
สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.ยิง่ทวอีอยลเ์ซอรว์สิ เพชรเกษม คลองทอ่มใต ้ คลองทอ่ม กระบี่

ปตท.สาขากระบี่ ศรพัีงงา กระบีใ่หญ ่ เมอืงกระบี ่ กระบี่

ปตท.หจก.ชมภนุูชเซอรว์สิ เขาตอ่-ปากลาว นาเหนือ อา่วลกึ กระบี่

ปตท.บจ.ดสุติมอเตอรอ์อยล์ เพชรเกษม เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่

ปตท.หจก.เกีย่วขอ้งการคา้และ

การเกษตร
กระบี ่- เขาทอง ไสไทย เมอืง กระบี่

ปตท.หจก.ดนุพรออยล์ ทรายขาว คลองทอ่ม กระบี่

ปตท.บจ.ดสุติ เอนเนอรย์ ีพารค์ เขาพนม-ทุง่ใหญ่ เขาพนม เขาพนม กระบี่

ปตท.บจ.ดับเบิล้ เอส ปิโตร เซอรว์สิ เพชรเกษม เขาคราม เมอืงกระบี ่ กระบี่

ปตท.บจ.กระบี.่พ.ีเอ็น.ออยล์ เพชรเกษม อา่วลกึเหนือ อา่วลกึ กระบี่

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.บจ.เอ.ซ.ีออยล์ โกสมุรวมใจ ทุง่สองหอ้ง หลักสี่ กรงุเทพมหานคร

ปตท.เพือ่สวสัดกิาร

กองรอ้ยลาดตระเวณระยะไกล
แจง้วฒันะ ทุง่สองหอ้ง หลักสี่ กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.ปิโตรเลยีม (ชา่งอากาศอทุศิ) ชา่งอากาศอทุศิ ดอนเมอืง ดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขาสรงประภา สรงประภา สกีัน ดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร

ปตท.สถานีบรกิารน ้ามันสวสัดกิาร

กรมการสือ่สารทหาร
สรงประภา สกีัน ดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขาประชาราษฎร์ กรงุเทพ-นนทบรุี บางซือ่ บางซือ่ กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขาประชาชืน่ ประชาชืน่ บางซือ่ บางซือ่ กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.ส.รุง่วภิา วภิาวดรัีงสติ ตลาดบางเขน หลักสี ่ กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.ปิโตรเลยีมอเวนวิ แจง้วฒันะ แจง้วฒันะ ทุง่สองหอ้ง หลักสี่ กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.นพเจตน์อนิโนเวชนั สขุาภบิาล 5 ออเงนิ สายไหม กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.ส.เจรญิกจิ สขุาภบิาล 5 สขุาภบิาล 5 ออเงนิ สายไหม กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขาพหลโยธนิ 53 พหลโยธนิ อนุสาวรยี์ บางเขน กรงุเทพมหานคร

ปตท.สถานีบรกิารน ้ามันเชือ้เพลงิ

เพือ่สวสัดกิาร 17 รามอนิทรา
รามอนิทรา อนุสาวรยี์ บางเขน กรงุเทพมหานคร

ปตท.หจก.เอเซยีกรงุเทพออยล์ นวมนิทร์ คันนายาว คันนายาว กรงุเทพมหานคร

ปตท.หจก.ศรเีจรญิภัณฑ์ วภิาวดรัีงสติ ลาดยาว จตจัุกร กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขาถนนก าแพงเพชร 2 

(ฝ่ังสวนจตจัุกร)
ก าแพงเพชร 2 จตจัุกร จตจัุกร กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขาสวสัดกิารกรมวชิาการเกษตร พหลโยธนิ ลาดยาว จตจัุกร กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขาส านักงานใหญ่ วภิาวด-ีรังสติ จตจัุกร จตจัุกร กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขาลาดพรา้ว ลาดพรา้ว ลาดยาว จตจัุกร กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขาการรถไฟ ถ.ก าแพงเพชร 2 ยา่นพหลโยธนิ ลาดยาว จตจัุกร กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขานมิติใหม่ สามวาตะวนัออก คลองสามวา กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.ท.ีเค.ท ีคอมเมอรเ์ชยีล รามอนิทรา คันนายาว คันนายาว กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.ปิโตรเลยีมน ้ามัน

(ถนนรามอนิทรา)
รามอนิทรา อนุสาวรยี์ บางเขน กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.พลังไทยเพือ่ไทย
เสรไีทย

(สขุาภบิาล 2)
คันนายาว คันนายาว กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.พลังไทยเพือ่ไทย (สาขา 2) พหลโยธนิ อนุสาวรยี์ บางเขน กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.ส.รุง่พร พหลโยธนิ อนุสาวรยี์ บางเขน กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.แสงอารยีส์เตชัน่(สาขา1) หทัยราษฎร์ บางชนั คลองสามวา กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.ศริสิมบรูณ์กรุ๊ป สวุนิทวงศ์ มนีบรุี มนีบรุี กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขานวลจันทร์ นวลจันทร์ คลองกุม่ บงึกุม่ กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขาลาดพรา้ว 71 นาคนวิาส ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขาลาดปลาเคา้ ลาดปลาเคา้ จรเขบ้ัว ลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.เกษตรนวมนิทรปิ์โตรเลยีม เกษตรขนวมนิทร์ จรเขบ้ัว ลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.พ-ีพาวเวอร ์พลัส รามค าแหง หวัหมาก บางกะปิ กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.เอ็กซเ์พริท์ เอ็นเนอจี ประเสรฐิมนูกจิ นวมนิทร์ บงึกุม่ กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.เอส พ ีพ ีเซอรว์สิ นวมนิทร ์ นวมนิทร์ บงึกุม่ กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขามัยลาภ ประเสรฐิมนูกจิ จรเขบ้ัว ลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.เจตน ์แอนด ์จนิ เอเนอรจ์ี สวุนิทวงศ ์ โคกแฝด หนองจอก กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขาลาดพรา้ว วงัหนิ ลาดพรา้ว-วงัหนิ ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.เอส.ท.ี รม่เกลา้ ปิโตรเลยีม รม่เกลา้ แสนแสบ มนีบรุ ี กรงุเทพมหานคร

กรงุเทพมหานคร

กระบี่



ปตท.บจ.สยามเออเบนิพัฒนา เชือ่มสัมพันธ ์ โคกแฝด หนองจอก กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.เลศิกัลปพฤกษ์ ลาดพรา้ว วงัทองหลาง วงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.ขวญัดาวปิโตรเลยีม พระสเุมรุ ชนะสงคราม พระนคร กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขาสทุธสิาร สทุธสิารวนิจิฉัย สามเสนนอก หว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.สมบรูณ์สนิปิโตรเลยีม สทุธสิารแยก 1 ดนิแดง หว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.สเุสรี สามเสน บา้นพานถม พระนคร กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขาสนามเป้า พหลโยธนิ สามเสนใน พญาไท กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขาสามแยกพชิยั อ านวยสงคราม ถนนนครไชยศรี ดสุติ กรงุเทพมหานคร

ปตท.สวสัดกิาร ร.1 รอ. วภิาวดรัีงสติ สามเสน พญาไท กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.อาร ์จ ีเอ็นเนอรย์ี ่2010 ประชาอทุศิ วงัทองหลาง วงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร

ปตท.หจก.ชอุม่นวิฒัน์บรกิาร สขุมุวทิ103 หนองบอน ประเวศ กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.อนุรัตน์บรกิาร ศรนีครนิทร์ บางนา บางนา กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขาการนคิมอตุสาหกรรม

ลาดกระบัง
ฉลองกรงุ ล าประทวิ ลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.สขิรปิีโตรเลยีม รม่เกลา้ คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขาลาซาล วภิาวดรัีงสติ สามเสน พญาไท กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขาศรนีครนิทร์ ศรนีครนิทร์ หนองบอน ประเวศ กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขาพัฒนาการ พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขานานาใต ้ สขุมุวทิ คลองเตย คลองเตย กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขากลว้ยน ้าไท พระราม 4 พระโขนง คลองเตย กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.เอส ซ ีจ ีประเวศ ออ่นนุช ประเวศ ประเวศ กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.บดศีร ออยล ์เซอรว์สิ เจา้คณุทหาร ล าปลาทวิ ลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขาถนนเจรญิกรงุ 87 เจรญิกรงุ วดัพระยาไกร บางคอแหลม กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.เพ็ชรประคอง จรัญสนทิวงศ ์13 บางแวก ภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขาสขุมุวทิ 62 สขุมุวทิ พระโขนงใต ้ พระโขนง กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.ชยัพัฒนาบรกิาร กัลปพฤกษ์ บางขนุเทยีน จอมทอง กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขาส านักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม (บางนาขาออก)
พระโขนงใต ้ พระโขนง กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขาบางนา-ขาเขา้ พระโขนงใต ้ พระโขนง กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขาพระราม 3 พระรามที ่3 บางโพงพาง ยานนาวา กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.ถาวรปิโตรเลยีม พทุธมณฑล สาย 2 บางไผ่ บางแค กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.โอเอซสิ แกส๊ แอนด ์ออย เอกชยั บางบอน บางบอน กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.ส.เจรญิสมบัตปิิโตรเลยีม กาญจนาภเิษก บางไผ่ บางแค กรงุเทพมหานคร

ปตท.หจก.พงษ์สถาพรปิโตรเลยีม บางแค บางแค บางแค กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขาบางขนุเทยีน
บางขนุเทยีน-

ชายทะเล
แสมด า บางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.เทคโนปิโตรเลยีม พทุธบชูา บางมด ทุง่ครุ กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขาบางบอน เอกชยั บางบอน บางบอน กรงุเทพมหานคร

ปตท.หจก.จงเจรญิยิง่ยนืนาน เอกชยั บางบอน บางบอน กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขาราษฎรบ์รูณะ(ขาเขา้) ราษฎรบ์รูณะ บางปะกอก ราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.ประเสรฐิรัตนศริิ บางขนุเทยีน แสมด า บางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขาสขุสวสัดิ์ สขุสวสัดิ์ บางปะกอก ราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขาราษฎรบ์รูณะ(ขาออก) ราษฎรบ์รูณะ บางปะกอก ราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขาพระราม 2 (ขาออก) พระรามที ่2 แสมด า บางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.ชยัพร ปิโตรเลยีม มาเจรญิ หนองแขม หนองแขม กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขาจรัญสนทิวงศ ์94 จรัญสนทิวงศ ์ บางออ้ บางพลัด กรงุเทพมหานคร

ปตท.หจก.เพ็ชรทวโีชค ป่ินเกลา้-นครชยัศรี ศาลาธรรมสพน์ ทววีฒันา กรงุเทพมหานคร

ปตท.หจก.เพชรคลองบัวบรกิาร สวนผัก ฉมิพลี ตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร

ปตท.วงแหวนกาญจนาภเิษก ตลิง่ชนั กาญจนาภเิษก ศาลาธรรมสพน์ ทววีฒันา กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.ประจวบครีขีันธปิ์โตรเลยีม ป่ินเกลา้-นครชยัศรี ฉมิพลี ตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขาหนองแขม เพชรเกษม หนองคา้งพลู หนองแขม กรงุเทพมหานคร

ปตท.ราชพฤกษ์ 1 ราชพฤกษ์ บางระมาด ตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร

ปตท.ราชพฤกษ์ 2 ราชพฤกษ์ บางระมาด ตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.เพชรธนวรรณ บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน ์ ทววีฒันา กรงุเทพมหานคร

ปตท.บจ.สนิมาไพบลูย ์ปิโตรเลยีม พทุธมณฑล สาย 3 หนองคา้งพล ู หนองแขม กรงุเทพมหานคร

ปตท.สาขาบรมราชชนน ีขาเขา้ บรมราชชนน ี ฉมิพล ี ตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี

สขุาภบิาล 1 (ตะวนัตก)
สขุาภบิาล 1 คันนายาว คันนายาว กรงุเทพมหานคร



ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

สขุาภบิาล 3
รามค าแหง มนีบรุี มนีบรุี กรงุเทพมหานคร

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

รามอนิทรา 1
ซอยโยธนิพัฒนา คลองจ่ัน บางกะปิ กรงุเทพมหานคร

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

สวุนิทวงศ ์(ขาออก)
ล าผักชี หนองจอก กรงุเทพมหานคร

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

เพชรเกษม 46
บางหวา้ ภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

สขุาภบิาล 3 (ขาเขา้)
สะพานสงู สะพานสงู กรงุเทพมหานคร

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

พระราม 2 (กม7)
แสมด า บางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี บางแค 1 บางไผ่ บางแค กรงุเทพมหานคร

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

พระราม 2 (กม 14)
แสมด า บางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

พระราม 2 (กม 5บางมด)
บางมด จอมทอง กรงุเทพมหานคร

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

สวุนิทวงศ ์(ขาเขา้)
สวุนิทวงศ์ มนีบรุี มนีบรุี กรงุเทพมหานคร

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

รามอนิทรา 2
ประดษิฐม์นูธรรม ทา่แรง้ บางเขน กรงุเทพมหานคร

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

วงแหวน (แมคโคร)
บางบอน บางบอน กรงุเทพมหานคร

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

วภิาวดรัีงสติ กม.27 (เซยีรข์าออก)
สกีัน ดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

ศรนีครนิทร ์กม.10
หนองบอน ประเวศ กรงุเทพมหานคร

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

วงแหวน บางแค 2
บางระมาด ตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

รามอนิทรา กม.14
มนีบรุี มนีบรุี กรงุเทพมหานคร

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

สาทร - ตากสนิ 1
กัลปพฤกษ์ บางหวา้ ภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

สาทร - ตากสนิ 2
บางขนุเทยีน จอมทอง กรงุเทพมหานคร

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

พหลโยธนิ (กม.27)
พหลโยธนิ สนามบนิน ้า ดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.จรรโลงพานชิ แสงชโูต ทา่มว่ง ทา่มว่ง กาญจนบรุี

ปตท.หจก.ชาญชยับรกิาร แสงชโูต ลาดหญา้ เมอืงกาญจนบรุี กาญจนบรุี

ปตท.หจก.บอ่พลอยเซอรว์สิ ลาดหญา้-บอ่พลอย บอ่พลอย บอ่พลอย กาญจนบรุี

ปตท.บจ.สหะทา่มะกา แสงชโูต ทา่มะกา ทา่มะกา กาญจนบรุี

ปตท.หจก.สมนันทบ์รกิาร แสงชโูต ปากแพรก เมอืงกาญจนบรุี กาญจนบรุี

ปตท.หจก.อนงคบ์รกิาร ทา่ไม ้ ทา่มะกา กาญจนบรุี

ปตท.หจก.สนิผาทอง ทา่ขนุน ทองผาภมูิ กาญจนบรุี

ปตท.หจก.ประสทิธิบ์รกิาร แสงชโูต แกง่เสีย้น เมอืงกาญจนบรุี กาญจนบรุี

ปตท.หจก.สมทองบรกิาร หนองปรอื-ดา่นชา้ง หนองปรอื หนองปรอื กาญจนบรุี

ปตท.หจก.วอ่งไพบลูยปิ์โตรเลยีม ดา่นมะขามเตีย้ หนองตากยา ทา่มว่ง กาญจนบรุี

ปตท.หจก.ว.ีพ.ีปิโตรเลยีม(1994) แสงชโูต ตะคร ้าเอน ทา่มะกา กาญจนบรุี

ปตท.บจ.นกขมิน้บรกิาร พระแทน่ ตะคร ้าเอน ทา่มะกา กาญจนบรุี

ปตท.หจก.ศวิธนาบรกิาร ทา่มะกา ทา่มะกา กาญจนบรุี

ปตท.บจ.นภารณิ แสงชโูต ทา่ลอ้ ทา่มว่ง กาญจนบรุี

ปตท.บจ.วงษ์ไอรณิ ทา่เสา ไทรโยค กาญจนบรุี

ปตท.หจก.สวา่งวฒันะ พนมทวน อูท่อง-กาญจนบรุี พนมทวน พนมทวน กาญจนบรุี

ปตท.บจ.ไอเอสเค บสิซเินส ป่าแพรก เมอืงกาญจนบรุ ี กาญจนบรุี

ปตท.บจ.รจุาภา วธัญญ ูปิโตร ตะคร ้าเอน ทา่มะกา กาญจนบรุี

ปตท.บจ.นภมณฑ์
กาญจนบรุ-ี

กองผสมสัตว์
เกาะส าโรง เมอืงกาญจนบรุ ี กาญจนบรุี

กาญจนบรุ ี



ปตท.หจก.นคณนิ ทา่ขนุน ทองผาภมู ิ กาญจนบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี แสงชโูต ทา่ลอ้ ทา่มว่ง กาญจนบรุี

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.น ้ามันพรไพบลูย์ ถนีานนท์ ยางตลาด ยางตลาด กาฬสนิธุ์

ปตท.หจก.สงวนวงษ์กาฬสนิธุ์ ถนีานนท์ กาฬสนิธุ์ เมอืงกาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์

ปตท.หจก.น ้ามันไทยบรกิาร ถนีานนท์ ล าพาน เมอืงกาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์

ปตท.หจก.หนองกงุศรปิีโตรเลีย่ม หว้ยเม็ก-ทา่คันโท หนองกงุศรี หนองกงุศรี กาฬสนิธุ์

ปตท.หจก.กาฬสนิธุก์ติตกิมล กดุยางสามัคคี กาฬสนิธุ์ เมอืงกาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์

ปตท.หจก.รัตนประเสรฐิบรกิาร ถนีานนท์ ยางตลาด ยางตลาด กาฬสนิธุ์

ปตท.หจก.กาฬสนิธุศ์วิามงคล(1992) ถนีานนท์ โพนทอง เมอืงกาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์

ปตท.หจก.ยิง่วฒันาบัวขาวบรกิาร สมเด็จ-บัวขาว บัวขาว กฉุนิารายณ์ กาฬสนิธุ์

ปตท.หจก.บอสโอเบลล์ ธัญญา กมลาไสย กาฬสนิธุ์

ปตท.หจก.กาฬสนิธุปิ์โตรเลยีม ถนีานนท์ โพนทอง เมอืงกาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์

ปตท.หจก.สมเด็จปิโตรเลยีม สมเด็จ-สกลนคร หนองแวง สมเด็จ กาฬสนิธุ์

ปตท.หจก.เอส.เอ็น.เค.ปิโตรเลยีม กาฬสนิธ ์- รอ้ยเอ็ด หลบุ เมอืงกาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์

ปตท.หจก.เอส.เอ็น.เค.ปิโตรเลยีม กาฬสนิธ ์- รอ้ยเอ็ด หลบุ เมอืงกาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์

ปตท.หจก.จารณีุ ปิโตรเลยีม กาฬสนิธุ-์สมเด็จ หนองแวง สมเด็จ กาฬสนิธุ์

ปตท.หจก.เศรษฐภัทรปิโตรเลยีม บัวขาว-โพนทอง บัวขาว กฉุนิารายณ์ กาฬสนิธุ์

ปตท.บจ.บัวหลวงภัทรชยั ยางตลาด-โพนทอง หวังัว ยางตลาด กาฬสนิธุ์

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.ก าแพงเพชรววิฒัน์ ก าแพงเพชร ในเมอืง เมอืงก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

ปตท.หจก.สทุธศิักดิบ์รกิาร พหลโยธนิ นครชมุ เมอืงก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

ปตท.หจก.ก าแพงเพชร 

ทรัพยไ์พบลูยปิ์โตรเลยีม
ราชด าเนนิ1 ในเมอืง เมอืงก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

ปตท.บจ.ธรรมรัตน ์ปิโตรเลยีม พหลโยธนิ นครชมุ เมอืงก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

ปตท.หจก.พรานกระตา่ย ปิโตรเลยีม พทัิกษ์บญุยงค์ ถ ้ากระตา่ยทอง พรานกระตา่ย ก าแพงเพชร

ปตท.หจก.เพชรทรงธรรมปิโตรเลยีม พหลโยธนิ ทรงธรรม เมอืงก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

ปตท.หจก.โคง้วไิลไทยเสรี พหลโยธนิ คลองขลงุ คลองขลงุ ก าแพงเพชร

ปตท.หจก.ไทยเสรปิีโตรเลยีม โคง้ไผ่ ขาณุวรลักษบรุี ก าแพงเพชร

ปตท.หจก.ก าแพงเพชรอดุมทรัพย์ นครชมุ เมอืงก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

ปตท.หจก.ส.รัตนากร ระหาน บงึสามัคคี ก าแพงเพชร

ปตท.หจก.สลกบาตร 2556 สลกบาตร ขาณุวรลักษบรุ ี ก าแพงเพชร

ปตท.บจ.ฮัว้เฮงหล ีปิโตรเลยีม ก าแพงเพชร-พจิติร สระแกว้ เมอืงก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

ปตท.บจ.ธรรมรัตน ์ปิโตรเลยีม หนองปลงิ เมอืงก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.บจ.ขนุพลบรกิาร มติรภาพ ค ามว่ง เขาสวนกวาง ขอนแกน่

ปตท.หจก.ไทยไทยขอนแกน่(1994) มติรภาพ ศลิา เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

ปตท.หเชษฐชยัปิโตรเลยีม มะลวิลัย์ บา้นเป็ด เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

