครศรีธรรมราช นครศรธีรรมราช 80280
48/6 หมู่ 4 กาํแพงเซา เมอืงนครศรีธรรมราช นครศรธีรรมราช 80280
50/3หมู7่ ทา่ง้ิว เมอืงนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 80280
133/1 ม.3 กาํแพงเซา เมืองนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 80280
61/4 ถ.นคร-นบพิตาํ ม.7 ทา่ง้ิว เมอืงนครศรีธรรมราช นครศรธีรรมราช 80280
106/12 ม. 5 ทา่เรอื เมอืงนครศรธีรรมราช นครศรีธรรมราช 80290
331/2 หมู5่ ดอนตรอ เฉลิมพระเกยีรต ินครศรธีรรมราช 80290
139 ม.3 ดอนตรอ เฉลิมพระเกยีรติ นครศรธีรรมราช 80290
170หมู1่ พรหมโลก พรหมครี ีนครศรธีรรมราช 80320
56/1 หมู่ 8 นาเรยีง พรหมครี ีนครศรธีรรมราช 80320
1 หมู ่6 นาเรยีง พรหมครี ีนครศรธีรรมราช 80320
274/23 ม1 พรหมโลก พรหมครี ีนครศรธีรรมราช 80320
9/4 ม.5 ทอนหงส์ พรหมครีี นครศรธีรรมราช 80320
3/7 ม.5 อินครีี พรหมคีร ีนครศรีธรรมราช 80320
เลขที ่17/12 หมู ่5 อนิคีร ีพรหมครี ีนครศรธีรรมราช 80320
210/1 ม.5 คลองนอ้ย ปากพนงั นครศรธีรรมราช 80330
117/2 ม.2 บางจาก เมอืงนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 80330
244/2 ม.4 ซอยลุงเทง่ บา้นเนนิ บางจาก เมอืงนครศรีธรรมราช นครศรธีรรมราช 80330
118 ม.1 คลองนอ้ย ปากพนงั นครศรธีรรมราช 80330
68/1 ม.2 เทพราช สิชล นครศรธีรรมราช 80340
143/1 หมูที่ ่8 เสาเภา สิชล นครศรธีรรมราช 80340
111/5 ม.5 เสาเภา สิชล นครศรธีรรมราช 80340
72/2  ม.16 เสาเภา สิชล นครศรธีรรมราช 80340
980/1 ม.6 ถ.เพชรเกษม หนิตก รอ่นพิบลูย ์นครศรธีรรมราช 80350
99 ม.4 หนิตก รอ่นพิบลูย์ นครศรีธรรมราช 80350
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 80350
 80350
 80360
 80370
 96000
 96000
 96000
 96000
 96000
 96110
 96110
 96110
 96110
 96110
 96120
 96120
 96120
 96120
 96130
 96130
 96130
 96140
 96140
 96140
 96140
 96160
 96160
 96160
 96190
 96190
 96190
 96210
 96220
 96220
 94000
 94000
 94000
 94000
 94000
 94000
 94000

ชิปปส์ไมล์ สาขา บา้นท่าไทร
ชิปปส์ไมล์ สาขา ตาํบล หินตก
ชิปปส์ไมล์ สาขา บา้นนิคม
ชิปปส์ไมล์ ปากพนงัฝ่ังตะวนัตก
ชิปปส์ไมล์ สาขา ถ. พณาสนฑ์
ชิปปส์ไมล์ สาขา M Express
ชิปปส์ไมล์ มะนงัตายอ
ชิปปส์ไมล์ สาขา แยกสถานีผ่านฟา้
ชิปปส์ไมล์ ศูนย์ตําบลโคกเคียน จ.นราธิวาส
ชิปปสไมล์ ปาเสมสั
ชิปปส์ไมล์ โฆษิต
ชิปปส์ไมล์ หัวคลอง
ชิปปส์ไมล์ บา้นโคกมะมว่ง
ชิปปส์ไมล์ ตากใบ
ชิปปส์ไมล์ สุไหงโกลก
ชิปปส์ไมล์ ถนนสฤษดิว์งศ์
ชิปปส์ไมล์ ถนนเอเชยี18-สุไหงโก-ลก
ชิปปส์ไมล์ ถนนสฤษดิว์งศ์
ชิปปส์ไมล์ จวบ
ชิปปส์ไมล์ สาขา Shipsmile byTUEIIZ
ชิปปส์ไมล์ ศูนย์จังหวดันราธิวาส
ชิปปส์ไมล์ ถนนจารเุสถยีร
ชิปปส์ไมล์ ถนนประชานเุคราะห์
ชิปปส์ไมล์ สุไหงปาดี
ชิปปส์ไมล์ สาขา สากอ
ชิปปส์ไมล์ vira service
ชิปปส์ไมล์ สาขา ซแูอนซ ีชปิป์สไมลเ์ซอร์วสิสาขาแวง้
ชิปปส์ไมล์ ศูนย์ตําบลฆอเลาะ
ชิปปส์ไมล์สาขา SM Sukhirin เซอรว์สิครบวงจร
ชิปปส์ไมล์ สาขา สุครินิเซอรวิ์ส
ชิปปส์ไมล์ สาขา อาํเภอสคิรนิ
ชิปปส์ไมล์ คอลอกาเว (ศรสีาคร)
ชิปปส์ไมล์ สาขาอําเภอจะแนะ 96220
ชิปปส์ไมล์ สาขา จะแนะ
ชิปปส์ไมล์ ปูยดุ
ชิปปส์ไมล์ บานา
ชิปปส์ไมล์ จะบงัตกิอ
ชิปปส์ไมล์ ถนนนาเกลอื
ชิปปส์ไมล์ ศูนย์ตําบลบานา จังหวดัปัตตานี
ชิปปส์ไมล์ สาขา พูลสวสัดิ์
ชิปปส์ไมล์ สาขา Pattani by all

บา้น 167/4 หมูท่ี2่ หนิตก รอ่นพิบูลย ์นครศรธีรรมราช 80350
120 ม.4 ถนน เพชรเกษม หนิตก ร่อนพิบูลย ์นครศรธีรรมราช 80350
37/3 ม.4 ต.บา้นนคิม อ.บางขนั จ.นครศรธีรรมราช 80360 บ้านนิคม บางขนั นครศรีธรรมราช 80360
253 ม.3 ปากพนังฝ่ังตะวันตก ปากพนงั นครศรธีรรมราช 80370
5/2 ถ พณาสนฑ ์บางนาค เมอืงนราธวิาส นราธวิาส 96000
438/7 ม.9 โคกเคยีน เมอืงนราธวิาส นราธวิาส 96000
245 หมู ่1 มะนงัตายอ เมืองนราธวิาส นราธิวาส 96000
77/5 ม.11 ลําภ ูเมอืงนราธวิาส นราธวิาส 96000
เลขที ่4 หมูท่ี ่11 บ้านอามาน6 โคกเคยีน เมอืงนราธวิาส นราธวิาส 96000
13 หมู ่6 ศาลาใหม่ ตากใบ นราธวิาส 96110
72 หมู ่4 โฆษติ ตากใบ นราธวิาส 96110
1/2 ม.7 เจะ๊เห ตากใบ นราธวิาส 96110
1/2 หมูที่ ่1 ถ.บา้นโคกมะมว่ง-บ้านปลกัชา้ง พร่อน ตากใบ นราธวิาส 96110
83/5 ม.4 เจะ๊เห ตากใบ นราธวิาส 96110
39/12 หมู ่1 มโูนะ สุไหงโก-ลก นราธวิาส 96120
29 ถนนสฤษดิว์งศ ์สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธวิาส 96120
291 ถ.เอเซยี18 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธวิาส 96120
29 a ถนนสฤษด์ิวงศ ์สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธวิาส 96120
234 ม.1 จวบ เจาะไอรอ้ง นราธวิาส 96130
159 หมู่1 บูกิต เจาะไอร้อง นราธวิาส 96130
112 หมู่ 9 ตนัหยงมสั ระแงะ นราธวิาส 96130
238 ม.1 ถ.จารุเสถยีร ปะลุร ูสุไหงปาด ีนราธวิาส 96140
22  ถ.ประชานเุคราะห ์ปะลุร ูสุไหงปาดี  นราธิวาส 96140
2/2 ม.11 สุไหงปาด ีสุไหงปาด ีนราธวิาส 96140
432 ม.4 สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส 96140
182/2 ม.7 กายคูละ แวง้ นราธวิาส 96160
เลขที ่153/1 หมู่2 แว้ง แว้ง นราธวิาส 96160
98/4 หมู่ที ่3 ฆอเลาะ แว้ง นราธวิาส 96160
25 /18 หมู ่6 มาโมง สุคิรนิ นราธิวาส 96190
73/26 หมู ่4 สุคริิน สุคิรนิ นราธวิาส 96190
เลขที ่159/15 ม.4 สุครินิ สุคิรนิ นราธวิาส 96190
8/3 ม.1 ซากอ ศรีสาคร นราธวิาส 96210
184/2 ม.1 ดซุงญอ จะแนะ นราธิวาส 96220
295/1 ม.2 จะแนะ จะแนะ นราธวิาส 96220
109/1 ถ.สิโรรส ม.7 ปุยุด เมอืงปัตตาน ีปัตตาน ี94000
88/14 หมูที่ ่1 ถนนเพชรเกษม บานา เมอืงปัตตาน ีปัตตาน ี94000
51/12 ถนนกะลาพอ จะบงัตกิอ เมอืงปัตตาน ีปัตตานี 94000
19/14 ถ.นาเกลือ บานา เมืองปัตตาน ีปัตตานี 94000
71/85 หมูท่ี ่11 ซอย 6 ถนนนาเกลือ บานา เมอืงปัตตาน ีปัตตาน ี94000
41/12 ถ.พูลสวัสดิ ์รสูะมแิล เมืองปัตตาน ีปัตตาน ี94000
17/1 หมู ่9 ตะลุโบะ เมืองปัตตาน ีปัตตาน ี94000
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 94000
 94000
 94000
 94000
 94110
 94110
 94110
 94110
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 94120
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 94160
 94160
 94160
 94180
 94180
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 82120
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 82130
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ชปิปส์ไมล์ สาขา หวัปา่เขยีว
ชปิปส์ไมล์ หน้าวทิยาลยัการอาชพีปัตตานี
ชปิปส์ไมล์ สาขา ถนนนรินทราช-สะบารัง
ชปิปส์ไมล์ สาขา ถนนเจรญิประดิษฐ์
ชปิปส์ไมล์ เตราะบอน
ชปิปส์ไมล์ ศูนย์จังหวดัปัตตานี
ชปิปส์ไมล์ สาขา เตราะบอน
ชปิปส์ไมล์ สาขา สายบรีุ
ชปิปส์ไมล์ โคกโพธิ์
ชปิปส์ไมล์ สาขา ตาํบลบางโกระ
ชปิปส์ไมล์ บางปู จะหรืง่
ชปิปส์ไมล์ ยะหริง่
ชปิปส์ไมล์ สาขา นรูน์รู ์เอกเพรส
ชปิปส์ไมล์ พงสตา ยะรงั
ชปิปส์ไมล์ สาขาขา้งโรงพยาบาลยะรงั
ชปิปส์ไมล์ บา้นจาเราะบองอ
ชปิปส์ไมล์ สาขา เมาะมาวี
ชปิปส์ไมล์ ต้นทุเรียน
ชปิปส์ไมล์ สาขานาประดู่
ชปิป ส์ไมลส์าขา ตลาดใหม ่นาประดู่
ชปิปส์ไมล์ ปาลัส
ชปิปส์ไมล์ ตรงขา้มมัสยดิปาลัส
ชปิปส์ไมล์ ปาลัส-ปัตตานี
ชปิปส์ไมล์ ลางา-มายอ
ชปิปส์ไมล์ ศูนย์ตําบลตะโละดอืรามนั จังหวดัปัตตานี
ชปิปส์ไมล์ กะรบุี
ชปิปส์ไมลล์ พังงารุง่เรือง แทรคเตอร์
ชปิปส์ไมล์ สาขา ถนนบริรักษพิ์รธุ-ท้ายชา้ง
ชปิปส์ไมล์ ศูนย์จังหวดัพังงา
ชปิปส์ไมล์ ตะกัว่ปา่
ชปิปส์ไมล์ สาขา บา้นทุ่งดอน
ชปิปส์ไมล์ สาขา BigX 345 ทา้ยเหมือง
ชปิปส์ไมล์ ร้านนอ้งซีนนี
ชปิปส์ไมล์ สาขา ทา้ยช้าง
ชปิปส์ไมล์ สาขา ทา่อยู ่พังงา
ชปิปส์ไมล์ สาขา กะไหล
ชปิปส์ไมล์ สาขา โคกกลอย
ชปิปส์ไมล์ คุระบรุี
ชปิปส์ไมล์ บางวนั
ชปิปส์ไมล์ สาขา คุระ หมู่ 6
ชปิปส์ไมล์ ปากเหล

129/16 ม.8 บานา เมอืงปัตตาน ีปัตตาน ี94000
10 (ล็อค13หน้าวิทยาลยัการอาชพีปัตตาน)ี ถนนหนองจกิ สะบารงั เมอืงปัตตานี ปัตตาน ี94000
เลขที ่113ถนนนรนิทราช สะบารงั เมอืงปักตาน ีปัตตานี 94000
2/9 ม.1 ถ.เจรญิประดิษฐ ์รูสะมิแล เมอืงปัตตาน ีปัตตาน ี94000
24 บา้นกะลาพอ เตราะบอน สายบรุ ีปัตตานี 94110
13 ม.6 ตะบิง้ สายบุร ีปัตตาน ี94110
195 ม.1 เตราะบอน สายบรุ ีปัตตาน ี94110
125/6 ถ.ตะลุยนั ตะลุบัน สายบรีุ ปัตตาน ี94110
50/6 ม.6 มะกรดู โคกโพธิ ์ปัตตาน ี94120
7/13 ม4 บางโกระ โคกโพธิ ์ปัตตาน ี94120
61 ม.3 บางปู ยะหริง่ ปัตตาน ี94150
196/7 หมู ่2 มะนังยง ยะหริง่ ปัตตาน ี94150
136/13 หมูที่2่ ยามู ยะหริง่ ปัตตาน ี94150
78/9 ม.5 ยะรงั ยะรงั ปัตตาน ี94160
108/8 ขา้งรพ.ยะรงั ม.1 ปติมูดุ ียะรงั ปัตตาน ี94160
17/6 ม.5 เขาตมู ยะรงั ปัตตาน ี94160
49/2 ม.4 เมาะมาวี ยะรัง ปัตตาน ี94160
93/5 หมู ่6 หมูบ่า้นตน้ทเุรยีน ถนนต้นทุเรยีน ยะรงั ยะรงั ปัตตาน ี94160
12 ม.6 นาประดู ่โคกโพธิ ์ปัตตาน ี94180
294/1 ม.6 นาประดู ่โคกโพธิ ์ปัตตาน ี94180
147/18 หมู่ 5 ลางา มายอ ปัตตาน ี94190
8 ม.1 ควน ปะนาเระ ปัตตาน ี94190
79/2 หมู ่3 ควน ปะนาเระ ปัตตาน ี94190
21/4หมู3่ ลางา มายอ ปัตตาน ี94190
10/7 ม.4 ตะโละดือรามนั กะพ้อ ปัตตาน ี94230
47/2 หมู่ 7 กะรบุ ีกะพ้อ ปัตตาน ี94230
70/24 ม.3 ถ้ํานํา้ผดุ เมืองพังงา พังงา 82000
80/24 ถนนบรริกัษพิ์รธุ ทา้ยช้าง เมอืงพังงา พังงา 82000
6/48 หมู่ที ่4 บางนายสี ตะก่ัวปา่ พังงา 82110
33/14 ม.2 บางนายสี ตะก่ัวปา่ พังงา 82110
36/8 ม.1 บางทอง ทา้ยเหมอืง พังงา 82120
63/18 ม.3 นาเตย ทา้ยเหมอืง พังงา 82120
50/1 ม.8 นาเตย ทา้ยเหมอืง พังงา 82120
9/4 ม.8 กระโสม ตะกัว่ทุง่ พังงา 82130
58/2 ม.2 ทา่อยู่ ตะกัว่ทุง่ พังงา 82130
35/7 หมู1่2 กะไหล ตะกัว่ทุง่ พังงา 82130
49/6 ม.7 โคกกลอย ตะก่ัวทุง่ พังงา 82140
357/9 ม.3 ครุะ คุระบุร ีพังงา 82150
198 ม.5 บางวัน ครุะบรุ ีพังงา 82150
52/3 หมู ่6 ครุะ ครุะบุร ีพังงา 82150
149/1 ม.2 เหล กะปง พังงา 82170
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 82180
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ชิปปส์ไมล์สาขา กะปง พังงา
ชิปปส์ไมล์ ร้านกิฟ๊ชอ็ปใบไผ่ใบเฟร์ิน ถนนเพชรเกษม
ชิปปส์ไมล์ คึกคัก
ชิปปส์ไมล์ สาขา ตะกัว่ปา่ พังงา
ชิปปส์ไมล์ ศูนย์จังหวดัพัทลงุ
ชิปปส์ไมล์ ถ.อภยับรริกัษ์
ชิปปส์ไมล์ ชัยบุรพัีทลุง
ชิปปส์ไมล์ ศูนย์ตาํบลควนมะพรา้ว
ชิปปส์ไมล์ ศูนย์อาํเภอเมอืงพัทลงุ
ชิปปส์ไมล์ เขาเจยีก
ชิปปส์ไมล์ บว่งช้าง
ชิปปส์ไมล์ เดอะซนั
ชิปปส์ไมล์ ชุมชนบา้นชอ่งโก
ชิปปส์ไมล์ ร้านนอ้งสาวข้าวสังข์หยด
ชิปปส์ไมล์ บางแกว้
ชิปปส์ไมล์ คลองหมวย เศรษฐสุข
ชิปปส์ไมล์ ปรางหมู่
ชิปปส์ไมล์ นาโหนด
ชิปปส์ไมล์ หน้าเทศบาลตาํบลชะรดั
ชิปปส์ไมล์ ชัยบุรี
ชิปปส์ไมล์ สาขา วดัส้มตรดี
ชิปปส์ไมล์ สาขาบา้นควนถบ
ชิปปส์ไมล์ สาขา ราเมศวร์
ชิปปส์ไมล์ ถ.บา้นปากแพรก
ชิปปส์ไมล์ สมหวงั
ชิปปส์ไมล์ ศูนย์ตาํบลคหูาวรรค์
ชิปปส์ไมล์ สาขา ปรางหมู่ พัทลงุ
ชิปปส์ไมล์ สาขา ตาํบลตํานาน
ชิปปส์ไมล์ สาขา ปรางหมู่
ชิปปส์ไมล์ สาขา นาโหนด
ชิปปส์ไมล์ สาขา นํา้ตกโตนแพรทอง
ชิปปส์ไมล์ พนมวังก์
ชิปปส์ไมล์ ทุ่งขา่-หสัคณุ
ชิปปส์ไมล์ เกาะเตา่
ชิปปส์ไมล์ ควนขนนุ พัทลงุ
ชิปปส์ไมล์ สาขา ควนขนุน หมู ่1
ชิปปส์ไมล์ แพรกหา หมู่ 6
ชิปปส์ไมล์ ศูนย์ตาํบลบ้านพรา้ว
ชิปปส์ไมล์ ศูนย์อาํเภอควนขนนุ