ปตท.สาขาน ้าพอง มว่งหวาน น ้าพอง ขอนแกน่

ปตท.หจก.ศรพีลรัตน์ พลรัตน์ เมอืงพล พล ขอนแกน่

ปตท.หจก.พ.เจรญิพรปิโตรเลยีม

มัญจา1992
มัญจาครี-ีชยัภมูิ กดุเคา้ มัญจาครีี ขอนแกน่

ปตท.บจ.น ้ามันสมบรูณ์(1993) มติรภาพ บา้นแฮด กิง่บา้นแฮด ขอนแกน่

ปตท.บจ.ศรอีสิาณเมอืงพล มติรภาพ เมอืงพล พล ขอนแกน่

ปตท.สาขาเมอืงขอนแกน่ มติรภาพ ในเมอืง เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

ปตท.หจก.ป.ศรปีระเชญิปิโตรเลยีม บา้นทุม่-มัญจาครีี พระยนื พระยนื ขอนแกน่

ปตท.หจก.สมศักดิต์ลุยฉัตร (1) น ้าพอง-กระนวน วงัชยั น ้าพอง ขอนแกน่

ปตท.บจ.มติรกระนวนการปิโตรเลยีม น ้าพอง-กระนวน หนองโน กระนวน ขอนแกน่

ปตท.หจก.อมรนิทร ์พ ีท ีท ี(1998) มติรภาพ บา้นไผ่ บา้นไผ่ ขอนแกน่

ปตท.บจ.ขอนแกน่เซยีมฮะ กสกิรทุง่สรา้ง ในเมอืง เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

ปตท.บจ.ปกฉัตร มติรภาพ ในเมอืง เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

ปตท.หจก.ฉัตรเจรญิบรกิาร เจนจบทศิ หนองสองหอ้ง หนองสองหอ้ง ขอนแกน่

ปตท.สาขาสวสัดกิาร

มหาวทิยาลัยขอนแกน่
ในเมอืง เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

ปตท.หจก.พงพรเจรญิทรัพย์ หวัหนอง บา้นไผ่ ขอนแกน่

ปตท.บจ.พ.ีเอส.วาย.ขอนแกน่ มติรภาพ ส าราญ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

กาฬสนิธุ ์

ก าแพงเพชร

ขอนแกน่



ปตท.บจ.เพชรน ้าเอกปิโตรเลยีม มะลวิลัย์ บา้นทุม่ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

ปตท.บจ.พ.ีเอส.วาย.ปิโตรเลยีม มติรภาพ ทา่พระ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

ปตท.บจ.ไทยปรดีาการปิโตรเลยีม มติรภาพ ในเมอืง เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

ปตท.หจก.ปกฉัตรแกน่นคร นกิรส าราญ (รมิบงึ) ในเมอืง เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

ปตท.บจ.เพชรแกน่นครปิโตรเลยีม บงึเนียม บงึเนียม เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

ปตท.บจ.พ.ีเอส.วาย.ทา่พระ ทา่พระ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

ปตท.หจก.บา้นไผ ่ปิโตรเลยีม
แจง้สนทิ

(บา้นไผ-่บรบอื)
ในเมอืง บา้นไผ่ ขอนแกน่

ปตท.หจก.มติรกระนวน(2014)

ปิโตรเลยีม
หนองโก กระนวน ขอนแกน่

ปตท.บจ.กอชัง่หย ูปิโตรเลยีม 

บซิซเินส
มติรภาพ เมอืงพล พล ขอนแกน่

ปตท.บจ.รัฐะลติา ออยล์ เมอืงเกา่ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

ปตท.หจก.เจ ว ีพ ีเอนเนอรจ์ี้ เมอืงเกา่ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

ปตท.บจ.ขนุพลบรกิารน ้าพอง มติรภาพ น ้าพอง น ้าพอง ขอนแกน่

ปตท.บจ.เคเค ออยล์ พระลับ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

ปตท.บจ.ธนฉัตร คอรป์อเรชัน่ หนองตมู เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

ปตท.บจ.เพชรปิโตรเลยีม บา้นเป็ด เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

ปตท.หจก.อรรณนพพร (1991) โสกนกเต็น พล ขอนแกน่

ปตท.บจ.พ.ีเอส.วาย เซอรว์สิ ชมุแพ-ภเูขยีว ชมุแพ ชมุแพ ขอนแกน่

ปตท.บจ.ภเูวยีงออยล์ สขุาภบิาล ภเูวยีง ภเูวยีง ขอนแกน่

ปตท.หจก.อบุลรัตน์บรกิาร อบุลรัตน์-โนนสัง บา้นดง อบุลรัตน์ ขอนแกน่

ปตท.บจ.รัฐะลติา ออยล์ โคกสงู อบุลรัตน์ ขอนแกน่

ปตท.บจ.พ ีเอส วาย เซอรว์สิ มลวิรรณ ชมุแพ ชมุแพ ขอนแกน่

ปตท.บจ.พ.ีเอส.วาย. โนนหนั โนนหนั ชมุแพ ขอนแกน่

ปตท.หจก.เจรญิทรัพยห์นองเรอื หนองเรอื หนองเรอื ขอนแกน่

ปตท.บจ.วนาพล ออยล์ หนองกงุธนสาร ภเูวยีง ขอนแกน่

ปตท.บจ.พเีอสวาย ไลฟ์ สเตชัน่ ชมุแพ ชมุแพ ขอนแกน่

ปตท.หจก.พรเจรญิ 2014 หนองเรอื หนองเรอื ขอนแกน่

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี มติรภาพ มติรภาพ ในเมอืง เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี มะลวิลัย ์1 มะลวิลัย์ บา้นเป็ด เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี ศรจัีนทร์ ศรจัีนทร์ ในเมอืง เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี ประชาสโมสร ประชาสโมสร ในเมอืง เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี มะลวิลัย ์2 บา้นเป็ด เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.เอกเกษมปิโตรเลยีม ตรรัีตน์ จันทนมิติร เมอืงจันทบรุี จันทบรุี

ปตท.หจก.ชวนพาณชิยข์ลงุ สขุมุวทิ ขลงุ ขลงุ จันทบรุี

ปตท.หจก.ไพรัชแกส๊และน ้ามัน

(สาขา1)
ทา่ชา้ง เมอืงจันทบรุี จันทบรุี

ปตท.หจก.สงวนสนิปิโตรเลยีม เขาววั ทา่ใหม่ จันทบรุี

ปตท.บจ.วรศริะนัยกร สขุมุวทิ ทุง่เบญจา ทา่ใหม่ จันทบรุี

ปตท.หจก.ณัฐนลนิกอ่สรา้ง 

สาขาที1่
จันทบรุ-ีสระแกว้ ทับไทร โป่งน ้ารอ้น จันทบรุี

ปตท.หจก.ธารไพศาลออโตเ้ซลส์ พระยาตรัง วดัใหม่ เมอืงจันทบรุี จันทบรุี

ปตท.หจก.ไพรัชแกส๊และน ้ามัน 

สาขา2
จันทนมิติ เมอืงจันทบรุ ี จันทบรุี

ปตท.หจก.คลองนารายณ์ปิโตรเลยีม สขุมุวทิ คลองนารายณ์ เมอืงจันทบรุี จันทบรุี

ปตท.หจก.สอยดาวปิโตรเลยีม จันทบรุ ี- สระแกว้ ทรายขาว สอยดาว จันทบรุี

ปตท.บจ.สงวนสนิ เอ็นเนอรย์ี่ สขุมุวทิ เขาววั ทา่ใหม่ จันทบรุี

ปตท.หจก.เกรซ กรนีสเตชัน่ พลิว้ แหลมสงิห ์ จันทบรุี

ปตท.บจ.ฟู่  เอ็นเนอจี ้เอ็กซเ์พรส มะขาม มะขาม จันทบรุี

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั

ปตท.หจก.รุง่พทัิกษ์บรกิาร
ฉะเชงิเทรา-

กบนิทรบ์รุี
ทา่ถา่น พนมสารคาม ฉะเชงิเทรา

ปตท.หจก.รุง่พทัิกษ์ปิโตรเลยีม
ฉะเชงิเทรา-

กบนิทรบ์รุี
เมอืงเกา่ พนมสารคาม ฉะเชงิเทรา

ปตท.หจก.ฉะเชงิเทราทรายทองบรกิาร สขุประยรู ดอนทราย บา้นโพธิ์ ฉะเชงิเทรา

จนัทบรุ ี

ฉะเชงิเทรา



ปตท.หจก.วฒันาคารแ์คร์
ฉะเชงิเทรา-

กบนิทรบ์รุี
บางตนีเป็ด เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา

ปตท.บจ.ถาวรพทีทีี สวุนิทวงศ์ วงัตะเคยีน เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา

ปตท.บจ.ชวาลกติ
ฉะเชงิเทรา-

กบนิทรบ์รุี
เมอืงเกา่ พนมสารคาม ฉะเชงิเทรา

ปตท.บจ.สือ่พทีที ีบายพาส
เลีย่งเมอืง-

บายพาส
บางพระ เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา

ปตท.หจก.บางน ้าเปรีย้วปิโตรเลยีม
บางน ้าเปรีย้ว-

องครักษ์
หมอนทอง บางน ้าเปรีย้ว ฉะเชงิเทรา

ปตท.บจ.เจรญิศักดิ ์ธาน ีออยล์ สขุประยรู หนา้เมอืง เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา

ปตท.มอเตอรเ์วย ์สาย 7(ขาเขา้) เขาดนิ บางปะกง ฉะเชงิเทรา

ปตท.มอเตอรเ์วย ์สาย 7(ขาออก) เขาดนิ บางปะกง ฉะเชงิเทรา

ปตท.บจ.พลังงานธรุกจิ คูย้ายหม ี สนามชยัเขต ฉะเชงิเทรา

ปตท.สาขาบา้นโพธิ์
ฉะเชงิเทรา-

บางปะกง
แสนภดูาษ บา้นโพธิ์ ฉะเชงิเทรา

ปตท.บจ.สภุาภรณ์ พลังงาน
พนมสารคราม-

สัตหบี
หวัส าโรง แปลงยาว ฉะเชงิเทรา

ปตท.หจก.มหาศริโิภคา สวุนิทวงศ์ คลองนครเนือ่งเขต เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา

ปตท.บจ.สือ่พทีที ีฉะเชงิเทรา
ฉะเชงิเทรา-

บางปะกง
หนา้เมอืง เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

บางปะกง 1

ฉะเชงิเทรา-

บางปะกง
หนา้เมอืง เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

บางปะกง 2

ฉะเชงิเทรา-

บางปะกง
หนา้เมอืง เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

บางนา ตราด (กม.49)
บางปะกง บางปะกง ฉะเชงิเทรา

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

บางนา ตราด (กม.41)
บางนา-ตราด บางววั บางปะกง ฉะเชงิเทรา

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

บางนา ตราด (กม.37)
บางสมัคร บางปะกง ฉะเชงิเทรา

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี บางปะกง 3 แสนภดูาษ บา้นโพธิ์ ฉะเชงิเทรา

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี บางไผ่ บางไผ่ เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี บางคลา้ เสม็ดเหนือ บางคลา้ ฉะเชงิเทรา

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

เขาหนิซอ้น ขาออก กม.50
เขาหนิซอ้น พนมสารคาม ฉะเชงิเทรา  

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

เขาหนิซอ้น ขาเขา้ กม.54
เขาหนิซอ้น พนมสารคาม ฉะเชงิเทรา

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.บจ.เตยีวเจรญิ สขุมุวทิ นาจอมเทยีน สัตหบี ชลบรุี

ปตท.หจก.พัทยาศริวิฒันา ศรรีาชา-ระยอง โป่ง บางละมงุ ชลบรุี

ปตท.หจก.เขาไมแ้กว้บรกิาร องิแลนด์ เขาไมแ้กว้ บางละมงุ ชลบรุี

ปตท.หจก.ชลบรุสีันตสิขุ เลีย่งเมอืง หนองไมแ้ดง เมอืงชลบรุี ชลบรุี

ปตท.บจ.นาคะพงษ์ชลบรุี สขุมุวทิ บา้นสวน เมอืงชลบรุี ชลบรุี

ปตท.บจ.ชยัเสรปิีโตรเลยีม สาย331 หนองเหยีง พนัสนคิม ชลบรุี

ปตท.หจก.ทรัพยส์มพศิปิโตรเลีย่ม สขุมุวทิ บางเสร่ สัตหบี ชลบรุี

ปตท.หจก.อังคณาวศิัลยก์ารปิโตรเลยีม พนัสนคิม-ทุง่เหยีง หมอนนาง พนัสนคิม ชลบรุี

ปตท.สาขาเทพประสทิธิ์ เทพประสทิธิ์ หนองปรอื บางละมงุ ชลบรุี

ปตท.สหกรณ์การเกษตรบางละมงุ จ ากัด สขุมุวทิ หนองปลาไหล บางละมงุ ชลบรุี

ปตท.หจก.ธดิามหานคร สขุมุวทิ แสนสขุ เมอืงชลบรุี ชลบรุี

ปตท.บจ.ปทมุพฤกษรักษ์ สาย331 พลตูาหลวง สัตหบี ชลบรุี

ปตท.สหกรณ์การเกษตรพนัสนคิม จ ากัด สขุประยรู หนา้พระธาตุ พนัสนคิม ชลบรุี

ปตท.บจ.ภญิภัท ปิโตรเลยีม 2010 สขุมุวทิ คลองต าหรุ เมอืงชลบรุี ชลบรุี

ปตท.สาขาบางทราย สขุมุวทิ บางทราย เมอืงชลบรุี ชลบรุี

ปตท.สาขาบางละมงุ นาเกลอื บางละมงุ ชลบรุี

ปตท.บจ.ธ.รว่มเจรญิปิโตรเลยีม สขุประยรู นาป่า เมอืงชลบรุี ชลบรุี

ปตท.บจ.พ.ีว.ีปิโตรเลยีม ออยล์
สายอา่งศลิา

บา้นเสม็ด
เสม็ด เมอืงชลบรุี ชลบรุี

ปตท.หจก.ศริวิไิลบรกิาร สขุมุวทิ นาเกลอื บางละมงุ ชลบรุี

ชลบรุ ี



ปตท.สถานีบรกิารน ้ามันเพือ่สวสัดกิาร

กรมทหารราบที ่21 รอ.
สขุมุวทิ บา้นสวน เมอืงชลบรุี ชลบรุี

สถานีบรกิารยานยนตส์ัตหบี 

สวสัดกิารสัตหบี
สขุมุวทิ สัตหบี สัตหบี ชลบรุี

ปตท.บจ.ไทมเ์ว็นเจอรส์ ดอนหวัฬอ่ เมอืงชลบรุ ี ชลบรุี

ปตท.บจ.เค ซ ีพลังงาน หนองขา้งคอก เมอืงชลบรุ ี ชลบรุี

ปตท.บจ.ปิโตรพลัส คอรป์อเรชัน่ บา้นเกา่ พานทอง ชลบรุี

ปตท.บจ.ชลบรุสีันตสิขุ บา้นสวน บา้นสวน เมอืงชลบรุ ี ชลบรุี

ปตท.บจ.ปิโตรพลัส คอรป์อเรชัน่ ชลบรุ-ีแกลง หนองร ี เมอืงชลบรุ ี ชลบรุี

ปตท.บจ.ปิโตรเลยีม 2016 ขา้วหลาม เหมอืง เมอืงชลบรุี ชลบรุี

ปตท.หจก.อ านวยการปิโตรเลยีม สัตหบี-ฉะเชงิเทรา บอ่วนิ ศรรีาชา ชลบรุี

ปตท.บจ.จันทรเ์พ็ญแกส๊ 

(ปตท.แหลมฉบัง)
สขุมุวทิ สรุศักดิ์ ศรรีาชา ชลบรุี

ปตท.บจ.นาคะพงษ์ ชลบรุี หนองขาม ศรรีาชา ชลบรุี

ปตท.บจ.เลศิวรกมล เฉลมิพระเดยีรติ หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบรุี

ปตท.บจ.เลศิวรกมล การปิโตรเลยีม บา้นบงึ-แกลง หนองไผแ่กว้ บา้นบงึ ชลบรุี

ปตท.หจก.ธติปิิโตรเลยีม ฉะเชงิเทรา บอ่วนิ ศรรีาชา ชลบรุี

ปตท.สาขาเขาคันทรง เขาคันทรง ศรรีาชา ชลบรุี

ปตท.สาขาแหลมฉบัง (ขาเขา้) พัทยา-กรงุเทพฯ หนองขาม ศรรีาชา ชลบรุี

ปตท.สาขาแหลมฉบัง (ขาออก) กรงุเทพฯ-พัทยา หนองขาม ศรรีาชา ชลบรุี

ปตท.บจ.จันทรเ์พ็ญ ปตท.ศรรีาชา
ทางหลวง

หมายเลข 
หนองขาม ศรรีาชา ชลบรุี

ปตท.หจก.อนันท ์รุง่โรจน ์บรกิาร บงึ ศรรีาชา ชลบรุี

ปตท.บจ.เอ.ท.ีปิโตรเลยีม ชลบรุ-ีแกลง หนองเสอืชา้ง หนองใหญ ่ ชลบรุี

ปตท.บจ.ธติปิิโตรเลยีม(2014) บอ่วนิ ศรรีาชา ชลบรุี

ปตท.บจ.พรอนันทร์ุง่โรจน ์บรกิาร บงึ ศรรีาชา ชลบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี บา้นบงึ 1 บา้นบงึ นอ้งรี เมอืงชลบรุี ชลบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี บางแสน 

(อา่งศลิา)
สขุมุวทิ หว้ยกระปิ เมอืงชลบรุี ชลบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี พัทยา 

(มนิสิยาม)
สขุมุวทิ นาเกลอื บางละมงุ ชลบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี พัทยา 

(กลาง)
สขุมุวทิ นาเกลอื บางละมงุ ชลบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี บางแสน 

(แมคโคร)
เสม็ด เมอืงชลบรุี ชลบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี ศรรีาชา 

(แหลมทอง)
สขุมุวทิ ศรรีาชา ศรรีาชา ชลบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี ศรรีาชา 

(บางพระ)
บางพระ ศรรีาชา ชลบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

บา้นบงึ 2
หนองร ี เมอืงชลบรุี ชลบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

บายพาส 2
หนองไมแ้ดง เมอืงชลบรุี ชลบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

โรงโป๊ะ
บางละมงุ บางละมงุ ชลบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

บายพาส 3
หนองขา้งคอก เมอืงชลบรุี ชลบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

พัทยา (จอมเทยีน)
หนองปรอื บางละมงุ ชลบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

บายพาส 4
บา้นสวน เมอืงชลบรุี ชลบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

ศรรีาชา (แหลมฉบัง)
สขุมุวทิ ทุง่สขุลา ศรรีาชา ชลบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

หนองมน
สขุมุวทิ บางพระ ศรรีาชา ชลบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

บางทราย
หนองไมแ้ดง เมอืงชลบรุี ชลบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

ศรรีาชา (อา่วอดุม)
สขุมุวทิ ทุง่สขุลา ศรรีาชา ชลบรุี



ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

พนัสนคิม 1
นาป่า เมอืงชลบรุี ชลบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

พนัสนคิม 2 (ขาออก)
นาป่า เมอืงชลบรุี ชลบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

บา้นบงึ 3
บา้นบงึ-แกลง บา้นบงึ บา้นบงึ ชลบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

บา้นบงึ4
บา้นบงึ หนองไผแ่กว้ บา้นบงึ ชลบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

พนัสนคิม 3 (กม.38)
หนองต าลงึ พานทอง ชลบรุี

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.เจา้พระยาชยันาทบรกิาร พหลโยธนิ บา้นกลว้ย เมอืงชยันาท ชยันาท

ปตท.บจ.สรรพยารวมกจิ สงิหบ์รุ-ีชยันาท สรรพยา สรรพยา ชยันาท

ปตท.หจก.เฉลมิพงษ์ไพบลูย์ ภวูสวุรรณ วดัสงิห์ วดัสงิห์ ชยันาท

ปตท.หจก.เอเซยีบรกิาร (2528) สายเอเซยี ทา่ฉนวน มโนรมย์ ชยันาท

ปตท.บจ.มังกรเอกพลังงาน ตลกุ สรรพยา ชยันาท

ปตท.หจก.ธนภัทร ชยันาท ปิโตรเลยีม ชยันาท-สพุรรณบรุี ชยันาท เมอืงชยันาท ชยันาท

ปตท.หจก.บญุเสรมิโชควฒันา หนัคา หนัคา ชยันาท

ปตท.หจก.เอเซยีชยันาทออยล์ สายเอเซยี ทา่ฉนวน มโนรมย์ ชยันาท

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.บจ.จัตรัุสปิโตรเลยีม สคี ิว้-ชยัภมูิ หนองบัวใหญ่ จัตรัุส ชยัภมูิ

ปตท.หจก.เซง่ฮงปิโตรเลยีม สรุนารายณ์ บา้นเพชร บ าเหน็จณรงค์ ชยัภมู ิ

ปตท.หจก.บ.เจรญิผลบรกิาร (1987) ชยัภมู-ิภเูขยีว ฝักปัง ภเูขยีว ชยัภมูิ

ปตท.หจก.ศรสีมวงศเ์ซอรว์สิ ชยัภมูิ ชยัภมู-ิสคีิว้ หนองนาแซง เมอืงชยัภมูิ ชยัภมู ิ

ปตท.บจ.ชยัภมูศิรสีมวงศ์ นเิวศน์ ในเมอืง เมอืงชยัภมูิ ชยัภมู ิ

ปตท.บจ.เจรญิผลพลังไทย แกง้ครอ้-ชยัภมูิ หนองไผ่ แกง้ครอ้ ชยัภมู ิ

ปตท.บจ.เจรญิผลพลังไทย สาขา 1 ชอ่งสามหมอ แกง้ครอ้ ชยัภมู ิ

ปตท.หจก.ศรสีมวงศเ์ซอรว์สิ

(ชยัภมู-ิตาดโตน)
ชยัภมู-ิตาดโตน ในเมอืง เมอืงชยัภมู ิ ชยัภมูิ

ปตท.หจก.เจรญิทรัพยช์ยัภมู ิ รอบเมอืง เมอืงชยัภมูิ ชยัภมู ิ

ปตท.บจ.ฟ้าประทานปิโตรเลยีม หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชยัภมูิ

ปตท.หจก.ศรสีมวงศเ์ซอรว์สิ

(บา้นลาดใหญ)่
กดุตุม้ เมอืงชยัภมู ิ ชยัภมูิ

ปตท.หจก.ศรสีมวงศเ์ซอรว์สิ(กม.2) โพนทอง เมอืงชยัภมู ิ ชยัภมูิ

ปตท.บจ.เซง่ฮงเทพสถติออยล์ สรุนารายณ์ วะตะแบก เทพสถติ ชยัภมูิ

ปตท.บจ.เจรญิผล พลังยั่งยนื 2497 บา้นแทน่ บา้นแทน่ ชยัภมูิ

ปตท.หจก.ศรสีมวงศเ์ซอรว์สิ(นเิวศรัตน์) ในเมอืง เมอืงชยัภมูิ ชยัภมู ิ

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.ทองมกีารปิโตรเลยีม ทวสีนิคา้ ทา่ตะเภา เมอืงชมุพร ชมุพร

ปตท.บจ.ชมุพรประตเูมอืง หาดพันไกร เมอืงชมุพร ชมุพร

ปตท.สาขาสวี นาโพธิ ์ สวี ชมุพร

ปตท.บจ.เค.พ.ีเอฟ.กรุ๊ป เอเซยี ขันเงนิ หลังสวน ชมุพร

ปตท.บจ.สามดาวปิโตรเลยีม เพชรเกษม ทรัพยอ์นันต์ ทา่แซะ ชมุพร

ปตท.หจก.เค.ท.ีทุง่คาปิโตรเลยีม เพชรเกษม ทุง่คา เมอืงชมุพร ชมุพร

ปตท.สาขาทุง่ตะโก เพชรเกษม ทุง่ตะไคร ทุง่ตะโก ชมุพร

ปตท.หจก.รัชชพร เพชรเกษม วงัตะกอ หลังสวน ชมุพร

ปตท.บจ.แมฟ้่า-ภญิโญปิโตรเลยีม เพชรเกษม ขนุกระทงิ เมอืงชมุพร ชมุพร

ปตท.หจก.หลังสวนปิยะแกส๊ ขันเงนิ หลังสวน ชมุพร

ปตท.หจก.ฝาแฝดการปิโตรเลยีม เอเซยี สวนแตง ละแม ชมุพร

ปตท.สาขาทา่แซะ เพชรเกษม ทา่แซะ ทา่แซะ ชมุพร

ปตท.หจก.ทองมวีงัไผปิ่โตรเลยีม ชมุพร-แยกปฐมพร วงัไผ่ เมอืงชมุพร ชมุพร

ปตท.หจก.หลังสวนปิยะแกส๊ (สาขา 6) เขาเงนิ ขันเงนิ หลังสวน ชมุพร

ปตท.หจก.หลังสวนปิยะแกส๊ สาขา 7 พะโตะ๊ พะโตะ๊ ชมุพร

ปตท.หจก.สวปิียะแกส๊ บางสน ปะทวิ ชมุพร

ปตท.หจก.หลังสวนปิยะแกส๊ (สาขา 8) บางหมาก เมอืงชมุพร ชมุพร

ปตท.บจ.ฟ้า-ภญิโญปิโตรเลยีม เพชรเกษม ทา่ขา้ม ทา่แซะ ชมุพร

ชยันาท

ชยัภมู ิ

ชุมพร



ปตท.หจก.สวปิียะแกส๊ (สาขา 4) วงัใหม ่ เมอืงชมุพร ชมุพร

ปตท.บจ.สามดาวมาบอ ามฤต เพชรเกษม เขาไชยราช ปะทวิ ชมุพร

ปตท.บจ.ชา้งเผอืกปิโตรเลยีม เพชรเกษม เขาไชยราช ปะทวิ ชมุพร

ปตท.บจ.กฤษฎาออยล์ ปากน ้า เมอืงชมุพร ชมุพร

ปตท.บจ.มาบอ ามฤตออยล์ ดอนยาง ปะทวิ ชมุพร

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั

ปตท.บจ.พรชยัรุง่เรอืงกจิ ตรัง-ปะเหลยีน ยา่นตาขาว ยา่นตาขาว ตรัง

ปตท.หจก.เจรญิพรปิโตรเลยีมทุง่ยาว ตรัง-สตลู ทุง่ยาว ปะเหลยีน ตรัง

ปตท.บจ.ตรังจังหวดัพาณชิย์ หว้ยยอด ทับเทีย่ง เมอืง ตรัง

ปตท.บจ.ตรังจังหวดัพาณชิย์ ตรังคภมูิ กันตัง กันตัง ตรัง

ปตท.หจก.วเิศษกลุเซอรว์สิ รัษฎา ทับเทีย่ง เมอืงตรัง ตรัง

ปตท.สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว 

จ ากัด
ตรัง-ปะเหลยีน ทุง่คา่ย ยา่นตาขาว ตรัง

ปตท.หจก.ตรัง เอสพ ี ปิโตรเลยีม นาโยงใต ้ เมอืงตรัง ตรัง

ปตท.บจ.กติ ปิโตรเลยีม บางด ี หว้ยยอด ตรัง

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.ตราดมาโนชบรกิารคลองใหญ่ ตราด-คลองใหญ่ คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตราด

ปตท.หจก.ตราดเซอรว์สิ(2002) ววิฒันะ วงักระแจะ เมอืง ตราด

ปตท.หจก.ไสวปิโตรเลยีม ตราด-แหลมงอบ หนองเสม็ด เมอืงตราด ตราด

ปตท.หจก.สวา่งไสวเซอรว์สิ สขุมุวทิ แสนตุง้ เขาสมงิ ตราด

ปตท.บจ.เตมิเต็มปิโตรเลยีม วงักระแจะ เมอืงตราด ตราด

ปตท.บจ.รอยลับรูพาปิโตรเลยีม สขุมุวทิ วงักระแจะ เมอืงตราด ตราด

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.บจ.แมส่อดปิโตรเลยีม

(สนญ.)
สายเอเซยี แมส่อด แมส่อด ตาก

ปตท.บจ.แมส่อดปิโตรเลยีม

(แมร่ะมาด)
แมส่อด-แมร่ะมาด แมร่ะมาด แมร่ะมาด ตาก

ปตท.บจ.แมส่อดปิโตรเลยีม

(รมิเมย)
แมส่อด-แมน่ ้าเมย ทา่สายลวด แมส่อด ตาก

ปตท.บจ.แมส่อดปิโตรเลยีม

(หว้ยไมแ้ป้น)
แมส่อด-อุม้ผาง หว้ยไมแ้ป้น แมส่อด ตาก

ปตท.บจ.ตากเคทแีอนดช์นัส์ พหลโยธนิ เชยีงเงนิ เมอืงตาก ตาก

ปตท.บจ.ตน้น่านทรานเทค

(สาขาที ่3)
พหลโยธนิ ประดาง วงัเจา้ ตาก

ปตท.บจ.สามเงาพัฒนา พหลโยธนิ วงัหมัน สามเงา ตาก

ปตท.บจ.ไฮเวย ์ทรัคพารก์ 

แอนด ์เซอรว์สิ
สายเอเชยี หนองบัวใต ้ เมอืงตาก ตาก

ปตท.บจ.ซ ีเอส 2016 ออยล ์

แอนด ์เซอรว์สิ
พหลโยธนิ วงัหมัน สามเงา ตาก

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.ศรเีสาวภาบรกิาร นครนายก-รังสติ องครักษ์ องครักษ์ นครนายก

ปตท.บจ.ปรชีาทรัพยเ์ซอรว์สิ รังสติ-นครนายก บางออ้ บา้นนา นครนายก

ปตท.บจ.เลศิอนันตปิ์โตรเลยีม สวุรรณศร บา้นนา บา้นนา นครนายก

ปตท.หจก.ป.เฮงนครนายกบรกิาร สวุรรณศร พรหมณี เมอืงนครนายก นครนายก

ปตท.บจ.ชชัวาล พ.ีท.ีท.ี รังสติ-นครนายก คลองใหญ่ องครักษ์ นครนายก

ปตท.บจ.เจรญิกจิภัณฑ ์กรุ๊ป รังสติ-นครนายก ทา่ชา้ง เมอืงนครนายก นครนายก

ปตท.บจ.พรหมณีปิโตรเลยีม สวุรรณศร พรหมณี เมอืงนครนายก นครนายก

ปตท.บจ.หมทูองออยล ์บา้นนา ป่าขะ บา้นนา นครนายก

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.เพชรด ีมนิมิารท์ บางเลน บางเลน นครปฐม

ปตท.หจก. 7 ปิโตรเลยีม ป่ินเกลา้นครไชยศรี หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม

ปตท.บจ.พนูพงษ์พัฒนา2013 ทา่ตลาด สามพราน นครปฐม

ปตท.หจก.อดุมชยัวทิย์ เพชรเกษม ยายชา สามพราน นครปฐม

ปตท.หจก.รุง่รัฐศริกิาญจน์ มาลัยแมน วงัตะกู เมอืงนครปฐม นครปฐม

ตรงั

ตราด

ตาก

นครนายก

นครปฐม



ปตท.บจ.มานะชยับรกิาร เพชรเกษม ทา่ต าหนัก นครชยัศรี นครปฐม

ปตท.หจก.ก าแพงแสนโชคเจรญิบรกิาร มาลัยแมน ทุง่กระพังโหม ก าแพงแสน นครปฐม

ปตท.บจ.แซ ปิโตรเลยีม คงทอง สามงา่ม ดอนตมู นครปฐม

ปตท.สาขาพทุธมณฑล สาย 5 พทุธมณฑลสาย 5 ไรข่งิ สามพราน นครปฐม

ปตท.หจก.อดุมพัฒนาบัวหวัน่ 1992 บัวปากทา่ บางเลน นครปฐม

ปตท.บจ.รุง่รัฐไฮเวย์
ก าแพงแสน-

พนมทวน
ทุง่บัว ก าแพงแสน นครปฐม

ปตท.หจก.วฒัน์ธนชาติ พทุธมณฑล คลองโยง นครปฐม

ปตท.บจ.แสนชยัออยล์ หว้ยขวาง ก าแพงแสน นครปฐม

ปตท.หจก.อรไทเจรญิดี บอ่พลับ เมอืงนครปฐม นครปฐม

ปตท.บจ.นวประชา เพชรเกษม หว้ยจรเข ้ เมอืงนครปฐม นครปฐม

ปตท.กรมยทุธศกึษาทหารเรอื
นครชยัศร-ีงิว้ราย-

ศาลายา
ศาลายา พทุธมณฑล นครปฐม

ปตท.บจ.ปกรณ์วฒัน์ พทุธมณฑล สาย 4 กระทุม่ลม้ สามพราน นครปฐม

ปตท.หจก.รวมนคร นครชยัศร-ีหว้ยพลู ดอนแฝก นครชยัศรี นครปฐม

ปตท.พทุธมณฑล สาย 4 กระทุม่ลม้ สามพราน นครปฐม

ปตท.บจ.เคซเีอฟ ปิโตร ล าลกูบัว ดอนตมู นครปฐม

ปตท.บจ.ประเสรฐิชยั ปิโตร บางแกว้ นครชยัศรี นครปฐม

ปตท.บจ.วพีคีวิ ปิโตรเลยีม มหาสวสัดิ ์ พทุธมณฑล นครปฐม

ปตท.บจ.เคพเีอส เอ็นเนอรจ์ี วงัตะก ู เมอืงนครปฐม นครปฐม

ปตท.บจ.บจี ีสเตชัน่ ศาลายา พทุธมณฑล นครปฐม

ปตท.หจก.สนิชยั ปิโตรเลยีม หนองกระทุม่ ก าแพงแสน นครปฐม

ปตท.บจ.จซี ีเอนเนอรจ์ ี999 บางภาษี บางเลน นครปฐม

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

นครชยัศรี
บางแกว้ นครชยัศรี นครปฐม

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

บายพาส
หว้ยจรเข ้ เมอืงนครปฐม นครปฐม

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

ธรรมศาลา
ธรรมศาลา เมอืงนครปฐม นครปฐม

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

สามพราน
คลองใหม่ สามพราน นครปฐม

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

ล าพญา
สระกะเทยีม เมอืงนครปฐม นครปฐม

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

เพชรเกษม กม.30
เพชรเกษม ทา่ขา้ม สามพราน นครปฐม

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

ป่ินเกลา้ กม.26
ทรงคนอง สามพราน นครปฐม

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

ล าพญา 2
หนองดนิแดง เมอืงนครปฐม นครปฐม

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

ล าพญา 3
สระกะเทยีม เมอืงนครปฐม นครปฐม

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั

ปตท.หจก.หมงฮวดปิโตรเลยีม เจรญิยงค์ บา้นแพง บา้นแพง นครพนม

ปตท.หจก.มากเสรมิสนิ มัธยมจันทร์ นาแก นาแก นครพนม

ปตท.หจก.นพผดงุบรกิาร(1) นติโย ในเมอืง เมอืงนครพนม นครพนม

ปตท.หจก.พนมบรกิาร นครพนม-ธาตพุนม ในเมอืง เมอืงนครพนม นครพนม

ปตท.หจก.กลุศักดิว์มิล ชยางกรู ธาตพุนม ธาตพุนม นครพนม

ปตท.หจก.ปรญิญศ์รสีงคราม ศรสีงคราม-นาหวา้ ศรสีงคราม ศรสีงคราม นครพนม

ปตท.หจก.สรุยินัตพ์วงเพชร สกล-นาแก บา้นแกง้ นาแก นครพนม

ปตท.หจก.ปอ.ปอ เรณูนคร เรณุนคร-หนองลี เรณู เรณูนคร นครพนม

ปตท.หจก.ธนชยัการชา่งสกลนคร ธาตพุนม-มกุดาหาร ฝ่ังแดง ธาตพุนม นครพนม

ปตท.บจ.รวมกจิ เอเนอรย์ี่ โพธิต์าก เมอืงนครพนม นครพนม

ปตท.หจก.กอ้งตะวนั 2015 นครพนม-ทา่อเุทน อาจสามารถ เมอืงนครพนม นครพนม

ปตท.บจ.มั่งม ี55 การปิโตรเลยีม ทา่อเุทน ทา่อเุทน นครพนม

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.บจ.ธนพล เอ็นเนอจี มติรภาพ ในเมอืง เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา

ปตท.บจ.พงษ์กติ สาขา 1 (จอหอ) มติรภาพ จอหอ เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา

นครพนม

นครราชสมีา



ปตท.บจ.พงษ์กติ (เทคโน) สรุนารายณ์ ในเมอืง เมอืง นครราชสมีา

ปตท.บจ.พงษ์กติ สาขา 2 (หวัทะเล) ราชสมีา-โชคชยั หนองบัวศาลา เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา

ปตท.บจ.พงษ์กติ สาขา 4 (โคกกรวด) นากลาง สงูเนนิ นครราชสมีา

ปตท.หจก.เรอืงชยักจิปิโตรเลยีม มติรภาพ พญาเย็น ปากชอ่ง นครราชสมีา

ปตท.บจ.ประเสรฐิสนิปิโตรเลยีม มติรภาพ โคกกรวด เมอืง นครราชสมีา

ปตท.หจก.โคราชกวา้งไพศาล เพชรมาตฆุา หวัทะเล เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา

ปตท.หจก.รุง่เรอืงกจิเกษมปิโตรเลยีม มติรภาพ พญาเย็น ปากชอ่ง นครราชสมีา

ปตท.หจก.พศิลัดดาบรกิาร โคกสงู เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา

ปตท.หจก.เลศิสวสัดิปิ์โตรเลยีม มติรภาพ ลาดบัวขาว สคี ิว้ นครราชสมีา

ปตท.บจ.เกณกิา มติรภาพ-หนองคาย บา้นโพธิ์ เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา

ปตท.หจก.ปากชอ่งไฮเวย์ ขนงพระ ปากชอ่ง นครราชสมีา

ปตท.หจก.จรยิะปิโตรเลยีม มติรภาพ บา้นโพธิ์ เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา

ปตท.หจก.พ.ีเอ็น.ปิโตรเลยีม (1992) เลีย่งเมอืง ขนงพระ ปากชอ่ง นครราชสมีา

ปตท.สหกรณ์การเกษตรสคีิว้ จ ากัด สคี ิว้-ชยัภมูิ สคี ิว้ สคี ิว้ นครราชสมีา

ปตท.สาขาปากชอ่ง มติรภาพ กลางดง ปากชอ่ง นครราชสมีา

ปตท.บจ.พงษ์กติ สาขา 7 (บายพาส) ปรใุหญ่ เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา

ปตท.บจ.อาทติย ์ไฮเวย์ ปรใุหญ่ เมอืง นครราชสมีา

ปตท.สาขาสคีิว้ มติรภาพ ลาดบัวขาว สคี ิว้ นครราชสมีา

ปตท.บจ.โอเคปากชอ่ง มติรภาพ ปากชอ่ง ปากชอ่ง นครราชสมีา

ปตท.หจก.เขาใหญส่เตชัน่ หนองน ้าแดง ปากชอ่ง นครราชสมีา

ปตท.หจก.วทิยชยัปิโตรเลยีม(สาขา) มติรภาพ ปากชอ่ง ปากชอ่ง นครราชสมีา

ปตท.บจ.พงษ์กติ สาขา 10 (มทส.)
304 นครราชสมีา-

ปักธงชยั
หนองจะบก เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา

ปตท.หจก.พอีาร ์ปิโตรเลยีม มติรภาพ-หนองคาย ในเมอืง เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา

ปตท.บจ.บญุปวชิปิโตรเลยีม หนองสาหรา่ย ปากชอ่ง นครราชสมีา

ปตท.บจ.เพชรนันธรัตน์ โคราช-จักราช มะเรงิ เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา

ปตท.บจ.มโีชคเพาเวอร ์พลัส หวัทะเล เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา

ปตท.บจ.ประเสรฐิสนิ ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสมีา

ปตท.หจก.สยาม ออลล์ สคี ิว้-ชยัภมูิ กดุนอ้ย สคี ิว้ นครราชสมีา

ปตท.บจ.บา้นใหม ่ปิโตรเลยีม มติรภาพ สรุนาร ี เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา

ปตท.บจ.ไนซเ์ขาใหญพ่ารค์ หมสูี ปากชอ่ง นครราชสมีา

ปตท.บจ.ปากชอ่ง ทเูดย์ ปากชอ่ง-ล าสมพงุ ปากชอ่ง ปากชอ่ง นครราชสมีา

ปตท.หจก.น ้ามันสยามดา่นขนุทด(1) สคีิว้-ชยัภมูิ ดา่นขนุทด ดา่นขนุทด นครราชสมีา

ปตท.หจก.พรทวชียัปิโตรเลยีม มติรภาพ โตนด โนนสงู นครราชสมีา

ปตท.บจ.แสงสวา่งนครราชสมีาพาณชิย์ บัวใหญ-่ประทาย บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสมีา

ปตท.หจก.สดีาทวชียัการปิโตรเลยีม มติรภาพ โพนทอง สดีา นครราชสมีา

ปตท.บจ.พ.ีโอ.ออยล ์(สาขา) ตาจ่ัน คง นครราชสมีา

ปตท.หจก.โคว้เทยีนหย ูปิโตรเลยีม
นครราชสมีา-

โนนไทย
โนนไทย โนนไทย นครราชสมีา

ปตท.หจก.สยาม ออลล์ สคี ิว้ - ชยัภมูิ หนองบัวตะเกยีด ดา่นขนุทด นครราชสมีา

ปตท.บจ.ประกจิปิโตรเลีย่ม มติรภาพ ธารปราสาท โนนสงู นครราชสมีา

ปตท.บจ.หมทูองออยล ์สดีา โพนทอง สดีา นครราชสมีา

ปตท.บจ.เค.เอ็น.ปิโตรเลยีม ประทาย ทุง่สวา่ง นครราชสมีา

ปตท.บจ.ทพีบี ีออยล์ ในเมอืง พมิาย นครราชสมีา

ปตท.หจก.แสงสวา่งออยล์ ทางหลวง 202 ดา่นชา้ง บัวใหญ ่ นครราชสมีา

ปตท.หจก.ชยัวรพรปิโตรเลยีม ในเมอืง พมิาย นครราชสมีา

ปตท.หจก.น ้ามันสยามดา่นขนุทด
ดา่นขนุทด-

บ าเหน็จณรงค์
ดา่นขนุทด ดา่นขนุทด นครราชสมีา

ปตท.บจ.ทพีบี ีออยล์ เมอืงคง คง นครราชสมีา

ปตท.บจ.พงษ์กติ สาขา 3 (ปักธงชยั)
นครราชสมีา-

กบนิทรบ์รุี
ธงชยัเหนือ ปักธงชยั นครราชสมีา

ปตท.หจก.โคว้เทยีนหยู ราชสมีา-โชคชยั ดา่นเกวยีน โชคชยั นครราชสมีา

ปตท.หจก.ดวงทพิยปิ์โตรเลยีม นครราชสมีา-บรุรัีมย์ หว้ยแถลง หว้ยแถลง นครราชสมีา

ปตท.หจก.แมล่ าจวนปิโตรเลยีม ปักธงชยั-กบนิทรบ์รุี ภหูลวง ปักธงชยั นครราชสมีา

ปตท.บจ.พ ีโอ ออยล์ หนองพลวง จักราช นครราชสมีา

ปตท.สาขาโชคชยั โชคชยั-ปักธงชยั โชคชยั โชคชยั นครราชสมีา

ปตท.บจ.หมทูองออยล์ โชคชยั - เดชอดุม หนองหวัแรด หนองบญุมาก นครราชสมีา

ปตท.บจ.พงษ์กติ สาขา 8 (สาย 24) ป ปักธงชยัเหนือ ปักธงชยั นครราชสมีา

ปตท.บจ.มุง่ปัน้ดี สาย 304 ไทยสามัคคี วงัน ้าเขยีว นครราชสมีา



ปตท.บจ.พงษ์กติ สาขา 9 (งิว้)
นครราชสมีา-

กบนิทรบ์รุี
ง ิว้ ปักธงชยั นครราชสมีา

ปตท.หจก.อภสิทิธิร์ุง่รัตน(์2008)