ชิปปส์ไมล์ สาขา เสาอิฐ ดอนทราย
ชิปปส์ไมล์ ฝาละมี

32 หมู่2 กะปง กะปง พังงา 82170
70/24 ถ.เพชรเกษม ทบัปุด ทบัปุด พังงา 82180
63 ม.6 ถ.เพชรเกษม คกึคกั ตะก่ัวปา่ พังงา 82220
4/79 ม.7 ถ.เพชรเกษม คกึคกั ตะกัว่ปา่ พังงา 82220
166/8 ถนนอภยับรริกัษ ์คหูาสวรรค ์เมอืงพัทลุง พัทลงุ 93000
723 ถ.อภยับรริกัษ์ ลําปํา เมอืงพัทลุง พัทลุง 93000
108 หมูท่ี ่8 ชยับุร ีเมอืงพัทลงุ พัทลุง 93000
180/ 3 หมูที่ ่7 ควนมะพรา้ว เมอืงพัทลุง พัทลุง 93000
359 ควนมะพรา้ว ถ.อภยับรริกัษ ์คหูาสวรรค ์เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
124 ม.1 เขาเจยีก เมอืงพัทลุง พัทลุง 93000
50 ม.9 นาโหนด เมอืงพัทลุง พัทลุง 93000
212  ถ.ไชยบุร ี คหูาสวรรค ์เมืองพัทลงุ พัทลงุ 93000
37/1 ชมุชนบ้านช่องโก ถ.ไชยบรุ ีคหูาสวรรค ์เมอืงพัทลุง พัทลงุ 93000
152 ม.1 ชมุพล ศรนีครนิทร ์พัทลุง 93000
119 ม.1 สมหวัง กงหรา พัทลุง 93000
375 ม.1 ลําสินธุ ์ศรีนครนิทร ์พัทลุง 93000
159 ม.6 ปรางหมู ่เมืองพัทลงุ พัทลุง 93000
160หมู1่ นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
356/2 ม.5 ชะรดั กงหรา พัทลงุ 93000
78 หมูท่ี ่13 ชยับรุ ีเมอืงพัทลุง พัทลุง 93000
123 ม.3 ทา่มหิราํ เมอืงพัทลุง พัทลุง 93000
142 หมู ่2 ลําปํา เมอืงพัทลุง พัทลงุ 93000
371/2 ถ.ราเมศวร ์คหูาสวรรค ์เมอืงพัทลุง พัทลุง 93000
154 ถนนบ้านปากแพรก คหูาสวรรค ์เมืองพัทลงุ พัทลุง 93000
19 ม.3 สมหวัง กงหรา พัทลงุ 93000
3 ม.7 ลาํปํา เมืองพัทลงุ พัทลุง 93000
เลขที ่6 หมู ่8 ปรางหมู่ เมอืงพัทลุง พัทลงุ 93000
311/1 ม.11 ตาํนาน เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
159 ม.6 ปรางหมู ่เมืองพัทลงุ พัทลุง 93000
56 ม.8 นาโหนด เมืองพัทลงุ พัทลุง 93000
195 ม.6 ต.ลําสินธุ ์อ.ศรนีครนิทร์ จ.พัทลุง 93000 ลาํสินธุ ์ศรนีครนิทร ์พัทลุง 93000
127 หมู ่2 รา้น Bright lnnovation พนมวังก ์ควนขนนุ พัทลงุ 93110
240/8 หมู่ที ่1 ถ.ทุ่งขา่-หสัคณุ แพรกหา ควนขนนุ พัทลุง 93110
386 ม.4 เกาะเตา่ ป่าพะยอม พัทลงุ 93110
283/1 หมู ่7 ควนขนนุ ควนขนนุ พัทลุง 93110
272 ม.1 ควนขนนุ ควนขนนุ พัทลุง 93110
180 ม.6 แพรกหา ควนขนุน พัทลุง 93110
24 หมูที่ ่4 ปา่พะยอม ปา่พะยอม พัทลุง 93110
168 หมูที่ ่5 ปันแต ควนขนุน พัทลุง 93110
110 ม. 7 ดอนทราย ควนขนนุ พัทลุง 93110
444. ม.10 ฝาละม ีปากพะยนู พัทลุง 93120
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ชิปปส์ไมล์ หารเทา
ชิปปส์ไมล์ สาขา ปากพะยูน
ชิปปส์ไมล์ เขาชยัสน
ชิปป ส์ไมลส์าขา บา้นหัวหรัง่
ชิปปส์ไมล์ สาขา วชิญะการค้า
ชิปปส์ไมล์ สหกรณ ์บางแกว้
ชิปปส์ไมล์ สาขา ตลาดพงศท์รพัย์บางแกว้
ชิปปส์ไมล์ มะกอกเหนอื
ชิปปส์ไมล์ บา้นปากคลอง
ชิปปส์ไมล์ สาขา ทะเลน้อย-พนางตุง
ชิปปส์ไมล์ แมข่รี
ชิปปส์ไมล์ ป่าบอน
ชิปปส์ไมล์ ตลาดป่าบอน
ชิปปส์ไมล์ โคกทราย
ชิปปส์ไมล์ วังใหม่
ชิปปส์ไมล์ ป่าบอน พัทลุง
ชิปปส์ไมล์ สาขาคลองทรายขาว
ชิปปส์ไมล์ สาขา คลองทรายขาว
ชิปปส์ไมล์ สาขา โฟร์กสั เอก็ซเ์พรส
ชิปปส์ไมล์ สาขารา้นรบัส่ง-พัสดุ ข้างอําเภอ
ชิปปส์ไมล์สาขา บา้นพรา้ว ป่าพะยอม
ชิปปส์ไมล์ สาขา ทุง่ชมุพล
ชิปปส์ไมล์ สาขา บา้นพร้าว
ชิปปส์ไมล์ หน้า มทร.ศรีวชิยั ทุง่ใหญ่
ชิปปส์ไมล์ เกาะแกว้
ชิปปส์ไมล์ เอ็กโป
ชิปปส์ไมล์ แมห่ลาน
ชิปปส์ไมล์ รัษฎานสุรณ์
ชิปปส์ไมล์ สามกอง
ชิปปส์ไมล์ เมืองทอง
ชิปปส์ไมล์ ซอยวรีะอทิุศ
ชิปปส์ไมล์ โบท๊พลาซ่าสามกอง
ชิปปส์ไมล์ อ่องซิมผา่ย ตลาดใหม่
ชิปปส์ไมล์ ถนนศกัดเิดช(หมู1่)
ชิปปส์ไมล์ เจ้าฟา้ดาวรุง่
ชิปปส์ไมล์ มีนาพัสดุ
ชิปปส์ไมล์ ร้านตน้ตระกานต ์การค้า
ชิปปส์ไมล์ วิชติสงคราม
ชิปปส์ไมล์ สาขา รว่มพัฒนา
ชิปปส์ไมล์ สาขา สามกองภเูกต็
ชิปปส์ไมล์ สาขา แหลมทอง

145/2 ม.7 หารเทา ปากพะยนู  พัทลุง 93120
934/2 ม.1 ปากพะยนู ปากพะยนู พัทลุง 93120
58/5 หมู ่7 เขาชยัสน เขาชยัสน พัทลุง 93130
64 ม.8 เขาชยัสน เขาชยัสน พัทลุง 93130
205 ม.3 ควนขนนุ เขาชยัสน พัทลุง 93130
103 ม.12 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 93140
ตลาดพงศท์รพัยบ์างแก้ว (โคง้รถไฟ) 65 ม.1 โคกสัก บางแกว้ พัทลุง 93140
111 ม.6 มะกอกเหนอื ควนขนนุ พัทลุง 93150
761/4 หมู ่1 มะกอกเหนอื ควนขนนุ พัทลงุ 93150
61/1 ม.2 พนางตุง ควนขนุน พัทลงุ 93150
541 หมู ่1 แมข่ร ีตะโหมด พัทลุง 93160
192 ม.6 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 93170
169 หมู ่4 ทุง่นาร ีปา่บอน พัทลุง 93170
190 ม.8 โคกทราย ปา่บอน พัทลุง 93170
169 ม.2 วังใหม ่ป่าบอน พัทลุง 93170
22 ม.3 ปา่บอน ปา่บอน พัทลุง 93170
137 หมู ่4 คลองทรายขาว กงหรา พัทลงุ 93180
299 ม.8 คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง 93180
224/2 หมู่.12 คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 93180
412 หมู5่ เกาะเต่า ปา่พะยอม พัทลุง 93210
161/3 หมู่ 1  บา้นพรา้ว  ปา่พะยอม  พัทลงุ  93210
304/9 ม.3 ลานขอ่ย ป่าพะยอม พัทลงุ 93210
422 หมู ่1 บา้นพรา้ว ปา่พะยอม พัทลุง 93210
1271 บ้านพักคา่ยนเรศวร ชะอาํ ชะอาํ เพชรบรุ ี76120
2/53 หมู5่ ถ.เทพกระษตัรย์ี เกาะแก้ว เมืองภเูก็ต ภเูก็ต 83000
หา้งเอ็กซโ์ป 9/3 ถนน ตลิกอทิุศ2 ตลาดใหญ่ เมอืงภูเก็ต ภเูกต็ 83000
52/20 ถนนแม่หลวน ตลาดเหนือ เมอืงภเูกต็ ภเูก็ต 83000
75/140 ซอยสามกอง รษัฎา เมืองภเูกต็ ภเูกต็ 83000
100/373 รษัฎา เมืองภเูกต็ ภเูกต็ 83000
43/354 หมูที่ ่1 ถ.เมอืงทอง-เขาขาด วิชติ เมอืงภูเกต็ ภเูกต็ 83000
35/45 หมู ่3 รษัฎา เมอืงภูเกต็ ภเูกต็ 83000
143/123 ม.5 รษัฎา เมอืงภเูกต็ ภเูกต็ 83000
57/1 ถนนพัฒนา ตลาดเหนอื เมอืงภเูกต็ ภเูกต็ 83000