บา้นดอนไพล
ทา่เยีย่ม โชคชยั นครราชสมีา

ปตท.บจ.พ ีโอ ออยล์ ชมุพวง ชมุพวง นครราชสมีา

ปตท.บจ.หมทูองออยล ์โชคชยั โชคชยั-เดชอดุม ทา่เยีย่ม โชคชยั นครราชสมีา

ปตท.บจ.พ.ีโอ ออยล์ ขยุ ล าทะเมนชยั นครราชสมีา

ปตท.บจ.อภสิทิธิร์ุง่รัตน ์(2008)ครบรุี แซะ ครบรุ ี นครราชสมีา

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี จอหอ จอหอ เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

ปากชอ่ง (กม.157)
กลางดง ปากชอ่ง นครราชสมีา

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี สคีิว้ มติรภาพ สคีิว้ นครราชสมีา

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

ทางหลวง 24 กม.27 28007
หนองตะโก ้ สงูเนนิ นครราชสมีา

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.บจ.ว ีคอรป์ บา้นในหวงั ปากแพรก ทุง่สง นครศรธีรรมราช

ปตท.บจ.บญุเลศิ ปิโตรเลยีม เอเซยี ชะมาย ทุง่สง นครศรธีรรมราช

ปตท.หจก.ถาวรทุง่สง ทุง่สง-ทุง่ใหญ่ ชะมาย ทุง่สง นครศรธีรรมราช

ปตท.หจก.ศรเีพชรปิโตรเลยีม รอ่นพบิลูย-์ทุง่สง รอ่นพบิลูย์ รอ่นพบิลูย์ นครศรธีรรมราช

ปตท.บจ.ศรินิคร (สาขาทุง่สง) ชะมาย ทุง่สง นครศรธีรรมราช

ปตท.หจก.จันทรท์พิยอ์อยล์ ทุง่สง-หว้ยยอด ชะมาย ทุง่สง นครศรธีรรมราช

ปตท.บจ.ศรินิคร(ทุง่สง) ชะมาย ทุง่สง นครศรธีรรมราช

ปตท.หจก.วาสนาปิโตรเลยีม เพชรเกษม หนิตก รอ่นพบิลูย์ นครศรธีรรมราช

ปตท.หจก.ลาภทักษิณปิโตรเลยีม ทุง่สง-ทุง่ใหญ่ ชะมาย ทุง่สง นครศรธีรรมราช

ปตท.บจ.พ ีเอส ด ีทุง่ใหญ่ ทุง่ใหญ ่ ทุง่ใหญ ่ นครศรธีรรมราช

ปตท.หจก.นครศรปิีโตรเลยีม นคร-ทา่ศาลา ปากพนู เมอืง นครศรธีรรมราช

ปตท.หจก.สดศรปิีโตรเลยีม แมเ่จา้อยูห่วั เชยีรใหญ่ นครศรธีรรมราช

ปตท.หจก.หวัไทรมนัสบรกิาร หวัไทร-นครศรฯี หวัไทร หวัไทร นครศรธีรรมราช

ปตท.หจก.ลานสกาปิโตรเลยีม 2008 กะโรม ก าโลน ลานสกา นครศรธีรรมราช

ปตท.หจก.จนิดากรุ๊ฟ (1992) นครศรธีรรมราช คลองกระบอื ปากพนัง นครศรธีรรมราช

ปตท.หจก.หวัไทรปิโตรเลยีม หวัไทร-ระโนด หนา้สตน หวัไทร นครศรธีรรมราช

ปตท.หจก.หทัยชนกปิโตรเลยีม ทา่ศาลา-สชิล ทา่ขึน้ ทา่ศาลา นครศรธีรรมราช

ปตท.บจ.เอ็น.ท.ี โปร ทรายขาว หวัไทร นครศรธีรรมราช

ปตท.หจก.ทองเพชรการปิโตรเลยีม เพชรเกษม เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรธีรรมราช

ปตท.บจ.สนองผล นครศรฯี-เชยีรใหญ่ ทา่เรอื เมอืงนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช

ปตท.หจก.สามหนุ่มปิโตรเลยีม สชิล สชิล นครศรธีรรมราช

ปตท.หจก.ประกอบกจิ ออยล์ ราชด าเนนิ ในเมอืง เมอืงนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช

ปตท.สหกรณ์การเกษตรขนอม จ ากัด นครศร-ีขนอม ควนทอง ขนอม นครศรธีรรมราช

ปตท.หจก.เจ๊ณาปิโตรเลยีม ทา่ศาลา ทา่ศาลา นครศรธีรรมราช

ปตท.หจก.กษิดศิออยล์ ควนมดุ จฬุาภรณ์ นครศรธีรรมราช

ปตท.หจก.วาสนาปิโตรเลยีม นาพรุ พระพรหม นครศรธีรรมราช

ปตท.บจ.ยทุธกจิ ปิโตรเลยีม ปากพนู เมอืงนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช

ปตท.หจก.ช.เอ็นเคออยล์ กะโรม โพธิเ์สด็จ เมอืงนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช

ปตท.หจก.ทรัพยธ์นากจิปิโตรเลยีม ปากนคร เมอืงนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช

ปตท.บจ.จนิดาศักดิอ์นิเตอรเ์ทรด ทุง่ปรัง สชิล นครศรธีรรมราช

ปตท.หจก.วาสนาปิโตรเลยีม เลีย่งเมอืง ทา่งิว้ เมอืงนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช

ปตท.บจ.ศรินิครประตลูอด พัฒนาการคขูวาง ในเมอืง เมอืงนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช

ปตท.บจ.ศรเีพชร เกตเวย์ ทุง่สง-พัทลงุ ทุง่โพธิ์ จฬุาภรณ์ นครศรธีรรมราช

ปตท.หจก.วาสนาปิโตรเลยีม นาสาร พระพรหม นครศรธีรรมราช

ปตท.หจก.กรวรนิทร์ ทุง่สง-ตรัง กะปาง ทุง่สง นครศรธีรรมราช

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.เยือ่บรกิารปากน ้าโพ พหลโยธนิ หนองกระโดน เมอืงนครสวรรค์ นครสวรรค์

ปตท.บจ.อตุสาหกรรมแควใหญ่ พหลโยธนิ กลางแดด เมอืงนครสวรรค์ นครสวรรค์

ปตท.หจก.บรกิารปิโตรเลยีมโกรกพระ นครสวรรค-์โกรกพระโกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์

ปตท.บจ.เกยีรตสิมพงษ์ พหลโยธนิ ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์

ปตท.หจก.สลกบาตรบรกิาร สาขา 2 พหลโยธนิ บางแกว้ บรรพตพสิัย นครสวรรค์

ปตท.หจก.พรหมประกอบปิโตรเลยีม สวรรคว์ถิี ปากน ้าโพ เมอืงนครสวรรค์ นครสวรรค์

นครศรธีรรมราช

นครสวรรค ์



ปตท.บจ.ทรงวฒุกิารปิโตรเลยีม โกรกพระ-ทัพทัน โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์

ปตท.บจ.ทรงวฒุกิารปิโตรเลยีม ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์

ปตท.หจก.ทา่ตะโกการปิโตรเลยีม ไพศาล-ีทา่ตะโก ทา่ตะโก ทา่ตะโก นครสวรรค์

ปตท.หจก.อรณุสวสัดิปิ์โตรเลยีม
พษิณุโลก-

นครสวรรค์
บางมว่ง เมอืงนครสวรรค์ นครสวรรค์

ปตท.หจก.โยธนิบรกิาร นครสวรรคต์ก เมอืงนครสวรรค์ นครสวรรค์

ปตท.หจก.ศลโกสมุ นครสวรรคต์ก เมอืงนครสวรรค์ นครสวรรค์

ปตท.หจก.วชิตินาค (1995) ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์

ปตท.หจก.เอเซยีพจิติรออยล์ พหลโยธนิ หนองกระโดน เมอืงนครสวรรค์ นครสวรรค์

ปตท.หจก.เค.ท.ีด.ีปิโตรเลยีม สายเอเซยี ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์

ปตท.หนองปลงิ หนองปลงิ เมอืงนครสวรรค์ นครสวรรค์

ปตท.หจก.ตอ้งตามเบญจ์ ทา่ตะโก ทา่ตะโก นครสวรรค์

ปตท.บจ.เอ็นทเีค ปิโตรเลยีม มหาโพธิ เกา้เลีย้ว นครสวรรค์

ปตท.หจก.ลาดยาว การปิโตรเลยีม ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์

ปตท.บจ.ชอบประดถิ เอนเนอรจ์ ีกรุ๊ป วงัทอง-อนิทรบ์รุี ท านบ ทา่ตะโก นครสวรรค์

ปตท.หจก.จันเสนออยล์ สรอ้ยทอง ตาคล ี นครสวรรค์

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.ศรบีัวทองบรกิาร บางกรวย-ไทรนอ้ย โสนลอย บางบัวทอง นนทบรุี

ปตท.บจ.ชยัยทุธปิโตรเลยีม ตวิานนท์ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรุี

ปตท.บจ.บางใหญปิ่โตรเลยีม บางกรวย-ไทยนอ้ย บางเลน บางใหญ่ นนทบรุี

ปตท.สาขาโรงพยาบาลศรธีัญญา ตลาดขวญั เมอืงนนทบรุี นนทบรุี

ปตท.สาขาตลิง่ชนั ตลิง่ชนั-สพุรรณบรุี บางคเูวยีง บางกรวย นนทบรุี

ปตท.หจก.ปิตอิาภา บางกรวยไทรนอ้ย วดัชลอ บางกรวย นนทบรุี

ปตท.บจ.เกยีรตชิยัวฒันาออยล์ กรงุเทพ-นนทบรุี บางเขน เมอืงนนทบรุี นนทบรุี

ปตท.หจก.ทรัพยภ์ากรณ์ นครอนิทร์ บางขนุกอง บางกรวย นนทบรุี

ปตท.สาขาเพือ่สวสัดกิาร

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
ตวิานนท ์ ตลาดขวญั เมอืงนนทบรุี นนทบรุี

ปตท.บจ.ปิโตรเลยีมน ้ามัน (ตวิานนท)์ ตวิานนท์ บา้นใหม่ ปากเกร็ด นนทบรุี

ปตท.ราชพฤกษ์ 3 ราชพฤกษ์ ทา่อฐิ ปากเกร็ด นนทบรุี

ปตท.บจ.ประดับดาว กรุ๊ป ราชพฤกษ์ ทา่อฐิ ปากเกร็ด นนทบรุี

ปตท.บจ.ท.ีเค.ท.ีคอมเมอรเ์ชยีล
บางบัวทอง- 

สพุรรณบรุี
ไทรใหญ่ ไทรนอ้ย นนทบรุี

ปตท.บจ.ไพศาลพลังไทย คลองพระอดุม ปากเกร็ด นนทบรุี

ปตท.บจ.สรุชา 2011
สพุรรณบรุ-ี

บางบัวทอง
ละหาร บางบัวทอง นนทบรุี

ปตท.บจ.พที ีเพชรธนวรรณ คลองขอ่ย ปากเกร็ด นนทบรุี

ปตท.บจ.ปิโตรเลยีม (ไทรนอ้ย)
บางบัวทอง-

ไทรนอ้ย
บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบรุี

ปตท.บจ.ไพฑรูย ์ปิโตรเลยีม
ปทมุธาน-ี

ลาดหลมุแกว้
คลองขวาง ไทรนอ้ย นนทบรุี

ปตท.บจ.ชาร ีปตท.
ชยัพฤกษ์-

กาญจนาภเิษก
ละหาร บางบัวทอง นนทบรุี

ปตท.บจ.มาลัย ออยล์ ราชพฤกษ์-นนทบรุี บางกรา่ง เมอืงนนทบรุ ี นนทบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

สนามบนิน ้า
สนามบนิน ้า สวนใหญ่ เมอืงนนทบรุ ี นนทบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

ตวิานนท์
บา้นใหม่ ปากเกร็ด นนทบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

รัตนาธเิบศร ์2
บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

บางบัวทอง - สพุรรณบรุ ีกม.28
ละหาร บางบัวทอง นนทบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

นนทบรุ ี- วงแหวน (บางใหญ)่
บางมว่ง บางใหญ่ นนทบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

นนทบรุ ี- สพุรรณ กม.30
ละหาร บางบัวทอง นนทบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

วงแหวน กม.40 (คารฟ์รู)์
บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี บิ๊กซี บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบรุี

นนทบรุ ี



ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี ชยัพฤกษ์ คลองพระอดุม ปากเกร็ด นนทบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

วงแหวนตะวนัตก กม.51
คลองขอ่ย ปากเกร็ด นนทบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

บางกรวย ไทรนอ้ย (ขาออก)
บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบรุี

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั

ปตท.บจ.สขุมุเซอรว์สิ(1) มหายศ ในเวยีง เมอืงน่าน น่าน

ปตท.บจ.สขุมุเซอรว์สิ(8) เจา้ฟ้า กลางเวยีง เวยีงสา น่าน

ปตท.บจ.สขุมุเซอรว์สิ(9) วรนคร ทา่วงัผา ทา่วงัผา น่าน

ปตท.บจ.สขุมุเซอรว์สิ(10) ปัว-ศลิาเพชร ปัว ปัว น่าน

ปตท.บจ.สขุมุเซอรว์สิ(12) เจา้ฟ้า ในเวยีง เมอืงน่าน น่าน

ปตท.บจ.สขุมุเซอรว์สิ เจา้ฟ้า นานอ้ย นานอ้ย น่าน

ปตท.สาขาดูใ่ต ้ ยนัตรกจิโกศล ดูใ่ต ้ เมอืงน่าน น่าน

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.พพัิฒน์ปิโตรเลยีม โพธิศ์รี เซกา เซกา บงึกาฬ

ปตท.หจก.กจิพทัิกษ์บรกิาร หนองคาย-บงึกาฬ โนนศลิา ปากคาด บงึกาฬ

ปตท.หจก.หนองคายจารวุงศบ์รกิาร บงึกาฬ-หนองคาย บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ บงึกาฬ

ปตท.หจก.จารวุงศก์า๊ซบงึกาฬ บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ บงึกาฬ

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.บรุรัีมย ์พทีทีี อสิาณ เมอืงบรุรัีมย์ บรุรัีมย์

ปตท.หจก.วงศว์กิรมปิโตรเลยีม (2) บรุรัีมย-์สรุนิทร์ สวายจกี เมอืงบรุรัีมย์ บรุรัีมย์

ปตท.หจก.มานะ-เสรมิพลปิโตรเลยีม 1 ล าปลายมาศ-หนองกีล่ าปลายมาศ ล าปลายมาศ บรุรัีมย์

ปตท.บจ.รว่มใจบรกิาร(2002) โชคชยั-เดชอดุม นางรอง นางรอง บรุรัีมย์

ปตท.หจก.บรุรัีมยส์วุมิล สายสตกึ-บรุรัีมย์ นคิม สตกึ บรุรัีมย์

ปตท.บจ.บ ีอาร ์วาย ปิโตรเลยีม พทุไธสง-บรุรัีมย์ บา้นจาน พทุไธสง บรุรัีมย์

ปตท.บจ.เอ.บ.ีปิโตรเลยีม บรุรัีมย-์สรุนิทร์ อสิาณ เมอืงบรุรัีมย์ บรุรัีมย์

ปตท.หจก.มานะ-เสรมิพล ปิโตรเลยีม โชคชยั-เดชอดุม ทุง่กระตาดพัฒนา หนองกี่ บรุรัีมย์

ปตท.บจ.เอ.บ.ีปิโตรเลยีม บรุรัีมย ์- นางรอง อสิาณ เมอืง บรุรัีมย์

ปตท.หจก.มานะ-เสรมิพล ปิโตรเลยีม โชคชยั - เดชอดุม หนองโบสถ์ นางรอง บรุรัีมย์

ปตท.บจ.บ.ีอาร.์วาย.ปิโตรเลยีม ประทาย - พทุไธสง บา้นแวง พทุไธสง บรุรัีมย์

ปตท.หจก.มานะ-เสรมิพล ปิโตรเลยีม
ละหานทราย - 

ตาพระยา
โนนดนิแดง โนนดนิแดง บรุรัีมย์

ปตท.หจก.ประโคนชยัปิโตรเลยีม โชคชยั - เดชอดุม ประโคนชยั ประโคนชยั บรุรัีมย์

ปตท.บจ.เอ.บ.ีปิโตรเลยีม บรุรัีมย-์สตกึ บา้นยาง เมอืงบรุรัีมย์ บรุรัีมย์

ปตท.บจ.บ ีอาร ์วาย ปิโตรเลยีม บา้นกรวด-บรุรัีมย ์ ปราสาท บา้นกรวด บรุรัีมย์

ปตท.บจ.เอ.บ.ีปิโตรเลยีม ชมุเห็ด เมอืงบรุรัีมย์ บรุรัีมย์

ปตท.หจก.มานะ-เสรมิพล ปิโตรเลยีม นางรอง นางรอง บรุรัีมย์

ปตท.บจ.เอ.บ.ีปิโตรเลยีม บรุรัีมย-์นางรอง กระสัง เมอืงบรุรัีมย ์ บรุรัีมย์

ปตท.หจก.วรรณวสิาญปิ์โตรเลยีม โชคชยั-เดชอดุม ประโคนชยั ประโคนชยั บรุรัีมย์

ปตท.สาขาเมอืงบรุรัีมย์ เสม็ด เมอืงบรุรัีมย ์ บรุรัีมย์

ปตท.หจก.มานะ-เสรมิพล ปิโตรเลยีม โนนดนิแดง โนนดนิแดง บรุรัีมย์

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั

ปตท.หจก.ผลเพิม่คา้น ้ามัน
ปทมุธาน-ี

ลาดหลมุแกว้
คบูางหลวง ลาดหลมุแกว้ ปทมุธานี

ปตท.สาขาแยกสันตสิขุ ปทมุธาน-ีสามโคก บางปรอก เมอืงปทมุธานี ปทมุธานี

ปตท.บจ.มาลรัีตน์ออยล์ ปทมุธาน-ีสามโคก ทา้ยเกาะ สามโคก ปทมุธานี

ปตท.หจก.พึง่สขุปิโตรเลยีม รังสติ-ปทมุธานี บางพนู เมอืง ปทมุธานี

ปตท.บจ.ยนูีค พอยท์ รังสติ-นครนายก ล าผักกดู ธัญบรุี ปทมุธานี

ปตท.บจ.กล า่ปลคีมสัน(1)
ปทมุธาน-ี

ลาดหลมุแกว้
บา้นฉาง เมอืง ปทมุธานี

ปตท.หจก.สมบัตเิจรญิเซอรว์สิ รังสติ-นครนายก ประชาธปัิตย์ ธัญบรุี ปทมุธานี

ปตท.บจ.พมิลรัตน์ 345 บางควูดั เมอืงปทมุธานี ปทมุธานี

ปตท.สาขาบางควูดั ปทมุธาน-ีนนทบรุี บางควูดั เมอืงปทมุธานี ปทมุธานี

ปตท.บจ.ปิโตรเลยีม(เชยีงราก) เชยีงรากใหญ่ สามโคก ปทมุธานี

ปตท.หจก.เอส.เอส.บ ีเซอรว์สิ นนทบรุ-ีปทมุธานี บางเดือ่ เมอืงปทมุธานี ปทมุธานี

บงึกาฬ

นา่น

บรุรีมัย ์

ปทมุธานี



ปตท.บจ.ปิโตรเลยีม (รังสติ-ตวิานนท)์ เลยีบคลองรังสติ บา้นใหม่ เมอืงปทมุธานี ปทมุธานี

ปตท.หจก.เอสวอีาร.์ปิโตรเลยีม ปทมุธาน-ีสามโคก สามโคก สามโคก ปทมุธานี

ปตท.คณะบคุคลสถานบรกิารเชือ้เพลงิ

กรมสวสัดกิารทหารอากาศ
ล าลกูกา คคูต ล าลกูกา ปทมุธานี

ปตท.บจ.เอสเอสเอ็ม.เซอรว์สิ รังสติ - นครนายก ประชาธปัิตย์ ธัญบรุี ปทมุธานี

ปตท.สาขาวงแหวนตะวนัตก (ขาเขา้) บางกระบอื สามโคก ปทมุธานี

ปตท.บจ.เวลิด ์เอนเนอจี รังสติ-ปทมุธานี บางพนู เมอืงปทมุธานี ปทมุธานี

ปตท.บจ.ปิโตรเลยีม (ถนน 347) เชยีงรากนอ้ย สามโคก ปทมุธานี

ปตท.บจ.ส.เจรญิกจิปิโตรเลยีม ลาดสวาย ล าลกูกา ปทมุธานี

ปตท.บจ.แสงอาร ีสเตชัน่ ล าลกูกา-ธัญบรุี บงึค าพรอ้ย ล าลกูกา ปทมุธานี

ปตท.หจก.ทพิยศ์ริปิิโตรเลยีม พหลโยธนิ คลองหนึง่ คลองหลวง ปทมุธานี

ปตท.สาขาธรรมศาสตร์ คลองหนึง่ คลองหลวง ปทมุธานี

ปตท.สาขาตลาดไท คลองหนึง่ คลองหลวง ปทมุธานี

ปตท.สาขานวนคร คลองหนึง่ คลองหลวง ปทมุธานี

ปตท.สาขาคลองหลวง กม.6 บางขันธ-์คลองหลวงคลองสาม คลองหลวง ปทมุธานี

ปตท.บจ.ศริสิมบรูณ์สเตชัน่
วงแหวนตะวนัออก

 - 
คลองสี่ คลองหลวง ปทมุธานี

ปตท.บจ.ศริสิมบรูณ์ ออลล์ วงแหวนตะวนัออก คลองสี่ คลองหลวง ปทมุธานี

ปตท.บจ.ปิโตรเลยีม (คลองหลวง) คลองสาม คลองหลวง ปทมุธานี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

รังสติ (คลอง2)
รังสติ-นครนายก ประชาธปัิตย์ ธัญบรุี ปทมุธานี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

บางพนู 1
ปทมุธาน-ีรังสติ บางพนู เมอืงปทมุธานี ปทมุธานี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

ล าลกูกา 1
ล าลกูกา คคูต ล าลกูกา ปทมุธานี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

สะพานนวลฉวี
บางขะแยง เมอืงปทมุธานี ปทมุธานี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี รังสติ (คลอง7) รังสติ ธัญบรุี ปทมุธานี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

ล าลกูกา 2 (แทพไลน)์
ล าลกูกา คคูต ล าลกูกา ปทมุธานี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี ไพน์เฮรสิท์ พหลโยธนิ คลองหนึง่ คลองหลวง ปทมุธานี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

ธรรมศาสตร ์(รังสติ)
คลองหนึง่ คลองหลวง ปทมุธานี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

พหลโยธนิ กม.30 (เซยีร)์
ประชาธปัิตย์ ธัญบรุี ปทมุธานี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

บางพนู 2 กม.7
บา้นกลาง เมอืงปทมุธานี ปทมุธานี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

ล าลกูกา 3
ลาดสวาย ล าลกูกา ปทมุธานี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

วงแหวนตะวนัตก-สามโคก 

ขาออก(กม.70)

บางกระบอื สามโคก ปทมุธานี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

ล าลกูกา 4
บงึค าพรอ้ย ล าลกูกา ปทมุธานี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

ลาดหลมุแกว้ กม.26
ระแหง ลาดหลมุแกว้ ปทมุธานี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

ล าลกูกา 5
บงึค าพรอ้ย ล าลกูกา ปทมุธานี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

ทล.346 กม.12 ขาออก (สันตสิขุ)
บา้นฉาง เมอืงปทมุธานี ปทมุธานี

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.ตน้เกตปิุโตรเลยีม เพชรเกษม หว้ยทราย เมอืงประจวบครีขีันธ์ ประจวบครีขีันธ์

ปตท.หจก.ปราณบรุกีารคา้ เพชรเกษม เขานอ้ย ปราณบรุี ประจวบครีขีันธ์

ปตท.บจ.ส.สมบรูณ์ปิโตรเลยีม เพชรเกษม กยุบรุี กยุบรุี ประจวบครีขีันธ์

ปตท.บจ.ประจวบครีขีันธปิ์โตรเลยีม เพชรเกษม เกาะหลัก เมอืงประจวบครีขีันธ์ ประจวบครีขีันธ์

ปตท.บจ.ประจวบครีขีันธปิ์โตรเลยีม เพชรเกษม หวัหนิ หวัหนิ ประจวบครีขีันธ์

ปตท.หจก.สทิธชิยับรกิาร สละชพี ประจวบฯ เมอืงประจวบครีขีันธ์ ประจวบครีขีันธ์

ปตท.บจ.โชคสขุมุ เพชรเกษม หวัหนิ หวัหนิ ประจวบครีขีันธ์

ประจวบครีขีนัธ ์



ปตท.หจก.บางสะพานปิโตรเลยีม ปากคลอง แมร่ าพงึ บางสะพาน ประจวบครีขีันธ์

ปตท.หจก.มารค์กี ้ปิโตรเลยีม เพชรเกษม หนองตาแตม้ ปราณบรุี ประจวบครีขีันธ์

ปตท.บจ.ศริวิฒันาพร เพชรเกษม รอ่นทอง บางสะพาน ประจวบครีขีันธ์

ปตท.หจก.ณรงค(์95)การปิโตรเลยีม เพชรเกษม อา่งทอง ทับสะแก ประจวบครีขีันธ์

ปตท.บจ.ชา้งเผอืกปิโตรเลยีม เพชรเกษม ชา้งแรก บางสะพานนอ้ย ประจวบครีขีันธ์

ปตท.หจก.สมัยปิโตรเลยีม เพชรเกษม วงักพ์ง ปราณบรุี ประจวบครีขีันธ์

ปตท.บจ.น าประจวบ เพชรเกษม อา่วนอ้ย เมอืงประจวบครีขีันธ์ ประจวบครีขีันธ์

ปตท.หจก.ตรงตวงปิโตรเลยีม เพชรเกษม แสงอรณุ ทับสะแก ประจวบครีขีันธ์

ปตท.บจ.ส.สมบรูณ์ทรัพยปิ์โตรเลยีม เพชรเกษม กยุบรุี กยุบรุี ประจวบครีขีันธ์

ปตท.สาขาหวัหนิ
เลีย่งเมอืง

(ชะอ า - ปราณบรุ)ี
ทับใต ้ หวัหนิ ประจวบครีขีันธ์

ปตท.บจ.พ.ีซ.ีทับสะแก (1994) เพชรเกษม ทับสะแก ทับสะแก ประจวบครีขีันธ์

ปตท.บจ.ย.ูท.ี(2014) เพชรเกษม ทับสะแก ทับสะแก ประจวบครีขีันธ์

ปตท.บจ.หนิเหล็กไฟ ปิโตรเลยีม หนิเหล็กไฟ หวัหนิ ประจวบครีขีันธ์

ปตท.หจก.ภาสทิธิ ์ปิโตรเลีย่ม ปราณบรุี ปราณบรุ ี ประจวบครีขีันธ์

ปตท.บจ.รุง่ทพิยปิ์โตรเลยีม หนองแก หวัหนิ ประจวบครีขีันธ์

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.บจ.สจุนิตนาปิโตรเลีย่ม สวุรรณศร โคกไมล้าย เมอืงปราจนีบรุี ปราจนีบรุี

ปตท.หจก.ส ารวยบรกิาร บา้นสรา้ง-ปราจนีบรุี บา้นสรา้ง บา้นสรา้ง ปราจนีบรุี

ปตท.หจก.หวัเขาปิโตรเลยีม สวุรรศร บา้นพระ เมอืงปราจนีบรุี ปราจนีบรุี

ปตท.หจก.ผาตวิานชิ สวุรรณศร เมอืงเกา่ กบนิทรบ์รุี ปราจนีบรุี

ปตท.หจก.เกยีรตปิิโตรเลีย่มปราจนีบรุี แจง้พัฒนะ หนา้เมอืง เมอืงปราจนีบรุี ปราจนีบรุี

ปตท.หจก.ป.ศรมีหาโพธบิรกิาร สวุนิทวงศ์ หนองโพรง ศรมีหาโพธิ ปราจนีบรุี

ปตท.หจก.กบนิทรบ์รุ ีปิโตรเลยีม สวุรรณศร กบนิทรบ์รุี กบนิทรบ์รุ ี ปราจนีบรุี

ปตท.บจ.อัครเศรษฐิ ์ปิโตรเลยีม สวุรรณศร ดงบัง ประจันตคาม ปราจนีบรุี

ปตท.บจ.สทุธดิา (2536) สวุรรณศร โคกไมล้าย เมอืงปราจนีบรุี ปราจนีบรุี

ปตท.หจก.ส.พงษ์ชยัปิโตรเลยีม สวุรรณศร ดงขีเ้หล็ก เมอืงปราจนีบรุี ปราจนีบรุี

ปตท.หจก.สมานจติรกรุ๊ป ราษฎรด าริ หนา้เมอืง เมอืงปราจนีบรุี ปราจนีบรุี

ปตท.บจ.ศภุผลปิโตรเลยีม
พนนมสารคาม-

กบนิทรบ์รุี
เมอืงเกา่ กบนิทรบ์รุี ปราจนีบรุี

ปตท.บจ.ปราจนีกรนีเอริธ์ บพุราหมณ์ นาดี ปราจนีบรุี

ปตท.บจ.ศภุผลออยล์ เมอืงเกา่ กบนิทรบ์รุี ปราจนีบรุี

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.ทองโพธิ์ เอเซยี ขวญัเมอืง บางปะหนั พระนครศรอียธุยา

ปตท.หจก.ศักดิเ์ฉลมิปิโตรเลยีม เสนา-ผักไห่ ตาลาน ผักไห่ พระนครศรอียธุยา

ปตท.หจก.วฒันชยัปิโตรเลยีม สายเอเซยี หนัสัง บางปะหนั พระนครศรอียธุยา

ปตท.บจ.ศ. มหาโภคาการปิโตรเลยีม สายเอเซยี บางเดือ่ บางปะหนั พระนครศรอียธุยา

ปตท.หจก.พภัิทรพล ปิโตรเลยีม โรจนะ ล าตาเสา วงันอ้ย พระนครศรอียธุยา

ปตท.หจก.ปรดีาปิโตรเลยีม ภาษี-นครหลวง ภาชี ภาชี พระนครศรอียธุยา

ปตท.บจ.ยิง่ถาวรปิโตรเลยีม สายเอเชยี เชยีงรากนอ้ย บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา

ปตท.สาขาบางปะอนิ สายเอเซยี บา้นเลน บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา

ปตท.บจ.23 ปิโตรเลยีม(2005) สายเอเชยี บา้นกรด บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา

ปตท.สาขาวงันอ้ย พหลโยธนิ สนับทบึ วงันอ้ย พระนครศรอียธุยา

ปตท.หจก.วอีาร ์ปิโตรเลยีมวงันอ้ย พหลโยธนิ สนับทบึ วงันอ้ย พระนครศรอียธุยา

ปตท.บจ.ทา่เรอื ปิโตรเลยีม ทา่เรอื - ทา่ลาน จ าปา ทา่เรอื พระนครศรอียธุยา

ปตท.บจ.พรีะพงศ ์ปิโตรเลยีม บา้นป้อม พระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา

ปตท.บจ.ศริสิมบรูณ์ โรจนะ คานหาม อทัุย พระนครศรอียธุยา

ปตท.บจ.พเีพิล่ เพาเวอร ์ออยล์ บางนมโค เสนา พระนครศรอียธุยา

ปตท.บจ.พันธเ์จรญิกรุ๊ป ล าตาเสา วงันอ้ย พระนครศรอียธุยา

ปตท.บจ.เอสเอ็นพ ีคอรเ์ปอเรท บา้นเกาะ พระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา

ปตท.หจก.ทองโพธิ2์557 ปทมุธาน-ีบางปะหนั บา้นป้อม พระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา

ปตท.บจ.พันธเ์จรญิกรุ๊ป(สาขา) พหลโยธนิ ล าไทร วงันอ้ย พระนครศรอียธุยา

ปตท.บจ.บลพูลัส ออยล ์อนิเตอร์ คานหาม อทัุย พระนครศรอียธุยา

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

เอเชยี ไฮเวย ์(กม.55)
คลองจกิ บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

เอเชยี ไฮเวย ์(กม.98)
ทา่ตอ มหาราช พระนครศรอียธุยา

พระนครศรอียธุยา

ปราจนีบรุ ี



ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี บิ๊กคงิ เชยีงรากนอ้ย บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

เอเชยี ไฮเวย ์(กม.89)
บางนางรา้ บางปะหนั พระนครศรอียธุยา

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

วงันอ้ย (กม.57)
ล าไทร วงันอ้ย พระนครศรอียธุยา

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

เอเชยี (กม.51)
เชยีงรากนอ้ย บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

เอเชยี (กม.62)
บา้นหวา้ บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.พบิลูธัมพาณชิย์ สบบง กิง่ภซูาง พะเยา

ปตท.หจก.วนัสริ ิเซอรว์สิ พหลโยธนิ แมต่ า๋ เมอืงพะเยา พะเยา

ปตท.หจก.ฟแูสงปิโตรเลยีม(1) พะเยา-เชยีงค า สันโคง้ ดอกค าใต ้ พะเยา

ปตท.หจก.ฟแูสงปิโตรเลยีม หว้ยลาน ดอกค าใต ้ พะเยา

ปตท.หจก.ใบมงคลปิโตรเลยีม พหลโยธนิ แมก่า เมอืงพะเยา พะเยา

ปตท.หจก.สทุวปิีโตรเลยีม สทิธปิระชาราษฎร์ หยว่น เชยีงค า พะเยา

ปตท.บจ.ฟแูสงเซอรว์สิ 2008 พหลโยธนิ บา้นตอ๋ม เมอืงพะเยา พะเยา

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.โชคเกรยีงไกร เพชรเกษม บางมว่ง ตะกั่วป่า พังงา

ปตท.หจก.กัลปพฤกษ์ พังงาทับปดุ ถ ้าน ้าผดุ เมอืงพังงา พังงา

ปตท.บจ.ป.มายะการ เพชรเกษม โคกกลอย ตะกั่วทุง่ พังงา

ปตท.หจก.สาธติและพทิยา เพชรเกษม คกึคัก ตะกั่วป่า พังงา

ปตท.หจก.ชตูวิฒัน์ สายตะกั่วป่า-กะปง บางไทร ตะกั่วป่า พังงา

ปตท.หจก.กจิโชคชยัตะกั่วป่า เสนาราษฎร์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา

ปตท.สาขาพังงา เพชรเกษม ทา้ยชา้ง เมอืงพังงา พังงา

ปตท.หจก.กนกภรณ์พังงา เพชรเกษม ล าแกน่ ทา้ยเหมอืง พังงา

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.ไตรสวุรรณ (1) เอเซยี คหูาสวรรค์ เมอืงพัทลงุ พัทลงุ

ปตท.บจ.เหมประทานออยล์ เพชรเกษม ส าสนิธุ์ ศรนีครนิทร์ พัทลงุ

ปตท.หจก.โพธิท์องควนขนุนปิโตรเลยีม ชะมวง ควนขนุน พัทลงุ

ปตท.สหกรณ์การเกษตรพนมวงัค ์จ ากัด พนมวงัก์ ควนขนุน พัทลงุ

ปตท.หจก.ลอยการปิโตรเลยีม เพชรเกษม โคกสัก บางแกว้ พัทลงุ

ปตท.บจ.แทนไท ปิโตรเลยีม ป่าบอน ป่าบอน พัทลงุ

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หหลมิศริวิงษ์(1) พจิติร-ตะพานหนิ ทา่หลวง เมอืงพจิติร พจิติร

ปตท.หจก.นพพรออยล์ บา้นนา วชริบารม ี พจิติร

ปตท.บจ.ปตท.สากเหล็ก วงัทอง-เขาทราย สากเหล็ก สากเหล็ก พจิติร

ปตท.หจก.บางมลูนากสามประสาน บางมลูนาก-โพทะเล หอไกร บางมลูนาก พจิติร

ปตท.หจก.พ.ีเอส.ท ีไพรัชบรกิาร โพธิไ์ทรงาม บงึนาราง พจิติร

ปตท.หจก.วงังิว้เจรญิกจิปิโตรเลยีม วงังิว้ใต ้ ดงเจรญิ พจิติร

ปตท.หจก.ปัม้ศรวีนชิย์ บษุบา ในเมอืง เมอืงพจิติร พจิติร

ปตท.หจก.เอเซยีพจิติรออยล์
พษิณุโลก-

นครสวรรค์
หนองหลมุ วชริบารมี พจิติร

ปตท.หจก.ป.อนิทราพลังงาน ทับคลอ้ ทับคลอ้ พจิติร

ปตท.บจ.พ ีท ีไพรัช ปิโตรเลยีม เซอรว์สิ
นครสวรรค-์

พษิณุโลก
เนนิปอ สามงา่ม พจิติร

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.ศรสีธุาไพศาล (2) พษิณุโลก-เดน่ชยั ดอนทอง เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก

ปตท.บจ.พยงคปิ์โตรเลยีม พษิณุโลก-หลม่สัก ในเมอืง เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก

ปตท.หจก.วงันกแอน่การปิโตรเลยีม พษิณุโลก-หลม่สัก วงันกแอน่ วงัทอง พษิณุโลก

ปตท.หจก.วฒันาออยลแ์อนดเ์ซอรว์สิ ธรรมบชูา ในเมอืง เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก

ปตท.หจก.สหน าแสงเซอรว์สิ นครไทย-ดา่นซา้ย เนนิเพิม่ นครไทย พษิณุโลก

ปตท.หจก.ชา่งพนิจิปิโตรเลยีม (1)
พษิณุโลก-

นครสวรรค์
บางระก า บางระก า พษิณุโลก

พษิณุโลก

พะเยา

พงังา

พทัลงุ

พจิติร



ปตท.หจก.ชา่งพนิจิปิโตรเลีย่ม ทา่ชา้ง พรหมพริาม พษิณุโลก

ปตท.หจก.วฒันาออยลแ์อนดเ์ซอรว์สิ(2) บงึพระ เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก

ปตท.หจก.พษิณุโลกธรีวฒัน ์สาขา 2 ทา่ทอง เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก

ปตท.หจก.พษิณุโลกพลังงาน
นครสวรรค-์

พษิณุโลก
ทา่ทอง เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก

ปตท.แยกอนิโดจนี พษิณุโลก-หลม่สัก สมอแข เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก

ปตท.ต าบลดอนทอง พษิณุโลก-เดน่ชยั ดอนทอง เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก

ปตท.หจก.พษิณุโลกธรีวฒัน์ สงิหวฒัน์ ในเมอืง เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก

ปตท.หจก.ชา่งพนิจิปิโตรเลีย่ม สงิหวฒัน์ บา้นกรา่ง เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก

ปตท.หจก.สหีราช ปิโตรเลยีม
นครสวรรค-์

พษิณุโลก
วดัจันทร ์ เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก

ปตท.บจ.พ ีเอ เอ็ม เอนเนอรจ์ี ชยันาม วงัทอง พษิณุโลก

ปตท.บจ.ศรสีธุาออยล์ ทา่โพธิ ์ เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก

ปตท.บจ.กอบชยั บางระก าปิโตรเลยีม พษิณุโลก-บางระก า บางระก า บางระก า พษิณุโลก

ปตท.หจก.นพพรออยล์ วงัทอง วงัทอง พษิณุโลก

ปตท.บจ.กอบชยัปิโตรเลยีม 2559 ปากโทก เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก

ปตท.บจ.ชา่งพนิจิ เทรดดิง้ กรุ๊ป
สากเหล็ก-

เนนิมะปราง
เนนิมะปราง เนนิมะปราง พษิณุโลก

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี โคกชา้ง มติรภาพ ในเมอืง เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.รัษฎาแกส๊ เทพกระษัตรี รัษฎา เมอืงภเูก็ต ภเูก็ต

ปตท.บจ.ภเูก็ตจังหวดัพาณชิย์ พังงา ตลาดใหญ่ เมอืงภเูก็ต ภเูก็ต

ปตท.บจ.ฉลองปิโตรเลยีม เจา้ฟ้า ฉลอง เมอืงภเูก็ต ภเูก็ต

ปตท.หจก.บญุอิม่ เทพกระษัตรี เกาะแกว้ เมอืง ภเูก็ต

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.โพธิส์วา่งปิโตรเลยีม หนองสมิ บรบอื มหาสารคาม