34/120 หมู่ที1่ ถ.ศักดเิดช วิชติ เมอืงภูเกต็ ภเูกต็ 83000
5/37 หมู ่2 ถ.เจา้ฟา้ วิชติ เมืองภเูกต็ ภูเกต็ 83000
44/7 ม.6 วิชติ เมอืงภเูกต็ ภเูกต็ 83000
64/140 ถ.อนุกาษภูเกต็การ รัษฎา เมืองภเูกต็ ภูเกต็ 83000
2 หมู ่5 ถนน วิชติสงคราม วิชติ เมอืงภเูกต็ ภเูก็ต 83000
74/186 ม.3 ถนนรว่มพัฒนา รษัฎา เมอืงภเูกต็ ภูเกต็ 83000
100/373 ม.5 รษัฎา เมืองภเูกต็ ภเูก็ต 83000
74/127 หมูบ้่านซิตีโ้ฮม ซอย1 หมู3่ ถ.รว่มพัฒนา รษัฎา เมืองภเูกต็ ภเูกต็ 83000
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ชปิปส์ไมล์สาขา บายพาส สะปํา-สามกอง
ชปิปส์ไมล์ สาขา วชิติ
ชปิปส์ไมล์ สาขา ถนนวิชติสงคราม
ชปิปส์ไมล์ สาขา ป๊ัม caltex ถ.เจ้าฟา้ตะวนัออก
ชปิปส์ไมล์ สาขา กะรน
ชปิปส์ไมล์ ศรสุีนทร
ชปิปส์ไมล์ สาขา อนุสาวรย์ีท้าว
ชปิปส์ไมล์ สาขา ไม้ขาว
ชปิปส์ไมล์ สาขา บา้นหยิด
ชปิปส์ไมล์ สาขา บา้นบ่อไทร ม.6
ชปิปส์ไมล์ กะทู้
ชปิปส์ไมล์ สาขา PTT Kathu
ชปิปส์ไมล์ กะทู้ 2
ชปิปส์ไมล์ ถนน เจา้ฟา้ตะวนัตก
ชปิปส์ไมล์ สาขา ราไวย์
ชปิปส์ไมล์ ป่าตอง นาใน
ชปิปส์ไมล์ สาขาเนนิหกูวาง
ชปิปส์ไมล์ ยะลา
ชปิปส์ไมล์ ถนนสาย 15
ชปิปส์ไมล์ ผังเมอืง2-สะเตงนอก
ชปิปส์ไมล์ บา้นเบอเส้ง
ชปิปส์ไมล์ ถนนรวมมติร
ชปิปส์ไมล์ สะเตงนอก
ชปิปส์ไมล์ สาขาหมู ่2 ตาเซะ
ชปิปส์ไมล์ สาขา เทศบาล 1
ชปิปส์ไมล์ สาขา สะเตง
ชปิปส์ไมล์สาขา ผงัเมือง 4
ชปิปส์ไมล์ สาขา สิโรรส ตลาดเก่าจารู
ชปิปส์ไมล์ สาขา ทา่สาป
ชปิปส์ไมล์ สาขา มสัยดิกลางยะลา
ชปิปส์ไมล์ สาขา เมอืงทองยะลา
ชปิปส์ไมล์ สามแยกบ้านเนยีง
ชปิปส์ไมล์ 4 แยกอนามัยสะเตงนอก
ชปิปส์ไมล์ สิโรรส 8
ชปิปส์ไมล์ สะเตงนอก
ชปิปส์ไมล์ สาขา ยะลา shipsmile
ชปิปส์ไมล์ สาขา หนา้โรงเรยีนคณะราษฎรบาํรุงยะลา
ชปิปส์ไมล์ สาขา ยะลา
ชปิปส์ไมล์ ป้ัมเอสโซ ่ถนนประชาธิปัตย์
ชปิปส์ไมล์ สาขา ตาชี
ชปิปส์ไมล์ บาละ

125/309 หมูบ้่านรอ้คการเ์ดน้ 3,4 ถ.ประชาอทิุศ5 รษัฎา เมืองภเูก็ต ภูเก็ต 83000
89/31 หมูที่ ่6 วิชติ เมอืงภูเก็ต ภเูกต็ 83000
เลขที ่20/19 หมู ่4 ถ.วิชติสงคราม วิชติ เมอืงภเูกต็ ภเูกต็ 83000
14/48 ม.1 ฉลอง เมอืงภเูกต็ ภเูกต็ 83000
320 ถ.ปฏกั กะรน เมอืงภเูกต็ ภเูก็ต 83100
321/183 ซ.9 ม.ไอลีฟไพรถ์ลาง เทพกระษัตร ีถลาง ภเูก็ต 83110
56/4 ม.5 ถ.เทพกระษตัรี ศรสุีนทร ถลาง ภเูกต็ 83110
153/1 ม.4 ไมข้าว ถลาง ภเูกต็ 83110
96/2 ม.7 ไม้ขาว ถลาง ภเูก็ต 83110
8/11 ม.6 บ้านบอ่ไทร ถ.สนามบนิเส้นเกา่ ไม้ขาว ถลาง ภเูกต็ 83110
109/10 หมู ่7 กะทู ้กะทู ้ภเูก็ต 83120
2/125 ม.2 กะทู ้กะทู ้ภเูกต็ 83120
71/28 หมู่ที ่1 กะทู ้กะทู ้ภเูกต็ 83120
16/7 ม.9 ถ.เจ้าฟา้ตะวันออก ฉลอง เมืองภเูกต็ ภูเก็ต 83130
51/1 ม.4 ราไวย ์เมอืงภเูกต็ ภเูกต็ 83130
38/56 ถนนนาใน ปา่ตอง กะทู ้ภเูก็ต 83150
245/11 ม.9 สะเตงนอก เมอืงยะลา ยะลา 95000
82 ถ.ธนวิธ4ี สะเตง เมอืงยะลา ยะลา 95000
123/19 ถ.สาย 15 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000
133/31 ถ.ผงัเมอืง2 สะเตงนอก เมอืงยะลา ยะลา 95000
114/22 หมู ่1 สะเตงนอก เมอืงยะลา ยะลา 95000
232ถ.รวมมติร สะเตง เมอืงยะลา ยะลา 95000
45/1 หมู่ที3่ สะเตงนอก เมอืงยะลา ยะลา 95000
92/9 หมู่ที ่2 ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา 95000
54 ถนน เทศบาล 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000
20 ถนน.ศรปุีตรา สะเตง เมอืงยะลา ยะลา 95000
286 ถ.ผงัเมอืง4 สะเตง เมอืงยะลา ยะลา 95000
1155 ถ.สิโรรส สะเตง เมอืงยะลา ยะลา 95000
42/23 ม.3 ทา่สาป เมอืงยะลา ยะลา 95000
839 ถ.สิโรรส สะเตง เมอืงยะลา ยะลา 95000
1077 ถ.ผงัเมอืง4 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000
36-37 ม.4 เปาะเส้ง เมอืงยะลา ยะลา 95000
บา้นเลขที ่4 สะเตงนอก เมอืงยะลา ยะลา 95000
4 สิโรรส 8 สะเตงนอก เมอืงยะลา ยะลา 95000
74/30 ซ.ขา้งอนามยัสะเตงนอก  ม.6 สะเตงนอก เมอืงยะลา ยะลา 95000
25 ซ.กชพงศ(์มนู-นิตยา) ถ.มนู-นติยา สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000
27/4 ถ.พิศาลอทิุศ สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000
7 ถ.ผังเมอืง4 ซ.24 สะเตง เมอืงยะลา ยะลา 95000
96/4 ป๊ัมนํา้มนัเอสโซ ่ถ.ประชาธปัิตย ์เบตง เบตง ยะลา 95110
59/1 หมู่ที2่ ตาชี ยะหา ยะลา 95120
246 หมู1่ บาละ กาบงั ยะลา 95120
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ชิปปส์ไมล์ บนันงัสตา
ชิปปส์ไมล์ โกตาบารู
ชิปปส์ไมล์ รามัน
ชิปปส์ไมล์ สาขา หนา้ โรงพยาบาลรามนั
ชิปปส์ไมล์ สาขา รา้นสะดวกซือ้ปูลาลนอร์
ชิปปส์ไมล์ สาขา Sofeera
ชิปปส์ไมล์ สาขา อาซอ่ง
ชิปปส์ไมล์ บา้นบอ่หนิ
ชิปปส์ไมล์ ลําใหม่
ชิปปส์ไมล์ แม่หวาด
ชิปปส์ไมล์ Tuddaw Shop
ชิปปส์ไมล์ ปากนํา้ระนอง
ชิปปส์ไมล์ ศูนย์จังหวดัระนอง
ชิปปส์ไมล์ สาขาเขานิเวศน์
ชิปปส์ไมล์ สาขา สะพานปลา
ชิปปส์ไมล์ สาขา สิโรรส 8 ใกลม้สัยิด
ชิปปส์ไมล์ บางนอน
ชิปปส์ไมล์ มบ.บา้นสองแพรก
ชิปปส์ไมล์ เขารปูช้าง
ชิปปส์ไมล์ คลองเตย-คลองเปล
ชิปปส์ไมล์ สถานนีขนส่งผู้โดยสารจังหวดัสงขลา
ชิปปส์ไมล์ ราษฎรอุ์ทิศ 1
ชิปปส์ไมล์ เขารปูช้าง
ชิปปส์ไมล์ สาขา สําโรง
ชิปปส์ไมล์ แยกเกา้เส้ง
ชิปปส์ไมล์ สวนตลู
ชิปปส์ไมล์ สาขาป๊ัมปตท.ทุง่หวัง
ชิปปส์ไมล์ สาขา จริชัญาเอก็ซเ์พรส
ชิปปส์ไมล์ สาขา สงขลา
ชิปปส์ไมล์ สาขา ราษฎรอ์ทุศิ 1 สงขลา
ชิปปส์ไมล์ สาขา บอ่ยาง
ชิปปส์ไมล์ พะวง
ชิปปส์ไมล์ เมืองหาดใหญ่
ชิปปส์ไมล์ คอหงส์
ชิปปส์ไมล์ ท่าชา้ง
ชิปปส์ไมล์ ถนนจนัทรว์โิรจน์
ชิปปส์ไมล์ ควนลงั
ชิปปส์ไมล์ ถนนนพิิทธส์งเคราะห์
ชิปปส์ไมล์ ซอยสาครมงคล 2
ชิปปส์ไมล์ ถนนลพบรุรีาเมศร์