ปตท.หจก.เรอืงชยับรกิาร ศรโีกสมุ หวัขวาง โกสมุพสิัย มหาสารคาม

ปตท.หจก.เรอืงชยับรกิาร(2011) ผดงุประชากร หวัขวาง โกสมุพสิัย มหาสารคาม

ปตท.หจก.จงชวูณชิย์ สายบรบอื - บรุรัีมย์ หนองจกิ บรบอื มหาสารคาม

ปตท.สหกรณ์การเกษตรวาปีปทมุ จ ากัด
วาปีปทมุ-

มหาสารคาม
หนองแสง วาปีปทมุ มหาสารคาม

ปตท.หจก.โชคศริ ิออยล์ ประทาย-ยโสธร ปะหลาน พยคัฆภมูพิสิัย มหาสารคาม

ปตท.หอสิาณบรกิาร(สาขา1) ถนีานนท์ เกิง้ เมอืงมหาสารคาม มหาสารคาม

ปตท.หอสิาณบรกิาร(สาขา2) แกง่เสงิจาน เมอืงมหาสารคาม มหาสารคาม

ปตท.หอสิาณบรกิาร แจง้สนทิ เขวา เมอืง มหาสารคาม

ปตท.บจ.น ้ามันตักสลิา กรุ๊ป ถนีานนท์ ตลาด เมอืงมหาสารคาม มหาสารคาม

ปตท.หจก.ฟ้าธาน ีมหาสารคาม ทา่ขอนยาง กันทรวชิยั มหาสารคาม

ปตท.บจ.สารคาม ปิโตรเลยีม รมิคลองสมถวลิ ตลาด เมอืงมหาสารคาม มหาสารคาม

ปตท.บจ.เพชรแกน่นครปิโตรเลยีม ขอนแกน่-เชยีงยนื เชยีงยนื เชยีงยนื มหาสารคาม

ปตท.บจ.วนัแอนดท์รปิเปิล พี หนองแสง วาปีปทมุ มหาสารคาม

ปตท.บจ.รุง่เรอืงพยคัภมู ิออยล์
พยคัฆภมูพิสิัย-

วาปีปทมุ
ลานสะแก พยคัฆภมูพิสิัย มหาสารคาม

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.นพผดงุบรกิาร(มกุดาหาร) ชยางกรู  ข. มกุดาหาร เมอืงมกุดาหาร มกุดาหาร

ปตท.หจก.ศรบีญุเรอืงบรกิาร ปิโตรเลยีม มกุดาหาร -ดอนตาล ศรบีญุเรอืง เมอืงมกุดาหาร มกุดาหาร

ปตท.บจ.นพผดงุพัฒนา มกุดาหาร - ค าชะอี มกุดาหาร เมอืงมกุดาหาร มกุดาหาร

ปตท.บจ.วารนิ ปิโตรเลยีม ธาตพุนม - มกุดาหารค าป่าหลาย เมอืงมกุดาหาร มกุดาหาร

ปตท.หจก.ลานทอง มกุดาหาร บางทรายใหญ่ เมอืงมกุดาหาร มกุดาหาร

ปตท.หจก.ลานทอง ค าอาฮวน ค าอาฮวน เมอืงมกุดาหาร มกุดาหาร

ปตท.หจก.มากเสรมิสนิ 2559 ดงหลวง ดงหลวง มกุดาหาร

ปตท.หจก.นพผดงุค าชะอี บา้นซง่ ค าชะอ ี มกุดาหาร

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.สภุาการปิโตเลยีม ทยาปัสสา สามแยก เลงินกทา ยโสธร

ปตท.บจ.เค ซ ียโสธร แจง้สนทิ ส าราญ เมอืงยโสธร ยโสธร

ปตท.หจก.กมิชนุยโสธร อรณุประเสรฐิ ตาดทอง เมอืงยโสธร ยโสธร

ยโสธร

ภเูก็ต

มหาสารคาม

มกุดาหาร



ปตท.หจก.สมสกลุปิโตรเลยีม วารรีาชเดช ทรายมลู ทรายมลู ยโสธร

ปตท.หจก.คณูทรัพยปิ์โตรเลยีม วารรีาชเดช ในเมอืง เมอืงยโสธร ยโสธร

ปตท.หจก.เอ็น.ซ.ีปิโตรเลยีม เลีย่งเมอืง ในเมอืง เมอืงยโสธร ยโสธร

ปตท.หจก.เกรยีงศักดิย์โสธรปิโตรเลยีม แจง้สนทิ ตาดทอง เมอืงยโสธร ยโสธร

ปตท.บจ.กมิชนุออยล์ แจง้สนทิ ในเมอืง เมอืงยโสธร ยโสธร

ปตท.หจก.ค าเขือ่นแกว้ปิโตรเลยีม แจง้สนทิ ลมุพกุ ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร

ปตท.หจก.จ่ัวเซง้ เอนเนอรจ์ ีสเตชนั ในเมอืง เมอืงยโสธร ยโสธร

ปตท.หจก.กดุชมุออยล์ กดุชมุ กดุชมุ ยโสธร

ปตท.หจก.เอส.พ.ีดับบลวิ.ออยล์ สทาว เลงินกทา ยโสธร

ปตท.หจก.ปรายฟ้าออยล์ ฟ้าหยาด มหาชนะชยั ยโสธร

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั

ปตท.บจ.ไทยเพิม่พลู ปิโตรเลยีม
สายรอ้ยเอ็ด-

วาปีปทมุ
รอบเมอืง เมอืงรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด

ปตท.บจ.ท ีพ ีพ ีพาวเวอร์ รอ้ยเอ็ด-สวุรรณภมูิ รอบเมอืง เมอืงรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด

ปตท.หจก.สองเอกเซอรว์สิ 1995 ปัทมานนท์ หวัชา้ง จตรุพักตรพมิาน รอ้ยเอ็ด

ปตท.บจ.น ้ามันไทยเพิม่พลู รอ้ยเอ็ด-โพนทอง เหนือเมอืง เมอืงรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด

ปตท.หจก.นภาออยล์ โพนทอง-รอ้ยเอ็ด สระนกแกว้ โพนทอง รอ้ยเอ็ด

ปตท.บจ.เปาการปิโตรเลยีม ปัทมานนท์ ดอกไม ้ สวุรรณภมูิ รอ้ยเอ็ด

ปตท.หจก.ทองทวปิีโตรเลยีม แจง้สนทิ ขวญัเมอืง เสลภมูิ รอ้ยเอ็ด

ปตท.หจก.บญุกวา้งพาณชิย์ ราชการด าเนนิ ในเมอืง เมอืงรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด

ปตท.หจก.จตรุพักตร 

เสรมิไทยปิโตรเลยีม
ปัทมานนท์ หวัชา้ง จตรุพักตรพมิาน รอ้ยเอ็ด

ปตท.บจ.ประตชูยัปิโตรเลยีม แจง้สนทิ นเิวศน์ ธวชับรุี รอ้ยเอ็ด

ปตท.บจ.ฉ่ัวจ่ัวกีร่อ้ยเอ็ด แจง้สนทิ ดงลาน เมอืงรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด

ปตท.หจก.บ.ีเอส.พ.ีมารเ์ก็ตติง้ ปัทมานนท์ ในเมอืง เมอืงรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด

ปตท.บจ.ไทยปิโตรเลยีม เอ็นจวีี แจง้สนทิ หนองแวง เมอืงรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด

ปตท.หจก.เกษตรเสรมิไทยปิโตรเลยีม
พยคัภมูพิสิัย - 

เกษตรวสิัย
เกษตรวสิัย เกษตรวสิัย รอ้ยเอ็ด

ปตท.บจ.กนกนภาปิโตรเลยีม รภชยัชาญยทุธ ในเมอืง เมอืงรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด

ปตท.บจ.ไทยปิโตรเลยีม เอ็นจวีี

(สาขา 2)
หมมูน้ เชยีงขวญั รอ้ยเอ็ด

ปตท.หจก.ตน้ไผบ่รกิาร สระค ู สวุรรณภมู ิ รอ้ยเอ็ด

ปตท.หจก.เกษตรเสรมิไทยปิโตรเลยีม เกษตรวสิัย เกษตรวสิัย รอ้ยเอ็ด

ปตท.หจก.พทิยาทองพลปิูโตรเลยีม นาเมอืง เสลภมู ิ รอ้ยเอ็ด

ปตท.บจ.เมอืงสระบศุยเ์อเนอจี อาจสามารถ อาจสามารถ รอ้ยเอ็ด

ปตท.หจก.ตน้นนทร ีปิโตรเลยีม สระค ู สวุรรณภมู ิ รอ้ยเอ็ด

ปตท.บจ.ท ีพ ีพ.ีพาวเวอร์ สรุยิเดชบ ารงุ ในเมอืง เมอืงรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.บจ.เทพศรินิทร์ เพชรเกษม บางนอน เมอืงระนอง ระนอง

ปตท.หจก.ตันปุ้นระนอง สะพานปลา ปากน ้า เมอืงระนอง ระนอง

ปตท.หจก.สวปิียะแกส๊(สาขา 3) น ้าจดื กระบรุี ระนอง

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.ตันตชิยัปิโตรเลยีม สขุมุวทิ ทุง่ควายกนิ แกลง ระยอง

ปตท.หจก.รัตนปิโตรเลยีม ระยอง-บา้นคา่ย หนองละหาน บา้นคา่ย ระยอง

ปตท.หจก.ประวทิยเ์ขาดนิบรกิาร สขุมุวทิ ทุง่ควายกนิ แกลง ระยอง

ปตท.หจก.ตันตชิยับรกิาร บา้นบงึ-แกลง ทางเกวยีน แกลง ระยอง

ปตท.บจ.หยกพาณชิย์ สขุมุวทิ ตะพง เมอืงระยอง ระยอง

ปตท.หจก.โกมลประนอมบรกิาร สขุมุวทิ ตะพง เมอืงระยอง ระยอง

ปตท.หจก.ระยองวรีะพันธบ์รกิาร สขุมุวทิ หว้ยโป่ง เมอืงระยอง ระยอง

ปตท.หจก.แหลมแมพ่มิพปิ์โตรเลยีม สนุทรภู่ กร า่ แกลง ระยอง

ปตท.บจ.สมาพันธพั์ฒนา สขุมุวทิ เชงิเนนิ เมอืงระยอง ระยอง

ปตท.บจ.ชากพงธรุกจิปิโตรเลยีม ชากพง แกลง ระยอง

ปตท.หจก.ชยั บราเดอรพ์าราวูด๊ สขุมุวทิ พลา บา้นฉาง ระยอง

ปตท.บจ.บรูพาปิโตรเลยีม (1995) สาย 36 มาบขา่ นคิมพัฒนา ระยอง

ปตท.สวสัดกิารกองการบนิทหารเรอื สขุมุวทิ พลา บา้นฉาง ระยอง

ปตท.หจก.วฒันานุกจิเซอรว์สิ สขุมุวทิ วงัหวา้ แกลง ระยอง

ระนอง

ระยอง

รอ้ยเอ็ด



ปตท.บจ.ไทยอนิเตอรอ์อยล์ นคิมพัฒนา นคิมพัฒนา ระยอง

ปตท.บจ.ถาวรดเีวลลอ๊ปเมน้ท์ ทางหลวงสายระยอง มาบขา่ นคิมพัฒนา ระยอง

ปตท.สาขาโรงแยกกา๊ซ สขุมุวทิ มาบตาพดุ เมอืงระยอง ระยอง

ปตท.บจ.วงัจันทร ์เอนเนอรจ์ี ชมุแสง วงัจันทร์ ระยอง

ปตท.บจ.บัณณาสรณ์ นคิมพัฒนา นคิมพัฒนา ระยอง

ปตท.บจ.หมทูองออยล ์ระยอง แมน่ ้าคู ้ ปลวกแดง ระยอง

ปตท.บจ.อนิออยล ์2559 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง

ปตท.บจ.โบวท์พิยแ์กรนดปิ์โตรเลีย่ม มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง

ปตท.บจ.นติยา แกรนด ์ปิโตรเลยีม มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง

ปตท.บจ.ระยองสง่เสรมิกจิ นคิมพัฒนา นคิมพัฒนา ระยอง

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี สขุมุวทิ 2 ตะพง เมอืงระยอง ระยอง

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี สขุมุวทิ 3 สขุมุวทิ เนนิพระ เมอืงระยอง ระยอง

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี สขุมุวทิ 4 สขุมุวทิ มาบตาพดุ เมอืงระยอง ระยอง

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี แกลง ทุง่ควายกนิ แกลง ระยอง

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี วงัจันทร์ ป่ายบุใน วงัจันทร์ ระยอง

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.พลับพลาชยับรกิาร เจดยีห์กั-เขางู เกาะพลับพลา เมอืงราชบรุี ราชบรุี

ปตท.หจก.พลับพลาชยั มนตรสีรุยิวงศ์ หนา้เมอืง เมอืงราชบรุี ราชบรุี

ปตท.หจก.สยามมงคลวงษา บางแพ-ด าเนนิฯ ทา่นัด ด าเนนิสะดวก ราชบรุี

ปตท.หจก.เลาปิโตรเลยีม วดัเพลง-ปากทอ่ วดัเพลง วดัเพลง ราชบรุี

ปตท.หจก.เทยีนชยัปิโตรเลยีม เพชรเกษม ดอนตะโก เมอืงราชบรุี ราชบรุี

ปตท.หจก.สริเิดอืนเพ็ญ บา้นเลอืก โพธาราม ราชบรุี

ปตท.สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรุ ี

จ ากัด
เพชรเกษม หนองโพ โพธาราม ราชบรุี

ปตท.สหกรณ์การเกษตร

ชาวไรอ่อ้ยบา้นโป่ง จ ากัด
วงัตาล กรับใหญ่ บา้นโป่ง ราชบรุี

ปตท.หจก.ปุ๋ ย ป้อง ปราง เพชรเกษม เจดยีห์กั เมอืงราชบรุี ราชบรุี

ปตท.บจ.พระราม2 เทรดดิง้ เพชรเกษม สามเรอืน เมอืงราชบรุี ราชบรุี

ปตท.หจก.ภชิยาออยล์ ปากทอ่-ทา่ยาง ดอนทราย ปากทอ่ ราชบรุี

ปตท.หจก.ราชวรีะกจิ น ้าพุ เมอืงราชบรุี ราชบรุี

ปตท.หจก.เมอืงราชปิโตรเลยีม เพชรเกษม หนา้เมอืง เมอืงราชบรุี ราชบรุี

ปตท.บจ.กาญจนชยั ลบูรแิคนท์ หนองออ้ บา้นโป่ง ราชบรุี

ปตท.หจก.พลับพลาชยัออลย์ เกาะพลับพลา เมอืงราชบรุี ราชบรุี

ปตท.หจก.อัศวราชบรุี ราชบรุ ี- จอมบงึ จอมบงึ จอมบงึ ราชบรุี

ปตท.บจ.ธนโชตชิยัการปิโตรเลยีม ธนบรุ-ีปากทอ่ วงัมะนาว ปากทอ่ ราชบรุี

ปตท.หจก.ราชวรีะกจิ ป่าหวาย สวนผึง้ ราชบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี บา้นโป่ง หนองออ้ บา้นโป่ง ราชบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

เพชรเกษม (ขาออก) กม.95
ทา่ราบ เมอืงราชบรุี ราชบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

เพชรเกษม กม.89
เมอืงราชบรุี โพธาราม ราชบรุี

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.บจ.นยิมชยัปิโตรเลยีม สระบรุ-ีหลม่สัก ชยันารายณ์ ชยับาดาล ลพบรุี

ปตท.หสถานีบรกิารน ้ามันทา่วุง้ ลพบรุ-ีสงิหบ์รุี บางคู ้ ทา่วุง้ ลพบรุี

ปตท.หจก.ณราพงคบ์รกิาร คันคลองชลประทาน โพธิเ์กา้ตน้ เมอืงลพบรุี ลพบรุี

ปตท.หจก.ลพบรุปิีโตรเลยีม นเรศวร ทะเลชบุศร เมอืงลพบรุี ลพบรุี

ปตท.สถานีบรกิารยานยนต์

ศนูยก์ารทหารปืนใหญ่
พหลโยธนิ เขาพระงาม เมอืงลพบรุี ลพบรุี

ปตท.บจ.กติตรัิกษ์ปิโตรเลยีม(2010) พหลโยธนิ โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบรุี

ปตท.หจก.บรรจบบรกิาร สรุะนารายณ์ หนองรี ล าสนธิ ลพบรุี

ปตท.หจก.ส.ศรทีองปิโตรเลยีม ลพบรุ-ีสงิหบ์รุี โพธิต์ลาดแกว้ ทา่วุง้ ลพบรุี

ปตท.หจก.นิม่สวุรรณ์การปิโตรเลยีม บา้นกลว้ย บา้นหมี่ ลพบรุี

ปตท.บจ.วรปัญญาปิโตรเลยีม สระบรุ ี- หลม่สัก ล านารายณ์ ชยับาดาล ลพบรุี

ปตท.บจ.นยิมพัฒนาปิโตรเลยีม ดลีัง พัฒนานคิม ลพบรุี

ปตท.บจ.นยิมล านารายณ์ปิโตรเลยีม ล านารายณ์ ชยับาดาล ลพบรุี

ปตท.บจ.พศนิออยล์ พหลโยธนิ เขาสามยอด เมอืงลพบรุ ี ลพบรุี

ปตท.บจ.นันทพิร ปิโตรเลยีม สรุะนารายณ์ มว่งคอ่ม ชยับาดาล ลพบรุี

ลพบรุ ี

ราชบรุ ี



ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี ทา่ศาลา ทา่ศาลา เมอืงลพบรุี ลพบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี ทะเลชบุศร ถนนใหญ่ เมอืงลพบรุี ลพบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี นคิม นคิมสรา้งตนเอง เมอืงลพบรุี ลพบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

เอเชยี กม. 137
บางงา ทา่วุง้ ลพบรุี

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั

ปตท.หจก.วนาการ(สวนดอก) พหลโยธนิ สวนดอก เมอืงล าปาง ล าปาง

ปตท.หจก.ถาวรชยัล าปาง ไฮเวยล์ าปาง-งาว ชมพู เมอืงล าปาง ล าปาง

ปตท.หจก.วงัเหนือปิโตรเลยีม วงัเหนือ วงัเหนือ ล าปาง

ปตท.หจก.เกาะคาการปิโตรเลยีม พหลโยธนิ ศาลา เกาะคา ล าปาง

ปตท.หจก.กจิเสรปิีโตรเลยีม ไฮเวยล์ าปาง-งาว สบตุย๋ เมอืงล าปาง ล าปาง

ปตท.หจก.เอ แอนด ์เอส ออยล์ จามเทว ี บอ่แฮว้ เมอืงล าปาง ล าปาง

ปตท.บจ.ล าปางไพศาลบรกิาร ทา่ลอ้-หว้ยเป้ง บอ่แฮว้ เมอืงล าปาง ล าปาง

ปตท.หจก.บัวตากรุ๊ป เกาะคา-เสรมิงาม ทุง่งาม เสรมิงาม ล าปาง

ปตท.บจ.ธ.1994 ปิโตรเลยีม(ขาออก) พหลโยธนิ ลอ้มแรด เถนิ ล าปาง

ปตท.สหกรณ์การเกษตร

แมเ่มาะพัฒนา จ ากัด
แมเ่มาะ แมเ่มาะ ล าปาง

ปตท.บจ.พัฒนาสหกล ไฮเวยล์ าปาง-งาว พระบาท เมอืงล าปาง ล าปาง

ปตท.บจ.ธ.1994 ปิโตรเลยีม (ขาเขา้) พหลโยธนิ ลอ้มแรด เถนิ ล าปาง

ปตท.หจก.ล าปาง ซติีอ้อยล์ พชิยั เมอืงล าปาง ล าปาง

ปตท.บจ.ภาคเหนือชยัวฒันา หา้งฉัตร หา้งฉัตร ล าปาง

ปตท.หจก.ธนันทต์า ปิโตรเลยีม ล าปาง-งาว พชิยั เมอืงล าปาง ล าปาง

ปตท.หจก.ธนันทก์รปิโตรเลยีม ล าปาง-แมท่ะ พระบาท เมอืงล าปาง ล าปาง

ปตท.บจ.ภัตรานครเขลางค ์ปิโตรเลยีม พหลโยธนิ ศาลา เกาะคา ล าปาง

ปตท.บจ.สขุส าราญ ปิโตรเลยีม นาแก งาว ล าปาง

ปตท.หจก.เอกะหน่อง ปิโตรเลยีม พระบาท เมอืงล าปาง ล าปาง

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.บจ.น ้ามันป่าซาง กรุ๊ป ล าพนู-ลี้ ป่าซาง ป่าซาง ล าพนู

ปตท.บจ.ล าพนูปิโตรเลยีม หนองหนาม เมอืงล าพนู ล าพนู

ปตท.หจก.ช.ชญาปิโตรเลยีม บา้นกลาง เมอืงล าพนู ล าพนู

ปตท.หจก.ทรัพยพ์ยอมปิโตรเลยีม บา้นกลาง เมอืงล าพนู ล าพนู

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี ดอยติ ดอยติ เวยีงยอง เมอืงล าพนู ล าพนู

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.สฤษดิช์ยับรกิารขขุันธ์ ศรสีะเกษ-ขขุันธ์ หว้ยเหนือ ขขุันธ์ ศรสีะเกษ

ปตท.หจก.ไพโรจน์ศรสีะเกษบรกิาร อบุล โพธิ์ เมอืงศรสีะเกษ ศรสีะเกษ

ปตท.หจก.ธงชยัปิโตรเลยีม ศรสีะเกษ-ขขุันธ์ หนองครก เมอืงศรสีะเกษ ศรสีะเกษ

ปตท.หจก.พรสทิธิก์อ่สรา้ง ขขุันธ-์ยทุธศาสตร์ หว้ยเหนือ ขขุันธ์ ศรสีะเกษ

ปตท.หจก.กมลกจิกันทรลักษ์บรกิาร
ศรสีะเกษ-

เขาพระวหิาร
หนองหญา้ลาด กันทรลักษ์ ศรสีะเกษ

ปตท.บจ.พรประเสรฐิกจิกลุ ศรสีะเกษ-อบุล ดนู กันทรารมย์ ศรสีะเกษ

ปตท.หจก.ขนุหาญดพีรอ้มปิโตรเลยีม ขนุหาญ-กันทรอม สิ ขนุหาญ ศรสีะเกษ

ปตท.หจก.ไพโรจน์ศรสีะเกษบรกิาร
ศรสีะเกษ -

กันทรลักษ์
โพนขา่ เมอืงศรสีะเกษ ศรสีะเกษ

ปตท.บจ.บญุภาปิโตรเลยีม โชคชยั - เดชอดุม ส าโรงพลัน ไพรบงึ ศรสีะเกษ

ปตท.หจก.พฤทธพ์นชิ
กันทรลักษ์ - 

วารนิช าราบ
น ้าออ้ม กันทรลักษ์ ศรสีะเกษ

ปตท.หจก.ธารกรปิโตรเลยีม วจิติรนคร น ้าค า เมอืงศรสีะเกษ ศรสีะเกษ

ปตท.หจก.ปิโตรเลยีมอทุมุพร
อทุมุพรพสิัย - 

ศรสีะเกษ
ส าโรง อทุมุพรพสิัย ศรสีะเกษ

ปตท.หจก.ราษีทรัพยศ์ริปิิโตรเลยีม เมอืงคง ราษีไศล ศรสีะเกษ

ปตท.บจ.นภิาปิโตรเลยีม หนองครก เมอืงศรสีะเกษ ศรสีะเกษ

ปตท.บจ.ธนดิาปิโตรเลยีม โชคชยั-เดชอดุม ส าโรงพลัน ไพรบงึ ศรสีะเกษ

ปตท.หจก.มดี ีปิโตรเลยีม หนองหญา้ลาด กันทรลักษ์ ศรสีะเกษ

ปตท.หจก.ท.ีว.ีเอส.ออยล(์สาขา) ศรสีะเกษ-สรุนิทร ์ หนองไผ ่ เมอืงศรสีะเกษ ศรสีะเกษ

ปตท.บจ.ยางชมุพาวเวอรพ์ลัส ยางชมุนอ้ย ยางชมุนอ้ย ศรสีะเกษ

ล าปาง

ล าพนู

ศรสีะเกษ

สกลนคร



สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.บจ.วมิลรัตน์ (1994) สกล-กาฬสนิธุ์ ธาตเุชงิชมุ เมอืงสกลนคร สกลนคร

ปตท.หจก.เสงีย่มบรกิาร นติโย พรรณา พรรณานคิม สกลนคร

ปตท.หจก.ค าตากลา้ปิโตรเลยีม นติโย ขมิน้ เมอืงสกลนคร สกลนคร

ปตท.หจก.สรา้งคอ้บรกิาร ถนีานนท์ สรา้งคอ้ ภพูาน สกลนคร

ปตท.หจก.ธรุกจิปิโตรเลยีม

อากาศอ านวย
อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร

ปตท.หจก.สวา่งธนโชติ นติโย สวา่งแดนดนิ สวา่งแดนดนิ สกลนคร

ปตท.หจก.พอีาร.์ปิโตร เซอรว์สิ นติโย พังโคน พังโคน สกลนคร

ปตท.บจ.อัคราช แอก๊ซ ์ณีย ์(2001) พังโคน-วารชิภมู ิ พังโคน พังโคน สกลนคร

ปตท.หจก.ธนชยัการชา่งสกลนคร สกลนคร-นาแก งิว้ดอ่น เมอืงสกลนคร สกลนคร

ปตท.บจ.เอส.พ.ีปิโตรเลยีม (1994) สกล-กาฬสนิธ์ หว้ยยาง เมอืงสกลนคร สกลนคร

ปตท.หจก.โชคสวา่งบรกิาร นติโย สวา่งแดนดนิ สวา่งแดนดนิ สกลนคร

ปตท.หจก.จนิตนาปิโตรเลยีม เดือ่เจรญิ วานรนวิาส วานรนวิาส สกลนคร

ปตท.บจ.เอส.พ.ีปิโตรเลยีม (1994)

สาขา 1
สกลนคร - นครพนม เชยีงเครอื เมอืงสกลนคร สกลนคร

ปตท.หจก.ธนชยัการชา่งสกลนคร อดุรธาน ี- สกลนคร พังขวา้ง เมอืง สกลนคร

ปตท.บจ.เครอืทรัพยปิ์โตรเลยีม บงใต ้ สวา่งแดนดนิ สกลนคร

ปตท.บจ.เอส.พ.ีปิโตรเลยีม (1994) สกลนคร - นครพนม ทา่แร่ เมอืงสกลนคร สกลนคร

ปตท.บจ.เอส.พ.ีปิโตรเลยีม (1994) นติโย ธาตเุชงิชมุ เมอืงสกลนคร สกลนคร

ปตท.บจ.วมิลรัตน์ (1994)

สาขาบายพาส สกลนคร
เลีย่งเมอืง ธาตเุชงิชมุ เมอืงสกลนคร สกลนคร

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.นาทวอีอยล์ สงขลา-นาทวี ฉาง นาทวี สงขลา

ปตท.หจก.หมะหมัดปิโตรเลยีม จะนะ-ปัตตานี สะกอม เทพา สงขลา

ปตท.หจก.หาดใหญอ่านนท์ กาญจนวานชิย์ คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา

ปตท.บจ.ลกูปลาปิโตรเลยีม ก าแพงเพชร รัตภมู ิ สงขลา

ปตท.บจ.ยนืยงปิโตรเลยีม สายเอเชยี ควนรู รัตภมูิ สงขลา

ปตท.หจก.คหูาปิโตรเลยีม สายเอเซยี ควนรู รัตภมูิ สงขลา

ปตท.หจก.สงขลาปิโตรเลยีม กาญจนวานชิ พะวง เมอืง สงขลา

ปตท.หจก.สตลูปิโตรเลยีม (2) ลพบรุรีาเมศวร์ คลองแห หาดใหญ่ สงขลา

ปตท.หจก.นาหมอ่มปิโตรเลยีม นาหมอ่ม นาหมอ่ม สงขลา

ปตท.บจ.นาหมอ่มอานนท์ สายเอเชยี นาหมอ่ม นาหมอ่ม สงขลา

ปตท.สถานีบรกิารน ้ามันเชือ้เพลงิ

สวสัดกิารฐานทัพเรอืสงขลา
เกา้แสน บอ่ยาง เมอืงสงขลา สงขลา

ปตท.บจ.หาดใหญใ่นปิโตรเลยีม2000 เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา

ปตท.บจ.ถาวรหาดใหญปิ่โตรเลยีม ศภุสารรังสรรค์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา

ปตท.บจ.สงขลาออยล์ สายเอเซยี เทพา เทพา สงขลา

ปตท.บจ.พ ีแอนด ์ซ ีปิโตรเลยีม กาญจนวนชิ บา้นพรุ หาดใหญ่ สงขลา

ปตท.ต าบลควนลัง
เลีย่งเมอืง

(สายเอเซยี)
ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา

ปตท.บจ.แสนตะวนั บรกิาร สงขลา-ระโนด ปากแตระ ระโนด สงขลา

ปตท.หจก.หมะหมัด ปิโตรเลยีม(สาขา2) คลองเปียะ จะนะ สงขลา

ปตท.หจก.ทรัพยอ์อยลปิ์โตรเลยีม ทา่ชา้ง บางกล า่ สงขลา

ปตท.หจก.ทเีอสว ีออยล์ น ้านอ้ย หาดใหญ่ สงขลา

ปตท.บจ.ภัทรกานต ์2015 สทงิหมอ้ สงิหนคร สงขลา

ปตท.หจก.นาทวปิีโตรเลยีม นาทว-ีประกอบ นาทว ี นาทว ี สงขลา

ปตท.บจ.เซา้ทเ์ธริน์โลจสิตกิส ์(2009) สงขลาพลาซา่ บอ่ยาง เมอืงสงขลา สงขลา

ปตท.บจ.เพชรสมบรูณ์ เพชรเกษม ควนลัง หาดใหญ ่ สงขลา

ปตท.บจ.กา้วหนา้พลังงาน 9 นาทว ี นาทว ี สงขลา

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.ละงปิูโตรเลยีม ละงู ละงู สตลู

ปตท.หจก.สตลูปิโตรเลยีม (1) ยนตรการก าธร ทุง่นุย้ ควนกาหลง สตลู

ปตท.บจ.ลอยวฒันา ยนตรการก าธร บา้นควน เมอืงสตลู สตลู

ปตท.บจ.สมบรูณ์เอ็นเนอรจ์ี คลองขดุ เมอืงสตลู สตลู

ปตท.หจก.สหมติร สตลู ควนกาหลง ควนกาหลง สตลู

สงขลา

สตลู

สมทุรปราการ



สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.สมจติรบรกิาร สขุมุวทิ ปากน ้า เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ

ปตท.บจ.นาททีอง อนิเตอรเ์นชัน่แนล สขุสวสัดิ7์0 บางครุ พระประแดง สมทุรปราการ

ปตท.บจ.สมจติรคอบรา้ บางพล-ีกิง่แกว้ บางพลใีหญ่ บางพลี สมทุรปราการ

ปตท.หจก.ไพบลูยปิ์โตรเลีย่ม ศรนีครนิทร์ บางเมอืง เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ

ปตท.บางนา กม. 29 บางนา - ตราด บางบอ่ บางบอ่ สมทุรปราการ

ปตท.บจ.เอสอารบ์างนาตราด บางนา-ตราด บางแกว้ บางพลี สมทุรปราการ

ปตท.สาขาถนนบางนา-ตราด กม.14
บางนา-ตราด กม.

14 
บางโฉลง บางพลี สมทุรปราการ

ปตท.บจ.สยามเพาเวอร ์รชิ สขุมุวทิ ส าโรงเหนือ เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ

ปตท.บจ.สตาร ์เอ็นเนอรย์ี่ ก ิง่แกว้ ราชาเทวะ บางพลี สมทุรปราการ

ปตท.บจ.ดอกบัวคู ่รเีทล บางพล-ีกิง่แกว้ ราชาเทวะ บางพลี สมทุรปราการ

ปตท.บจ.โชคมนัสปิโตรเลยีม 2558 แพรกษา แพรกษา เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ

ปตท.บจ.ไอควิเอ โฮลดิง้ วดัศรวีารนีอ้ย ศรีษะจรเขน้อ้ย บางเสาธง สมทุรปราการ

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี เทพารักษ์ เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี ฟารม์จรเข ้ สขุมุวทิ ทา้ยบา้น เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

บางนา ตราด (กม.25)
บางเสาธง บางเสาธง สมทุรปราการ

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

บางนา ตราด (กม.27)
บางบอ่ บางบอ่ สมทุรปราการ

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

บางนา ตราด (กม.17)
บางโฉลง บางพลี สมทุรปราการ

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี นาวี สขุมุวทิ ปากน ้า เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี ศรนีครนิทร ์2 บางเมอืง เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั

ปตท.หจก.จริะบรกิาร
สมทุรสงคราม-

ด าเนนิสะดวก
แมก่ลอง เมอืงสมทุรสงคราม สมทุรสงคราม

ปตท.บจ.สมทุรสงครามปิโตรเลยีม ธนบรุ-ีปากทอ่ บางแกว้ เมอืงสมทุรสงคราม สมทุรสงคราม

ปตท.บจ.พระราม 2 ปิโตรเลยีม พระราม2 คลองโคน เมอืงสมทุรสงคราม สมทุรสงคราม

ปตท.บจ.จติตช์ยัการปิโตรเลยีม บางขันแตก เมอืงสมทุรสงคราม สมทุรสงคราม

ปตท.บจ.อัศวราชบรุ ี1995 บา้นปรก เมอืงสมทุรสงคราม สมทุรสงคราม

ปตท.บจ.รัตนไพบลูย ์สเตชัน่ ลาดใหญ ่ เมอืงสมทุรสงคราม สมทุรสงคราม

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.บจ.สมทุรสาครปิโตรเลยีม พระราม 2 คอกกระบอื เมอืง สมทุรสาคร

ปตท.บจ.อดุมชยัออยล์ เพชรเกษม ออ้มนอ้ย กระทุม่แบน สมทุรสาคร

ปตท.หจก.มหาชยัยิง่เจรญิ เอกชยั มหาชยั เมอืง สมทุรสาคร

ปตท.บจ.ชยัววิฒัน์การปิโตรเลยีม พระราม 2 บางกระเจา้ เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร

ปตท.สหกรณ์การเกษตรกระทุม่แบน 

จ ากัด
เศรษฐกจิ1 คลองมะเดือ่ กระทุม่แบน สมทุรสาคร

ปตท.บจ.พระราม 2 พัฒนาปิโตรเลยีม พระราม 2 นาโคก เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร

ปตท.บจ.มานะชยั รุง่เรอืง เศรษฐกจิ คลองมะเดือ่ กระทุม่แบน สมทุรสาคร

ปตท.บจ.มานะชยั มั่นคง ชยัมงคล เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร

ปตท.บจ.บทีซี ีปิโตรเลยีม เพชรเกษม ออ้มนอ้ย กระทุม่แบน สมทุรสาคร

ปตท.บจ.โชคมหาชยั บางหญา้เเพรก เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร

ปตท.บจ.ศริสิาครปิโตรเลยีม นาด ี เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร

ปตท.บจ.เอสอที ีปิโตรเลยีม คลองมะเดือ่ กระทุม่แบน สมทุรสาคร

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี เศรษฐกจิ 

(ออ้มนอ้ย 1)
ออ้มนอ้ย กระทุม่แบน สมทุรสาคร

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี เศรษฐกจิ 

(ออ้มนอ้ย 2)
เศรษฐกจิ ทา่ไม ้ กระทุม่แบน สมทุรสาคร

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

พระราม 2 (กม.25)
นาด ี เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

พระราม 2 (กม.35)
บางกระเจา้ เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

พระราม 2 (กม.43)
บางโทรัด เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร

สระบรุ ี

สมทุรสงคราม

สมทุรสาคร



สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.วมิานทองปิโตรเลยีม โพธิพ์ระยา-อา่งทอง ดอนพดุ ดอนพดุ สระบรุี

ปตท.หจก.สระบรุปิีโตรเลยีม พหลโยธนิ หว้ยบง เมอืง สระบรุี

ปตท.หจก.นคิมบรกิาร2 พหลโยธนิ ขนุโขลน พระพทุธบาท สระบรุี

ปตท.หจก.นคิมเจรญิผล สวุรรณศร โคกแย ้ หนองแค สระบรุี

ปตท. หจก. วงัมว่งปิโตรเลยีม พัฒนานคิม-วงัมว่ง ค าพราน วงัมว่ง สระบรุี

ปตท.บจ.สกลุทองสหกจิ มติรภาพ ปากเพรยีว เมอืงสระบรุี สระบรุี

ปตท.หจก.ธรรมววิฒัน์ปิโตรเลีย่ม มติรภาพ บา้นป่า แกง่คอย สระบรุี

ปตท.สาขาสระบรุี มติรภาพ ตลิง่ชนั เมอืงสระบรุี สระบรุี

ปตท.หจก.นคิมทรัพยเ์จรญิ พหลโยธนิ หว้ยทราย หนองแค สระบรุี

ปตท.หจก.หมืน่ไมลเ์ซอรว์สิ พชิยัรณรงคส์งคราม ปากเพรยีว เมอืงสระบรุี สระบรุี

ปตท.บจ.สามปอปิโตรเลยีม สวุรรณศร โคกตมู หนองแค สระบรุี

ปตท.สาขาสวสัดกิารคา่ยอดศิร พหลโยธนิ ปากขา้วสาร เมอืงสระบรุี สระบรุี

ปตท.บจ.อทัุยกลุปิโตรเลยีม สวุรรณศร โคกแย ้ หนองแค สระบรุี

ปตท.หจก.ดสุติาปิโตรเลยีม พหลโยธนิ ไผต่ า่ หนองแค สระบรุี

ปตท.บจ.สามชายปิโตรเลยีม (ดาวเรอืง) พหลโยธนิ ดาวเรอืง เมอืงสระบรุี สระบรุี

ปตท.บจ.หมทูองออยล ์สระบรุี เลีย่งเมอืงสระบรุี กดุนกเปลา้ เมอืงสระบรุี สระบรุี

ปตท.บจ.ว ีท ีกรุ๊ป (2013) พหลโยธนิ พคุ าจาน พระพทุธบาท สระบรุี

ปตท.บจ.สกลุทอง ทับกวาง มติรภาพ ทับกวาง แกง่คอย สระบรุี

ปตท.บจ.เอสเค พทีทีี หว้ยทราย หนองแค สระบรุี

ปตท.บจ.โสภาแกส๊ออยล ์เทรดดิง้ ตะกดุ เมอืงสระบรุ ี สระบรุี

ปตท.บจ.จันทรป์ระสทิธิปิ์โตรเลยีม

กม.100
พหลโยธนิ หนองยาว เมอืงสระบรุ ี สระบรุี

ปตท.บจ.สามปอปิโตรเลยีม

(สวุรรณศร)
บัวลอย หนองแค สระบรุี

ปตท.บจ.เกษมณีปิโตรเลยีม งิว้งาม เสาไห ้ สระบรุี

ปตท.บจ.ภูเ่จรญิปิโตรเลยีม สรา่งโศก บา้นหมอ สระบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี ดาวเรอืง พหลโยธนิ ปากเพรยีว เมอืงสระบรุ ี สระบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี แกง่คอย 1 ตลิง่ชนั เมอืงสระบรุ ี สระบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี แกง่คอย 2 ตลิง่ชนั เมอืงสระบรุ ี สระบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี หนิกอง พหลโยธนิ หว้ยทราย หนองแค สระบรุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี พแุค หว้ยบง เฉลมิพระเกยีรติ สระบรุี

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.บจ.ส.เทยีนทองปิโตรเลีย่ม สวุรรณศร วฒันานคร วฒันานคร สระแกว้

ปตท.หจก.ตวงสทิธิเ์ซอรว์สิ จันทบรุ-ีสระแกว้ วงัน ้าเย็น วงัน ้าเย็น สระแกว้

ปตท.บจ.สหมติรไพศาล ธนะวถิี หนองสังข์ อรัญประเทศ สระแกว้

ปตท.สาขาอรัญประเทศ สวุรรณศร อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแกว้

ปตท.หจก.บรรจงรุง่เรอืงปิโตรเลยีม วงัใหม่ วงัสมบรูณ์ สระแกว้

ปตท.บจ.เอส.ด.ีพ.ีการด์ สวุรรณศร สระแกว้ เมอืงสระแกว้ สระแกว้

ปตท.บจ.เค.ซ.ีสระแกว้ .เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ ์ สระแกว้

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

ทล.359 (กม.54) ขาออก
สระขวญั เมอืงสระแกว้ สระแกว้

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

ทล.359 (กม.60) ขาเขา้
สระขวญั เมอืงสระแกว้ สระแกว้

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.ชยั พรหมบรุ ีปิโตรเลยีม ถนนเอเชยี บา้นหมอ้ พรหมบรุี สงิหบ์รุี

ปตท.หทวพีรบรกิาร อ.พรหมบรุี สายเอเซยี บางน ้าเชีย่ว พรหมบรุี สงิหบ์รุี

ปตท.หจก.วบิลูยพ์าณชิยส์งิหบ์รุี สงิหบ์รุ-ีบางพาน บางมัญ เมอืงสงิหบ์รุี สงิหบ์รุี

ปตท.หจก.วบิลูยพ์าณชิยส์งิหบ์รุี มว่งหมู่ เมอืงสงิหบ์รุ ี สงิหบ์รุี

ปตท.บจ.กติตธินพัฒน์ อนิทรบ์รุี อนิทรบ์รุี สงิหบ์รุี

ปตท.บจ.หงษ์ชวลติ สายเอเซยี บางมัญ เมอืงสงิหบ์รุี สงิหบ์รุี

ปตท.บจ.อนิทรบ์รุ ีปิโตรเลยีม สายเอเชยี ทา่งาม อนิทรบ์รุ ี สงิหบ์รุี

ปตท.หจก.บางระจันปิโตรเลยีม เชงิกลัด บางระจัน สงิหบ์รุี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี อนิทรบ์รุ ี

(กม.156)
ทา่งาม อนิทรบ์รุ ี สงิหบ์รุี

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั

สระแกว้

สงิหบ์รุ ี

สพุรรณบรุ ี



ปตท.บจ.ดา่นชา้งปิโตรเลยีม หนองมะคา่โมง ดา่นชา้ง สพุรรณบรุี

ปตท.หจก.สริวิฒันา สพุรรณ มาลัยแมน ทา่พีเ่ลีย้ง เมอืงสพุรรณบรุี สพุรรณบรุี

ปตท.บจ.หลักเมอืงถาวรพาณชิย์
บางบัวทอง-

สพุรรณบรุี
ทา่ระหดั เมอืงสพุรรณบรุี สพุรรณบรุี

ปตท.หจก.ป่ินวเิศษ สพุรรณ-ชยันาท ยา่นยาว สามชกุ สพุรรณบรุี

ปตท.บจ.ภาณุสรณ์ 1991 สพุรรณ-ชยันาท ศรปีระจันต์ ศรปีระจันต์ สพุรรณบรุี

ปตท.หจก.ภวูดิลเครือ่งมอืกล
กรงุเทพ-

บางบัวทองสายใหม่
โคกคราม บางปลามา้ สพุรรณบรุี

ปตท.หจก.สริวิฒันาบางลี่
บางลี-่

หนองวลัยเ์ปรยีง
สองพีน่อ้ง สองพีน่อ้ง สพุรรณบรุี

ปตท.หจก.ป.จงึสงา่บรกิาร มาลัยแมน สระยายโสม อูท่อง สพุรรณบรุี

ปตท.สหกรณ์เครดติยเูนีย่นวงัขนาย 

จ ากัด
อูท่อง-อทัุยธานี หนองโอง่ อูท่อง สพุรรณบรุี

ปตท.บจ.ซ.ีเจ.รุง่เรอืงปิโตรเลยีม สพุรรณบรุ-ีชยันาท เขาพระ เดมิบางนางบวช สพุรรณบรุี