ชิปปส์ไมล์ ศุกภสารรังสรรค์

21ม.2 ถ.สุขยางค ์บันนังสตา บันนงัสตา ยะลา 95130
317 หมู ่2 ถนนยะลา-โกตา โกตาบารู รามนั ยะลา 95140
14/15 ม.1 ซ.เสนารตัน์ กายูบอเกาะ รามนั ยะลา 95140
99 ม.1 ถ.เมอืงรามนั กายบูอเกาะ รามัน ยะลา 95140
8/2 หมูท่ี ่3 จะกว๊ะ รามัน ยะลา 95140
93/1 หมูท่ี ่1 ถนนจรญูวิถ ีกายูบอเกาะ รามนั ยะลา 95140
70/2 ม.5 อาซ่อง รามนั ยะลา 95140
115/1 ม.4 บา้นบอ่หิน บา้นแหร ธารโต ยะลา 95150
155/3 หมู ่1 ลําใหม ่เมอืงยะลา ยะลา 95160
ร้านกาแฟ บา้นโต คอฟฟี่  59/1 หมู ่11 แมห่วาด ธารโต ยะลา 95170
37/77 ถ.ทา่เมอืง เขานเิวศน ์เมอืงระนอง ระนอง 85000
94-94/1 ม.1 ปากน้ํา เมืองระนอง ระนอง 85000
ตลาดล่าง ถ.เรอืงราษฎร์ เขานเิวศน ์เมอืงระนอง ระนอง 85000
44/58 ถ.เรอืงราฎร ์เขานเิวศน ์เมอืงระนอง ระนอง 85000
73/22 ม.5 บางริน้ เมอืงระนอง ระนอง 85000
57 ม.8 ราชกรดู เมอืงระนอง ระนอง 85000
156/14 ม.3 บางนอน เมอืงระนอง ระนอง 85000
521 บ้าน สองแพรก ม.7 ลําเลียง กระบุร ีระนอง 85110
151/3 ม.8 เขารปูชา้ง เมืองสงขลา สงขลา 90000
234 ถ.ราษอทิุศ1 บ่อยาง เมอืงสงขลา สงขลา 90000
91/1 ถ.เตาอฐิ บอ่ยาง เมอืงสงขลา สงขลา 90000
511 ถนน ราษฎรอุ์ทิศ 1 บ่อยาง เมอืงสงขลา สงขลา 90000
99/75 หมู ่2 ซอย กาญจนวนิช 39 เขารปูชา้ง เมอืงสงขลา สงขลา 90000
97/2 ม.10 เขารูปชา้ง เมอืงสงขลา สงขลา 90000
701/1 ถ.ไทรบุร ีบอ่ยาง เมอืงสงขลา สงขลา 90000
3/160  ม.5 ถ.สงขลา - นาทวี เขารปูชา้ง เมอืงสงขลา สงขลา 90000
ป๊ัมนํา้มนั ปตท.ทุง่หวัง 17/8 ม.2 ทุง่หวัง เมอืงสงขลา สงขลา 90000
บา้น 300 ถ.ไทรบรุ ีบอ่ยาง เมอืงสงขลา สงขลา 90000
43 ถนนสระเกษ บ่อยาง เมอืงสงขลา สงขลา 90000
46/1 ราษฎรอุ์ทศิ 1 บ่อยาง เมอืงสงขลา สงขลา 90000
เลขที ่ 14/3 ถนนวิเชียรชม บอ่ยาง  เมอืงสงขลา  สงขลา  90000
680/2 หมูท่ี ่3 พะวง เมอืงสงขลา สงขลา 90100
120 ถ.นพัินธอุ์ทศิ หาดใหญ่ หาดใหญ ่สงขลา 90110
บ.เทรดเอก็ซ์(ประเทศไทย)จาํกดั 334 ถ.ปุณณกณัฑ ์คอหงส์ หาดใหญ ่สงขลา 90110
314 ม.11 ทา่ชา้ง บางกลํา่ สงขลา 90110
19 ถนนจนัทรวิ์โรจน ์หาดใหญ่ หาดใหญ ่สงขลา 90110
819 ถ.ควนลัง-ศรีภูวนารถ ม.1 ควนลัง หาดใหญ ่สงขลา 90110
6/28 ถ. นพัิทธส์งเคราะห ์1 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
452/2 ซ. สาครมงคล2 ถนนบางหกั หาดใหญ ่หาดใหญ่ สงขลา 90110
49/12-13 หมูท่ี ่4 ถ.ลพบุรรีาเมศร ์คลองแห หาดใหญ ่สงขลา 90110
364 ถนนศกุภสารรงัสรรค ์หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
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ชิปปส์ไมล์ ถนนประธานอทุศิ
ชิปปส์ไมล์ ทุ่งตาํเสา
ชิปปส์ไมล์ กิมหยง
ชิปปส์ไมล์ ศุนย์ตําบลคเูตา่
ชิปปส์ไมล์ ถ.คลองเรยีน2
ชิปปส์ไมล์ โรงพยาบาลราษฎรย์นิดี
ชิปปส์ไมล์ สายสนามบนิ-ลพบรุรีาเมศร์
ชิปปส์ไมล์ โชคสมาน 5
ชิปปส์ไมล์ ส่ีแยกโรงปูน-สะพานดํา
ชิปปส์ไมล์ ศูนย์หาดใหญ ่จังหวดัสงขลา
ชิปปส์ไมล์ ท่าชา้ง-บางนา
ชิปปส์ไมล์ คลองเตย
ชิปปส์ไมล์ ถ.ควนลงั-บา้นพรุ
ชิปปส์ไมล์ หน้าคา่ยเสนาณรงค์
ชิปปส์ไมล์ ถนนพลพิชยั-บา้นพร
ชิปปส์ไมล์ คลองแห-คเูตา่
ชิปปส์ไมล์ แยกสนามบนิใน
ชิปปส์ไมล์ ถนน นพัิทธส์งเคราะห2์
ชิปปส์ไมล์ ทุ่งรี
ชิปปส์ไมล์ ถนน ถ.พลพิชยั
ชิปปส์ไมล์ หน้าสวนสาธารณะหาดใหญ่
ชิปปส์ไมล์ คูเตา่
ชิปปส์ไมล์ กาณจนวนิช 17
ชิปปส์ไมล์ ตรงขา้มตลาดกรนีเวย์
ชิปปส์ไมล์ เพชรเกษม 38 ซอย 8
ชิปปส์ไมล์ สาขา เลยีบคลอง ร.5
ชิปปส์ไมล์ สาขา นํา้นอ้ย
ชิปปส์ไมล์ สาขา ทา่ข้าม
ชิปปส์ไมล์ สาขา ศภุสารรงัสรรค์ 2
ชิปปส์ไมล์ สาขา คดยาง
ชิปปส์ไมล์ ถนนราษฎรอ์ทุศิ-หาดใหญ่
ชิปปส์ไมล์ สาขา ทุง่เสา
ชิปปส์ไมล์ สาขา หาดใหญ่ใน
ชิปปส์ไมล์ สาขา ประชาชืน่
ชิปปส์ไมล์ สาขา ถ.คลองเตย/คลองเปล
ชิปปส์ไมล์ สาขา หนา้โรงพยาบาลบางกลํา่
ชิปปส์ไมล์ สาขา ซอย 16 พรหมอทุศิ
ชิปปส์ไมล์ ถนนนวลแกว้อทุศิ
ชิปปส์ไมล์ สาขา คลองหวะ
ชิปปส์ไมล์ สาขา ถ.นพัิทธ์สงเคาระห1์ หาดใหญ่
ชิปปส์ไมล์ สาขา ถนนราษฎรอุ์ทศิ หาดใหญ่

19/2 ถนนประธานอทุศิ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
176/10 หมู่ 10 ทุง่ตาํเสา หาดใหญ่ สงขลา 90110
147-149 ถนนเพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ ่สงขลา 90110
114 ม.9 คเูต่า หาดใหญ ่สงขลา 90110
8 ถ.คลองเรยีน2 หาดใหญ ่หาดใหญ่ สงขลา 90110
124/2 ถนน ราษฎรย์นิ หาดใหญ่ หาดใหญ ่สงขลา 90110
27 ม.1 ยนูกิิ ฟารม์ ซ.ชยัชนะสงคราม ซ.1 ควนลงั หาดใหญ ่สงขลา 90110
155 ถ.โชคสมาน5 ซอย 10 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
455/3 ม.1 ถ.รถัการ หาดใหญ ่หาดใหญ่ สงขลา 90110
191 ถนนถดัอุทศิ หาดใหญ ่หาดใหญ ่สงขลา 90110
316 ม.2 ถ.ลพบรุรีาเมศว์-บางแฟบ ควนลงั หาดใหญ ่สงขลา 90110
115 ถ.คลองเตย-คลองเปล คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
เยือ้งหมู่บา้นวรรณทวีเพรส ม.1 ถ.ควนลัง-บา้นพร ุควนลงั หาดใหญ่ สงขลา 90110
668ซอย11ถนนกาญจนวนชิ หาดใหญ ่หาดใหญ่ สงขลา 90110
19 ถนนพลพิชัย-บ้านพร ุหมู่ 5 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
20/44 ซ.19 คลองแห-คูเตา่ คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 90110
654 ม.3 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร ์ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 90110
260/12 ถ.นพัิทธส์งเคราะห2์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
42 ซ.5 ถ.ทุง่รี คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
44/22 ถ.พลพิชยั หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
1/13 ถนนกาญจนวณชิย ์หาดใหญ ่หาดใหญ่ สงขลา 90110
243/3 ม.7 คเูต่า หาดใหญ่ สงขลา 90110
68 ถนน กาญจนวนิช ซอย 17 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
159-161 ถ.กาญจนวนชิย ์หาดใหญ ่หาดใหญ่ สงขลา 90110
72 หมูบ้่านหาดใหญซ่ติี ้ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 90110
187 ถ.เลียบคลอง ร.5 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
156 ม.7 นํา้น้อย หาดใหญ่ สงขลา 90110
24 ม.7 ทา่ขา้ม หาดใหญ่ สงขลา 90110
221/2 ถ.ศภุสารรงัสรรค ์หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
125 หมู่ 4 บ้านหาร บางกลํา่ สงขลา 90110
748 ถนนราษฏรอ์ทิุศ(เขต8) หาดใหญ่ หาดใหญ ่สงขลา 90110
25 ถ.ทุง่เสา1 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
466 ถ.เทศาพัฒนา หาดใหญ ่หาดใหญ่ สงขลา 90110
200/3หมู ่5 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 90110
47 ซอย 6 เพชรเกษม คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
114/2 ม.1 บางกล่ํา บางกลํา่ สงขลา 90110
98/25 ม.1 ซ.16 พรหมอทุศิ ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 90110
28/28 หมูท่ี ่1 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
138 ถ.พลพิชยั-บ้านคลองหวะ คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
365 ถ.นพัิทธส์งเคาระห1์ หาดใหญ่ หาดใหญ ่สงขลา 90110
585 ถนนราษฎรอ์ทิุศ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
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ชปิปส์ไมล์ ศูนย์อําเภอบางกล่ า
ชปิปส์ไมล์ กิมหยง ถ.ศภุสารรงัสรรค์
ชปิปส์ไมล์ นวลค้าข้าวสงขลา
ชปิปส์ไมล์ หาดใหญ่
ชปิปส์ไมล์ ศูนย์จังหวดัสงขลา
ชปิปส์ไมล์ สาขา พลพิชยั ม.หาดใหญ่
ชปิปส์ไมล์ สาขา สนามบิน
ชปิปส์ไมล์ สาขา บางกลํา่
ชปิปส์ไมล์ ร่วมไทย2
ชปิปส์ไมล์ ปรกิ
ชปิปส์ไมล์ ปรกิ
ชปิปส์ไมล์ บา้นนา จะนะ
ชปิปส์ไมล์ บา้นนา-จะนะ
ชปิปส์ไมล์ สาขานาทบั
ชปิปส์ไมล์ สาขา บา้นออกวดั
ชปิปส์ไมล์ ระโนด 
ชปิปส์ไมล์ สาขาเทพา
ชปิปส์ไมล์ นาทวี
ชปิปส์ไมล์ เลนุกูล
ชปิป ส์ไมลส์าขา ปลกัหนู
ชปิปส์ไมล์ สาขา ถ.เพชรเกษม นาทวี
ชปิปส์ไมล์ สาขา ถนนนาทวปีระกอบ นาทว ีสงขลา
ชปิปส์ไมล์ กาญจนวานชิ
ชปิปส์ไมล์ ศรภีวูนารถ ซอย 10
ชปิปส์ไมล์ ราชมงคลศรีวชิยั รฐัภูมิ
ชปิปส์ไมล์ รัตภมิู
ชปิปส์ไมล์ รัตภมิู
ชปิปส์ไมล์ NBA ศนูยตํ์าบลกาํแพงเพชร จังหวัดสงขลา
ชปิปส์ไมล์ วดัจนัทร์
ชปิปส์ไมล์ บอ่แดง
ชปิปส์ไมล์ สาขา จะทิง้พระ
ชปิปส์ไมล์ สาขา ชมุพล
ชปิปส์ไมล์ ศูนย์อําเภอสทิงพระ
ชปิปส์ไมล์ ศูนย์อําเภอสะบา้ยอ้ย จังหวดัสงขลา
ชปิปส์ไมล์ ควนเนยีงควนเนยีง
ชปิปส์ไมล์ ควนร ู- รตัภมูิ
ชปิปส์ไมล์ สาขา คุณสาลี่
ชปิปส์ไมล์ คลองหอยโขง่
ชปิปส์ไมล์ ปลกัคลา้
ชปิปส์ไมล์ ศูนย์อําเภอคลองหอยโข่ง
ชปิปส์ไมล์ สาขาตะพง หาดใหญ่

256 หมูท่ี ่14 ทา่ชา้ง บางกล่ํา สงขลา 90110
95 ถ.ศภุสารรงัสรรค์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
109/8 ถ.กาญจนราเมศวร ์ม.11 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 90110
255 ถนน สัจจกลุ หาดใหญ ่หาดใหญ่ สงขลา 90110
9 ซอย 14ราษฎรอ์ทุศิ) หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
166/87 ซอยสุธาทพิย4์/4 ถ.พลพิชยั คอหงส์ หาดใหญ ่สงขลา 90110
เลขที ่1109 หมู่1 ถ.สนามบิน ควนลงั หาดใหญ่ สงขลา 90110
170/9 ม.1 บางกล่ํา บางกล่ํา สงขลา 90110
90/10 ถนนรวมไทย 2 สะเดา สะเดา สงขลา 90120
156 หมู่ที2่ ถนนกาญจนวนิช ปรกิ สะเดา สงขลา 90120
6/6 ม.3 ปรกิ สะเดา สงขลา 90120
ร้านวิเชยีรการไฟฟา้ 84 ม.3 บา้นนา จะนะ สงขลา 90130
58 ม.2 ถ.หาดใหญ่-ปัตตาน ีบา้นนา จะนะ สงขลา 90130
39/6 ม.13 นาทบั จะนะ สงขลา 90130
70/2 บ้านออกวัด ม. 3 นํา้ขาว จะนะ สงขลา 90130
123  ม.5  ทา่บอน ระโนด สงขลา 90140
167  ม.1  ถ.ประธานสุขา เทพา เทพา สงขลา 90150
28/4 ม.3 นาทวี นาทวี สงขลา 90160
7 หมู ่1 ซอยพัดทองราํลึก นาทวี นาทวี สงขลา 90160
10/2 หมู ่3 ปลักหน ูนาทวี สงขลา 90160
89/6 ม.1 ถ.เพชรเกษม นาทวี นาทว ีสงขลา 90160
คลินิกหมอจา๋สัตวแพทย์ 109/1 หมู8่ถนนนาทวีประกอบ นาทวี นาทวี สงขลา 90160
122 ม.5 ถ.กาญจนวนชิ พังลา สะเดา สงขลา 90170
33/6 ม.3 คหูาใต ้รตัภมิู สงขลา 90180
151/6 หมูท่ี ่ 5 ถนนเพชรเกษม กําแพงเพชร รัตภมู ิสงขลา 90180
197 หมู ่12 กาํแพงเพชร รตัภมู ิสงขลา 90180
197 หมู ่12 กาํแพงเพชร รตัภมู ิสงขลา 90180
114/4 ม.13 หนองกวางขอ้ง กาํแพงเพชร รตัภมิู สงขลา 90180
31/3 หมูท่ี ่1 วัดจนัทร ์สทงิพระ สงขลา 90190
4 หมู่ที3่ ถนนสงขลาระโนด บ่อแดง สทงิพระ สงขลา 90190
21/3 ม.2 จะทิง้พระ สทงิพระ สงขลา 90190
52 ม.7 ชุมพล สทิงพระ สงขลา 90190
35/6 ม.4 จะทิง้พระ สทงิพระ สงขลา 90190
53/4 หมูท่ี ่3 จะแหน สะบ้าย้อย สงขลา 90210
337/13 ม.2 ถ.ไชยศรสงเคราะห ์รตัภมู ิควนเนียง สงขลา 90220
93/1 หมู ่7 ควนร ูรตัภมู ิสงขลา 90220
53 ม.5 รตัภูม ิควนเนยีง สงขลา 90220
3 หมู่ 7 โคกมว่ง คลองหอยโขง่ สงขลา 90230
10 ม.5 โคกมว่ง คลองหอยโขง่ สงขลา 90230
193 ม.7 ทุ่งลาน คลองหอยโขง่ สงขลา 90230
ตรงข้ามกบั บ.สยามเซมเพอรเ์มด จาํกดั พะตง หาดใหญ่ สงขลา 90230
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 90230
 90240
 90240
 90240
 90250
 90250
 90250
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ชปิปส์ไมล์ ศนูย์จังหวัดสงขลา
ชปิปส์ไมล์ ถนนทกัษณิเฉลมิเขต
ชปิปส์ไมล์ ศนูย์รวมขนส่งชัน้นํา ป าดังเบซาร ์
ชปิปส์ไมล์ สาขา M-Ship Smile
ชปิปส์ไมล์ สาขา บา้นสวนวงันนท์ บา้นพรุ
ชปิปส์ไมล์ สาขา บา้นไร่
ชปิปส์ไมล์ สาขา สาธารณสุขบา้นพรุ
ชปิปส์ไมล์ สาขา โปะหมอ
ชปิปส์ไมล์ ลําไพล
ชปิปส์ไมล์ สาขา หาดใหญ่
ชปิปส์ไมล์ สาขา ขวญัเพชรพาณิชย์
ชปิปส์ไมล์ สาขา มกุ&มิวส์ พัสดุด่วนทัว่ไทย
ชปิปส์ไมล์ นาหมอ่น
ชปิปส์ไมล์ สาขา หนา้อาํเภอนาหมอ่ม
ชปิปส์ไมล์ สาขา สปาย-กี ้ชอ็ป
ชปิปส์ไมล์ สาขา เนนิพิจิตร
ชปิปส์ไมล์ สะเดา
ชปิปส์ไมล์ ด่านนอก
ชปิปส์ไมล์ สิงหนคร
ชปิปส์ไมล์ ป่าขาด
ชปิปส์ไมล์ ม่วงงาม
ชปิปส์ไมล์ ถนนศลุกานกูุล
ชปิปส์ไมล์ พิมาน
ชปิปส์ไมล์ สาขา ตาํมะลงั
ชปิปส์ไมล์ ละงู
ชปิปส์ไมล์ สาขา ละงู
ชปิปส์ไมล์ สาขา บารอกัต
ชปิปส์ไมล์ สาขา ควนกาหลง
ชปิปส์ไมล์ บา้นควน
ชปิปส์ไมล์ ฉลงุ
ชปิปส์ไมลล์ บ้านทุง่(สตูล)
ชปิปส์ไมล์ สาขา ขา้งแขวง
ชปิปส์ไมล์ Stevrerหนา้แขวง
ชปิปส์ไมล์ส สาขา อ.ท่าแพ(ทา่เรอื)
ชปิปส์ไมล์สาขา ยา่นซือ่ ควนโดน
ชปิปส์ไมล์ สาขา ควรโดน
ชปิปส์ไมล์ ชนเกษม
ชปิปส์ไมล์ หน้าเมอืง
ชปิปส์ไมล์ ราษฎรบ์าํรงุ
ชปิปส์ไมล์ ส่ีแยกนํา้คา้ง
ชปิปส์ไมล์ ประดู่

80/8 หมู2่ คลองหอยโขง่ คลองหอยโขง่ สงขลา 90230
13 ถนนทักษณิเฉลิมเขต ปาดงัเบซาร ์สะเดา สงขลา 90240
145 ถ.เขารูปชา้ง  ปาดังเบซาร ์สะเดา สงขลา 90240
82/1 หมู่7 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 90240
269 ถนนบ้านพรุธานี บ้านพร ุหาดใหญ ่สงขลา 90250
บ้าน 109/11 หมู่ 8 บ้านพร ุหาดใหญ ่สงขลา 90250
434/4 ถ.กาญจนวนิช บา้นพร ุหาดใหญ่ สงขลา 90250
79 ถ. บ้านพรธุาน ีบา้นพร ุหาดใหญ่ สงขลา 90250
258/2 ม.1 ลาํไพล เทพา สงขลา 90260
104/2 ม.5 ลําไพล เทพา สงขลา 90260
55/2 หมู่ที1่ ลําไพล เทพา สงขลา 90260
71 ม.5 วังใหญ่ เทพา สงขลา 90260
ร้านภรู ีออแกนกิ (แยกไฟแดงนาหมอ่ม) 6/1 หมู ่6 ทุง่ขมิน้ นาหม่อม สงขลา 90310
178/1 ม.5 นาหมอ่ม นาหม่อม สงขลา 90310
115/7 ม.2 นาหม่อม นาหมอ่ม สงขลา 90310
116/1 หมูท่ี ่3 พิจติร นาหมอ่ม สงขลา 90310
140/4 ม.7 ซ.ไทยจงัโหลน26 สํานกัขาม สะเดา สงขลา 90320
12/8 หมู่ที ่2 ถ.กาญจนวนชิ สํานกัขาม สะเดา สงขลา 90320
85/4 หมู ่4 มว่งงาม สิงหนคร สงขลา 90330
16/1 หมู ่2 ปา่ขาด สิงหนคร สงขลา 90330
43/2 ม.9 มว่งงาม สิงหนคร สงขลา 90330
4/2 ถ.ศลุกานกูุล พิมาน เมืองสตลู สตลู 91000
57/1 ถ.เรอืงฤทธิจ์รูญ พิมาน เมืองสตลู สตลู 91000
256 ม.3 ตาํมะลัง เมืองสตลู สตลู 91000
613/1 ม.1 กาํแพง ละง ูสตลู 91110
750 ม.4 กาํแพง ละงู สตลู 91110
567 ม.1 กาํแพง ละงู สตูล 91110
270/1 ม.2 ควนกาหลง ควนกาหลง สตลู 91130
624 หมูที่ ่1 บา้นควน เมืองสตลู สตลู 91140
168/3 ม.4 ฉลุง เมอืงสตูลู สตลู 91140
79 ม.8 ฉลุง เมอืงสตูล สตลู 91140
314/4 เกตร ีเมอืงสตลู สตลู 91140
276 ม.1 ท่าแพ ทา่แพ สตลู 91150
138/3 ม.1 ทา่เรอื ทา่แพ สตลู 91150
42 ม.2 ยา่นซือ่ ควนโดน สตลู 91160
210/5 ม.1 ควนโดน ควนโดน สตลู 91160
225/61 ถนนชนเกษม มะขามเตีย้ เมอืงสุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์าน ี84000
305/19 ถ.หนา้เมือง ตลาด เมอืงสุราษฎรธ์าน ีสุราษฎรธ์าน ี84000
10/50 ถ.ราษฎรบํ์ารงุ ตลาด เมอืงสุราษฎรธ์าน ีสุราษฎรธ์าน ี84000
246/60 หมู ่4 ถ.การณุราษฏร ์มะขามเต้ีย เมอืงสุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี 84000
66/25 ม.4 วัดประดู่ เมอืงสุราษฎรธ์าน ีสุราษฎรธ์าน ี84000
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ชปิปส์ไมล์ โกเตง
ชปิปส์ไมล์ หอพักสุวดิา จ.สุราษฎร์ธานี
ชปิปส์ไมล์ สาขา รา้น M Service
ชปิปส์ไมล์ คลองน้อย
ชปิปส์ไมล์ สาขา เมอืงสุราษฎร์
ชปิปส์ไมล์ ท่าแขก
ชปิปส์ไมล์ สาขา ถนนอาํเภอ
ชปิปส์ไมล์ มะขาม เตีย้  พ่อขุน ทะเล
ชปิปไ์มล์ หน้ารพ.สุราษฎรธ์านี
ชปิปส์ไมล์ สาขา ถนนตลาดใหม ่สุราษฎรธ์านี
ชปิปส์ไมล์ ขา้งโรงเรยีนเมอืง
ชปิปส์ไมล์ สาขา ถนนท่าทอง
ชปิปส์ไมล์ สาขา บงึขนุทะเล
ชปิปส์ไมล์ สาขา ในลกึ
ชปิปส์ไมล์ สาขา ชนเกษม
ชปิปส์ไมล์ ขนุทะเล
ชปิปส์ไมล์ ขนุทะเล
ชปิปส์ไมล์ สาขา ซอยพิเศษ
ชปิปส์ไมล์ สาขา ขนุทะเล
ชปิปส์ไมล์ ตลาดไชยา
ชปิปส์ไมล์ ถนนไชยา-ป่าเว
ชปิปส์ไมล์ สาขา พุมเรียง
ชปิปส์ไมล์ สาขา ทุง่
ชปิปส์ไมล์ สาขา ปา่เว ไชยา
ชปิปส์ไมล์ ทุ่งเตา
ชปิปส์ไมล์ ตลาดเทศบาลนาสาร
ชปิปส์ไมล์ ศนูย์ตําบลตาํบลนาสาร จังหวดัสุราษฎรธ์านี
ชปิปส์ไมล์ ท่าชี
ชปิปส์ไมล์ ท่าโรงชา้ง
ชปิปส์ไมล์ พุนพิน
ชปิปส์ไมล์ กม.18
ชปิปส์ไมล์ สาขา บา้นพ่ีอ้อม
ชปิปส์ไมล์ เสวยีด
ชปิปส์ไมล์ Eve Services
ชปิปส์ไมล์ คลองไทร
ชปิปส์ไมล์ ปากฉลยุ
ชปิปส์ไมล์ สาขา เสวยีด
ชปิปส์ไมล์ คลองสระ
ชปิปส์ไมล์ สาขา บา้นกรูด
ชปิปส์ไมล์ สาขา ตลาดกาญจนดษิฐ์
ชปิปส์ไมล์ ท่าชนะ

130/108 หมู ่2 วัดประดู่ เมอืงสุราษฎรธ์าน ีสุราษฎรธ์านี 84000
45/34 ถ.ศรีวิชยั 59 มะขามเตีย้ เมอืงสุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี 84000
24/324 ม.6 ถ.ชนเกษม มะขามเตีย้ เมอืงสุราษฎรธ์าน ีสุราษฎรธ์าน ี84000
30/6หมู่6 คลองน้อย เมอืงสุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์าน ี84000
176/312 ม.1 มะขามเตีย้ เมอืงสุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี 84000
224/126 หมู ่2 มะขามเต้ีย เมอืงสุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี 84000
เลขที ่263/36 ม4 ถนนอาํเภอ มะขามเตีย้ เมอืงสุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี 84000
103 /693  หมู ่ 3  ถ.พ่อขนุ ทะเล มะขามเตีย้ เมอืงสุราษฎรธ์าน ีสุราษฎร์ธาน ี84000
53/26 ซ.ศรวิีชยั 53 มะขามเตีย้ เมอืงสุราษฎร์ธาน ีสุราษฎร์ธานี 84000
285/20-22 ซอยเปรมจติประชา ถนนตลาดใหม่ ตลาด เมอืงสุราษฎรธ์าน ีสุราษฎรธ์าน ี84000
241/47 หมู4่ มะขามเตีย้ เมอืงสุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี 84000
105/4 ถ.ทา่ทอง ตลาด เมอืงสุราษฎรธ์าน ีสุราษฎรธ์าน ี84000
53/122 ม.3 มะขามเตีย้ เมอืงสุราษฎรธ์าน ีสุราษฎร์ธาน ี84000
133/13  ม.1  ถ.วัด โพธิ ์-บางใหญ ่ มะขาม เต้ีย เมอืงสุราษฎรธ์าน ีสุราษฎรธ์าน ี84000
225/61 หมู่1 ถ.ศรเีกษม (เสมด็เรยีงตัดใหม)่ มะขามเต้ีย เมอืงสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
201/7 หมู ่9 ถนนสุราษฎร-์นาสาร ขนุทะเล เมอืงสุราษฎร์ธาน ีสุราษฎร์ธาน ี84100
353/3 ม.1 ขุนทะเล เมอืงสุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี 84100
หอพักอดศิร 196/34-35 ม.1 ขนุทะเล เมอืงสุราษฎรธ์าน ีสุราษฎรธ์านี 84100
353/3 ม.1 ขุนทะเล เมอืงสุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี 84100
420/3 ม.1 ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎรธ์าน ี84110
135/2 หมู่4 ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธาน ี84110
เลขที ่23/1 หมู่ 3 พุมเรยีง ไชยา สุราษฎรธ์านี 84110
119/4 ม.4 ทุ่ง ไชยา สุราษฎรธ์าน ี84110
138/21 ม.5 ป่าเว ไชยา สุราษฎรธ์านี 84110
170/2 ม 1 ทุง่เตา บา้นนาสาร สุราษฎรธ์าน ี84120
7-9 ถนนศรเีวียง นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎรธ์านี 84120
32/2 ถนนชลประทานใต ้นาสาร บา้นนาสาร สุราษฎรธ์านี 84120
86/3 ม.2 ทา่ช ีบา้นนาสาร สุราษฎรธ์านี 84120
160/4 หมู ่3 ทา่โรงชา้ง พุนพิน สุราษฎรธ์านี 84130
32/4 ม.3 พุนพิน พุนพิน สุราษฎรธ์านี 84130
20/13 ม.4 ทา่โรงชา้ง พุนพิน สุราษฎร์ธาน ี84130
70/10 ม3 บางเดอืน พุนพิน สุราษฎรธ์านี 84130
61/1 ม.2 เสวียด ทา่ฉาง สุราษฎรธ์าน ี84150
87 ม.8 คลองไทร ทา่ฉาง สุราษฎรธ์าน ี84150
88/28-37 หมู ่6 คลองไทร ทา่ฉาง สุราษฎรธ์าน ี84150
111/8 ม.2 ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธาน ี84150
เลขที ่62/หมู3่ เสวียด ทา่ฉาง สุราษฎรธ์านี 84150
213/11 ม.3 คลองสระ กาญจนดษิฐ ์สุราษฎรธ์าน ี84160
52/3 ม.1 กรดู กาญจนดษิฐ ์สุราษฎรธ์าน ี84160
61/18 ถนนตลาด กะแดะ กาญจนดษิฐ ์สุราษฎรธ์าน ี84160
30/4 ม.10 ทา่ชนะ ทา่ชนะ สุราษฎรธ์าน ี84170
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ชิปปส์ไมล์ ร้านวนัสุขมนิมิารท์
ชิปปส์ไมล์ สาขา คันธลีุ
ชิปปส์ไมล์ ท่าชนะ
ชิปปส์ไมล์ ท่ากระดาน
ชิปปส์ไมล์ คีรรีฐันคิ
ชิปปส์ไมล์ สาขา ทา่ขนอน
ชิปปส์ไมล์ ตลาดนดัต้นปาลม์
ชิปปส์ไมล์ สาขาไสท้อนการค้า
ชิปปส์ไมล์ สาขา ตลาดหนา้ควนยิง่เจริญ
ชิปปส์ไมล์ สาขา บา้นควนกลาง
ชิปปส์ไมล์ สาขา บา้นบางดี
ชิปปส์ไมล์ สาขา พ่วงพรมคร
ชิปปส์ไมล์ ดอนสัก
ชิปปส์ไมล์ สาขา บริษทั สิริภวิฒัน ์8 จํากดั
ชิปปส์ไมล์ บา้นนา
ชิปปส์ไมล์ สาขา ส่ีแยกบา้นนาเดิม
ชิปปส์ไมล์ สาขา รา้นเจเจชอ็ปแอนด์เซอรว์สิ
ชิปปส์ไมล์ พนม สุราษฎร์
ชิปปส์ไมล์ บา้นเสดจ็
ชิปปส์ไมล์ บา้นควนกลิง้
ชิปปส์ไมล์ สาขา เฟริส์โฟร์ชปิปส์ไมลเ์ซอรว์สิ
ชิปปส์ไมล์ ศูนย์ตําบลควนศรี
ชิปปส์ไมล์ ควนศรี
ชิปปส์ไมล์ ตลาดนดัพรุพรี
ชิปปส์ไมล์ ทุ่งรงั
ชิปปส์ไมล์สาขา ทา่ทองใหม่
ชิปปส์ไมล์ มะเรต็
ชิปปส์ไมล์ สาขา รา้น daylight cafe
ชิปปส์ไมล์ สาขา บอ่ผดุ 2
ชิปปส์ไมล์ บางจากบ้านใต้
ชิปปส์ไมล์ สาขา รา้นบา้นหมอ
ชิปปส์ไมล์ สาขา คอกชา้ง
ชิปปส์ไมล์ เกาะเตา่-เกาะพงนั
ชิปปส์ไมล์ เกาะเตา่-เกาะพงนั

รา้นวันสุข มินมิารท์ 122/1 ม.15 ประสงค ์ทา่ชนะ สุราษฎรธ์าน ี84170
18 ม.5 คนัธลีุ ทา่ชนะ สุราษฎรธ์านี 84170
1 หมู ่4 สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎรธ์าน ี84170
112 หมู่ที ่8 ทา่กระดาน ครีรัีฐนคิม สุราษฎรธ์าน ี84180
218/1 ม.7 ยา่นยาว ครีรีฐันคิม สุราษฎรธ์าน ี84180
88/6 ม.7 ท่าขนอน ครีีรฐันิคม สุราษฎร์ธาน ี84180
85/4 หมู3่ บางสวรรค ์พระแสง สุราษฎรธ์าน ี84210
67/4ม.6 ไทรขงึ พระแสง สุราษฎรธ์าน ี84210
90/32 ม.1 พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎรธ์าน ี84210
57/4 ม.1 สินปุน พระแสง สุราษฎรธ์าน ี84210
52/2 หมูท่ี ่4 พ่วงพรมคร เคยีนซา สุราษฎรธ์าน ี84210
44/2 หมู ่13 พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎรธ์าน ี84210
37/9 หมู่.5 ถ.ประชาอุทศิ ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธาน ี84220
49/1 ม.5 ถ.หนา้เมือง ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรธ์าน ี84220
92/5 ม.2 บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎรธ์านี 84240
(รอเลขทีต่ัง้) ม.2 บ้านนา บา้นนาเดิม สุราษฎรธ์าน ี84240
592 ม.8 ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธาน ี84250
193/2 ม.1 พนม พนม สุราษฎรธ์าน ี84250
151/1 ม.2 บา้นเสดจ็ เคยีนซา สุราษฎร์ธาน ี84260
130 หมู1่ บา้นเสดจ็ เคียนซา สุราษฎรธ์าน ี84260
128/3 หมู4่ บ้านเสด็จ เคยีนซา สุราษฎร์ธาน ี84260
873 หมูท่ี ่7 ควนศร ีบา้นนาสาร สุราษฎรธ์าน ี84270
114/1 ม.8 ควนศร ีบ้านนาสาร สุราษฎรธ์านี 84270
1/1 ม.2 ควรศร ีบ้านนาสาร สุราษฎรธ์านี 84270
31/6 ม.4 ทุง่รงั กาญจนดิษฐ ์สุราษฎร์ธาน ี84290
เลขที ่1/55 หมู1่ ทา่ทองใหม ่กาญจนดษิฐ ์สุราษฎรธ์านี 84290
131/3 หมู ่4 มะเรต็ เกาะสมุย สุราษฎรธ์าน ี84310
83 หมู่2 บ่อผดุ เกาะสมยุ สุราษฎรธ์าน ี84320
38/213 หมู ่3 บอ่ผุด เกาะสมยุ สุราษฎร์ธานี 84320
32/37 หมู่5 แม่นํา้ เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี 84330
เลขที ่62/5 หมู่3 ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรธ์าน ี84340
เลขที ่25 หมู่5 ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธาน ี84340
2/7 ม.2 เกาะเต่า เกาะพะงนั สุราษฎรธ์าน ี84360
2/7 ม.2 เกาะเต่า เกาะพะงนั สุราษฎรธ์าน ี84360