ปตท.หจก.คงทองปิโตรเลยีม มาลัยแมน จรเขส้ามพัน อูท่อง สพุรรณบรุี

ปตท.หจก.พ.ีเค.เอ. ปิโตรเลยีม 2552 ตลิง่ชนั-สพุรรณบรุี สาลี บางปลามา้ สพุรรณบรุี

ปตท.หจก.ฟอร ์บ ีโลจสิตกิส์ เขาพระ เดมิบางนางบวช สพุรรณบรุี

ปตท.บจ.นันทธ์นารักษ์รุง่เรอืงปิโตรเลยีม สพุรรณบรุ-ีชยันาท ศรปีระจันต์ ศรปีระจันต์ สพุรรณบรุี

ปตท.บจ.หลักเมอืงมั่นคง มาลัยแมน รัว้ใหญ่ เมอืงสพุรรณบรุี สพุรรณบรุี

ปตท.หจก.สวา่งวฒันะปิโตรเลยีม มาลัยแมน ทุง่คอก สองพีน่อ้ง สพุรรณบรุี

ปตท.หจก.รามัญจรัสแสง บางเลน สองพีน่อ้ง สพุรรณบรุี

ปตท.บจ.สระกระโจม ปิโตรเลยีม สระกระโจม ดอนเจดยี ์ สพุรรณบรุี

ปตท.บจ.หลักเมอืงถาวรปิโตรเลยีม มาลัยแมน ทา่พีเ่ลีย้ง เมอืงสพุรรณบรุี สพุรรณบรุี

ปตท.บจ.ซ.ีเจ.รุง่เรอืง 2014
ดอนเจดยี-์

สระกระโจม
ดอนเจดยี ์ ดอนเจดยี์ สพุรรณบรุี

ปตท.หจก.อั๊พ แอนด ์อิ๊ก โคกโคเฒา่ เมอืงสพุรรณบรุ ี สพุรรณบรุี

ปตท.บจ.สองพีน่อ้งบางลี ่ปิโตรเลยีม
ลาดบัวหลวง-

สองพีน่อ้ง
บางเลน สองพีน่อ้ง สพุรรณบรุี

ปตท.บจ.งาชา้งทองค า มาลัยแมน สวนแตง เมอืงสพุรรณบรุ ี สพุรรณบรุี

ปตท.บจ.เดมิบาง ปิโตรเลยีม เขาพระ เดมิบางนางบวช สพุรรณบรุี

ปตท.บจ.เทพธนาพัฒน์ บางพลับ สองพีน่อ้ง สพุรรณบรุี

ปตท.หจก.คงทองทพิย ์ปิโตรเลยีม กระจัน อูท่อง สพุรรณบรุี

ปตท.หจก.หวลบดุตา ดอนก ายาน เมอืงสพุรรณบรุ ี สพุรรณบรุี

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.บจ.ก.กจิปิโตรเลยีม สายเอเซยี หวัเตย พนุพนิ สรุาษฎรธ์านี

ปตท.บจ.พนุพนิออยลบ์รกิาร
สามแยกพนุพนิ-

หนองขรี
ทา่ขา้ม พนุพนิ สรุาษฎรธ์านี

ปตท.หจก.ส.จนิดาวฒุิ ชนเกษม มะขามเตีย้ เมอืง สรุาษฎรธ์านี

ปตท.หจก.ป่ินจฑุาการปิโตรเลยีม รอบเกาะ หนา้เมอืง เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี

ปตท.บจ.ทักษิณออยล์ สายเอเซยี คลองไทร ทา่ฉาง สรุาษฎรธ์านี

ปตท.สาขาเลีย่งเมอืงสรุาษฎรธ์านี เลีย่งเมอืง มะขามเตีย้ เมอืงสรุาษฎรธ์านี สรุาษฎรธ์านี

ปตท.บจ.ส.สรุศักดิอ์อยล์ เลีย่งเมอืง บางกุง้ เมอืงสรุาษฎรธ์านี สรุาษฎรธ์านี

ปตท.หจก.ฤดเีพ็ญ (อสิระบา้นใน) สรุาษฎร-์สชิล ทา่อแุท กาญจนดษิฐ์ สรุาษฎรธ์านี

ปตท.สถานีบรกิารน ้ามันเชือ้เพลงิ

สวสัดกิารกองบนิ7
มะลวน พนุพนิ สรุาษฎรธ์านี

ปตท.หจก.ทรัพยป์ระสทิธิธ์รุกจิ(1999) เขาวง บา้นตาขนุ สรุาษฎรธ์านี

ปตท.หจก.เฉวงปิโตรเลยีม บอ่ผดุ เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี

ปตท.สหกรณ์สรุาษฎรธ์าน ีจ ากัด หนองไทร พนุพนิ สรุาษฎรธ์านี

ปตท.บจ.พ.ีซ.ีออยล ์(1984) กาญจนวถิี บางกุง้ เมอืงสรุาษฎรธ์านี สรุาษฎรธ์านี

ปตท.บจ.วาย-เอส-พ ี(1999) วดัประดู่ เมอืงสรุาษฏรธ์านี สรุาษฎรธ์านี

ปตท.บจ.ไชยาปิยะแกส๊ ป่าเว ไชยา สรุาษฎรธ์านี

ปตท.หจก.มะปรงิปิโตรเลยีม
ทา่อากาศยาน-

สรุาษฎรธ์านี
วดัประดู่ เมอืงสรุาษฎรธ์านี สรุาษฎรธ์านี

ปตท.หจก.วยิะดาปิโตรเลยีม ดอนสัก-ขนอม ดอนสัก ดอนสัก สรุาษฎรธ์านี

ปตท.บจ.ศรินิคร เลีย่งเมอืง มะขามเตีย้ เมอืงสรุาษฎรธ์าน ี สรุาษฎรธ์านี

ปตท.หจก.พงษ์พรการปิโตรเลยีม บอ่ผดุ เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี

ปตท.บจ.น ้ามันสมยุ รอบเกาะสมยุ บอ่ผดุ เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี

ปตท.บจ.เอ็น แอนด ์เอ ปิโตรเลยีม ตะเคยีนทอง กาญจนดษิฐ์ สรุาษฎรธ์านี

สรุาษฎรธ์านี



ปตท.บจ.ผาหลวง ปิโตรเลยีม ทวรีาษฎรภั์กดี ลปิะนอ้ย เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี

ปตท.บจ.แกส๊ น ้ามัน 928 กาญจนวถิี บางกุง้ เมอืงสรุาษฎรธ์านี สรุาษฎรธ์านี

ปตท.บจ.จยิางกรูปิโตรเลยีม คันธลี ทา่ชนะ สรุาษฎรธ์านี

ปตท.บจ.แกส๊ น ้ามัน 928 ทา่โรงชา้ง พนุพนิ สรุาษฎรธ์านี

ปตท.หจก.มนติา ออยล ์แอนด ์เซอรว์สิ ทา่โรงชา้ง พนุพนิ สรุาษฎรธ์านี

ปตท.บจ.สรุาษฎรอ์อยล์ ศรวีชิยั มะขามเตีย้ เมอืงสรุาษฎรธ์านี สรุาษฎรธ์านี

ปตท.บจ.แกว้ตาปิโตรเลยีม ทุง่ ไชยา สรุาษฎรธ์านี

ปตท.หจก.วยิะดาปิโตรเลยีม(2000)

สาขาบางใบไม ้

สะพานแมน่ ้าตาปี-

คลองพนุพนิ
บางใบไม ้ เมอืงสรุาษฎรธ์าน ี สรุาษฎรธ์านี

ปตท.บจ.พเีคเอ็น ปิโตรเลยีม ทุง่รัง กาญจนดษิฐ์ สรุาษฎรธ์านี

ปตท.บจ.ยนตศ์ลิป์บรกิาร บา้นสอ้ง-เวยีงสระ บา้นสอ้ง เวยีงสระ สรุาษฎรธ์านี

ปตท.หจก.สริพงศ์ เวยีงสระ-พระแสง ทุง่หลวง เวยีงสระ สรุาษฎรธ์านี

ปตท.บจ.สยามพลัส ปิโตรเลยีม สายเอเซยี ทา่เรอื บา้นนาเดมิ สรุาษฎรธ์านี

ปตท.บจ.สรุาษฎร ์พ.ีเอ็น.ออยล์ เขานพัินธ์ เวยีงสระ สรุาษฎรธ์านี

ปตท.บจ.ไทยเจรญิบา้นนา ปิโตรเลยีม ทรัพยท์ว ี บา้นนาเดมิ สรุาษฎรธ์านี

ปตท.บจ.จติตโิชต ิปิโตรเลยีม ควนศร ี บา้นนาสาร สรุาษฎรธ์านี

ปตท.บจ.พ.ีเอ็ม.ซ.ี ปิโตรเลยีม คลองหา นาสาร บา้นนาสาร สรุาษฎรธ์านี

ปตท.บจ.พ.ีเอ็ม.ซ.ี ปิโตรเลยีม กระบี-่สรุาษฏรธ์านี ทา่เรอื บา้นนาเดมิ สรุาษฎรธ์านี

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.เจรญิไชยบรกิาร หลักเมอืง ในเมอืง เมอืงสรุนิทร์ สรุนิทร์

ปตท.บจ.สนิชยักาญจน์ปิโตรเลยีม ระแงง ศขีรภมูิ สรุนิทร์

ปตท.หศริเิจรญิพาณชิย์ ธนสาร ในเมอืง เมอืงสรุนิทร์ สรุนิทร์

ปตท.หจก.นคิมปิโตรเลยีม โชคชยั-เดชอดุม ปรอื ปราสาท สรุนิทร์

ปตท.หจก.จอมพระปิโตรเลยีม ปัทมานนท์ จอมพระ จอมพระ สรุนิทร์

ปตท.หจก.รุง่เรอืงชยัปิโตรเลยีม ศขีรภมู-ิส าโรงทาบ ยาง ศขีรภมูิ สรุนิทร์

ปตท.หจก.บญุรอดปิโตรเลยีม(1994) รัตนบรุี รัตนบรุี สรุนิทร์

ปตท.หจก.มุง่เจรญิปิโตรเลยีม สรุนิทร-์ปราสาท เฉนียง เมอืงสรุนิทร์ สรุนิทร์

ปตท.หจก.มุง่เจรญิบรกิาร สรุนิทร-์ศขีรภมูิ สลักใด เมอืงสรุนิทร์ สรุนิทร์

ปตท.สาขาส าโรงทาบ สรุนิทร-์ศรสีะเกษ ส าโรงทาบ ส าโรงทาบ สรุนิทร์

ปตท.สาขาเพือ่สวสัดกิารของ

มทร.อสีาน วทิยาเขตสรุนิทร์
นอกเมอืง เมอืงสรุนิทร ์ สรุนิทร์

ปตท.หจก.เดชอดุมโชคชยั โชคชยั-เดชอดุม สังขะ สังขะ สรุนิทร์

ปตท.บจ.ปราสาทปิโตรเลยีม โชคชยั - เดชอดุม บา้นพลวง ปราสาท สรุนิทร์

ปตท.บจ.สรุนิทร ์พาวเวอรพ์อยท์ ปัทมานนท์ แกใหญ่ เมอืงสรุนิทร์ สรุนิทร์

ปตท.บจ.สรุนิทรเ์อส.พ.ีเอส.ปิโตรเลยีม สรุนิทร ์- สังขะ สลักได เมอืงสรุนิทร์ สรุนิทร์

ปตท.บจ.เจ เจ ปิโตรเลยีม ทา่ตมู ทา่ตมู สรุนิทร์

ปตท.บจ.เจรญิไชยสรุนิทรปิ์โตรเลยีม คอโค เมอืงสรุนิทร์ สรุนิทร์

ปตท.บจ.สวา่งพงษ์เจรญิปิโตรเลยีม บา้นชบ สังขะ สรุนิทร์

ปตท.บจ.รุง่เรอืงชยั 2014 สรุนิทร-์ศรสีะเกษ สลักได เมอืงสรุนิทร์ สรุนิทร์

ปตท.บจ.เจรญิไชยสรุนิทรบ์รกิาร ปัทมานนท ์ ในเมอืง เมอืงสรุนิทร์ สรุนิทร์

ปตท.บจ.เดชอดุมโชคชยั สาขาบัวเชด บัวเชด บัวเชด สรุนิทร์

ปตท.บจ.สหไพศาลสรุนิทร์ ชมุพลบรุี ชมุพลบรุ ี สรุนิทร์

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.สมบัตศิรนีครบรกิาร ศรนีคร-อตุรดติถ์ ศรนีคร ศรนีคร สโุขทัย

ปตท.หจก.สธุนาปิโตรเลยีม จรดวถิถีอ่ง บา้นกลว้ย เมอืงสโุขทัย สโุขทัย

ปตท.หจก.สโุขทัยนครปิโตรเลยีม สงิหว์ฒัน์ บา้นสวน เมอืงสโุขทัย สโุขทัย

ปตท.หจก.สวุรรณ ปิโตรเลยีม ลานหอย บา้นดา่นลานหอย สโุขทัย

ปตท.บจ.ทองปากน ้าปิโตรเลยีม-3 บา้นกรา่ง กงไกรลาศ สโุขทัย

ปตท.หจก.เพชรรุง่ปิโตรเลยีม (2007) โตนด ครีมีาศ สโุขทัย

ปตท.บจ.เอส แอล พ ีเซอรว์สิ ในเมอืง สวรรคโลก สโุขทัย

ปตท.หจก.พงษ์พันธปิ์โตรเลยีม
เลีย่งเมอืง-

ก าแพงเพชร
ปากแคว เมอืงสโุขทัย สโุขทัย

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.สมานชยับรกิาร หนองคาย-อดุร โพธิช์ยั เมอืงหนองคาย หนองคาย

ปตท.บจ.นวดบีรกิาร หนองคาย-บงึกาฬ จมุพล โพนพสิัย หนองคาย

ปตท.หจก.โชคมณี มิง่เมอืง พานพรา้ว ศรเีชยีงใหม่ หนองคาย

สรุนิทร ์

สโุขทยั

หนองคาย



ปตท.เมอืงหนองคาย ประจักษ์ ในเมอืง เมอืงหนองคาย หนองคาย

ปตท.หจก.ทรัพยท์ว ีกม.6 หนองคาย - โพนพสิัยหาดค า เมอืงหนองคาย หนองคาย

ปตท.หจก.มารก์มอเตอร์ วดัหลวง โพนพสิัย หนองคาย

ปตท.สาขาคา่ยบกหวาน คา่ยบกหวาน เมอืงหนองคาย หนองคาย

ปตท.บจ.เจยีงรเีทลแอนด์

ดเีวลลอปเมน้ท์
มติรภาพ โพธิช์ยั เมอืงหนองคาย หนองคาย

ปตท.บจ.รัตนรุง่โรจน์ 2015 ทา่บอ่ ทา่บอ่ หนองคาย

ปตท.บจ.เค.เอส.เอ็ม กรุ๊ป หนองคาย-บงึกาฬ รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย

ปตท.หจก.อนิโดไชน่า เอ็นเนอรจ์ี
เลีย่งเมอืงสะพาน

มติรภาพไทย-ลาว
มชียั เมอืงหนองคาย หนองคาย

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั

ปตท.หจก.กจิเจรญิปิโตรเลยีม
หนองบัวล าภ-ู

ศรบีญุเรอืง
หนองบัว เมอืงหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู

ปตท.บจ.เพชรนาวงั อดุร-วงัสะพงุ นาเหลา่ นาวงั หนองบัวล าภู

ปตท.หจก.เพชรนาวงั (นากลาง) หนองบัวล าภ ู- เลย นากลาง นากลาง หนองบัวล าภู

ปตท.หจก.เค ซ ีอาร ์ออยล์ หนองบัวล าภ-ูเลย หนองภัยศนูย ์ เมอืงหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู

ปตท.บจ.เอ็ม.เอ.ไอ.เซอรว์สิ
ชมุแพ-

หนองบัวล าภู
หนันางาม ศรบีญุเรอืง หนองบัวล าภู

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.ไชโยปิโตรเลยีม สายเอเซยี จรเขร้อ้ง ไชโย อา่งทอง

ปตท.ศาลาแดง อา่งทอง-โพธิท์อง ศาลาแดง เมอืงอา่งทอง อา่งทอง

ปตท.บจ.อ.พรชยัวฒัน์ หวัตะพาน วเิศษชยัชาญ อา่งทอง

ปตท.บจ.อ.พรชยัวฒัน(์สาขา) สาวรอ้งไห ้ วเิศษชยัชาญ อา่งทอง

ปตท.บจ.ศรินิศักดิ์ ป่าโมก ป่าโมก อา่งทอง

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.บญุประเสรฐิบรกิาร อรณุประเสรฐิ บุง่ เมอืงอ านาจเจรญิ อ านาจเจรญิ

ปตท.บจ.สรุชยัอ านาจปิโตรเลยีม ชยางกรู โนนหนามแทง่ เมอืงอ านาจเจรญิ อ านาจเจรญิ

ปตท.หจก.ศริริุง่เรอืงบรกิาร ไกค่ า เมอืงอ านาจเจรญิ อ านาจเจรญิ

ปตท.บจ.กมิชนุอ านาจเจรญิ อรณุประเสรฐิ บุง่ เมอืงอ านาจเจรญิ อ านาจเจรญิ

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.สาขาเพือ่สวสัดกิาร

กองบนิ 23(1) (ขาเขา้)
ทหาร หมากแขง้ เมอืงอดุรธานี อดุรธานี

ปตท.หจก.ธานีธรุกจิ(1993) รอบเมอืง บา้นเลือ่ม เมอืงอดุรธานี อดุรธานี

ปตท.บจ.อดุรสยามปิโตรเลยีม อดุร-ขอนแกน่ บา้นจ่ัน เมอืงอดุรธานี อดุรธานี

ปตท.บจ.ขาวสอาด พ.ีเค อดุร-เลย หมากแขง้ เมอืงอดุรธานี อดุรธานี

ปตท.หจก.กรชิชยัเซอรว์สิ นติโย หนองบัว เมอืงอดุรธานี อดุรธานี

ปตท.สาขาสวสัดกิารกองบนิ 23 หมากแขง้ เมอืงอดุรธานี อดุรธานี

ปตท.สาขาหมมูน่ หมมูน่ เมอืงอดุรธานี อดุรธานี

ปตท.บจ.พัฒนชยัยนต์ อดุรธาน ี- เลย นาดี เมอืงอดุรธานี อดุรธานี

ปตท.บจ.สามบปิีโตรเลยีม รอบเมอืง หมากแขง้ เมอืงอดุรธานี อดุรธานี

ปตท.บจ.อสีานชยัวฒันา อุดุรธาน-ีหนองหาน หนองหาน หนองหาน อดุรธานี

ปตท.หจก.สริสิมเกยีรติ ประจักษ์ศลิปาคม หมากแขง้ เมอืงอดุรธาน ี อดุรธานี

ปตท.บจ.ขนุพลปิโตรเลยีม ตมูใต ้ กมุภวาปี อดุรธานี

ปตท.หจก.เอส.เอส.ปิโตรเลีย่ม 2015 หนองบัว เมอืงอดุรธาน ี อดุรธานี

ปตท.บจ.พัฒนชยัยนต์ อดุรธาน-ีเลย นาดี เมอืงอดุรธาน ี อดุรธานี

ปตท.หจก.แสงเงนิปรชีา อดุร-สกลนคร บา้นยา หนองหาน อดุรธานี

ปตท.บจ.ปิยะกรนีเอนเนอรจ์ี(บา้นผอื) หายโศก บา้นผอื อดุรธานี

ปตท.หจก.แสนอดุมปิโตรเลยีม บรบิาลด าร ิ ศรสีทุโธ บา้นดงุ อดุรธานี

ปตท.บจ.ธนกติต ิพัฒนา อดุรดษุฎ ี หมากแขง้ เมอืงอดุรธาน ี อดุรธานี

ปตท.บจ.ปิยะกรนีเอนเนอจ(ีน ้าโสม) นางัว น ้าโสม อดุรธานี

ปตท.บจ.บางกอก ไลฟ์ สไตล์ ปะโค กมุภวาปี อดุรธานี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

อดุรดษุฏ ีกม.121
หมมูน่ เมอืงอดุรธานี อดุรธานี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

ขอนแกน่ กม.111
บา้นจ่ัน เมอืงอดุรธานี อดุรธานี

อา่งทอง

อ านาจเจรญิ

อดุรธานี

หนองบวัล าภู



ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี โนนสะอาด 

(กม.403) ขาเขา้
โนนสะอาด โนนสะอาด อดุรธานี

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี นาขา่ 

(กม.470) ขาเขา้
นาขา่ เมอืงอดุรธานี อดุรธานี

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั

ปตท.บจ.5 แพน
เจรญิธรรม-

เขือ่นสริกิติ ิ์
ทา่อฐิ เมอืงอตุรดติถ์ อตุรดติถ์

ปตท.หจก.ปัญญามอเตอรส์(3) บรมอาสน์ ทา่เสา เมอืงอตุรดติถ ์ อตุรดติถ์

ปตท.องคก์ารคา้ของครุสุภา อตุรดติถ-์แพร่ ง ิว้งาม เมอืงอตุรดติถ์ อตุรดติถ์

ปตท.หจก.อตุรดติถอ์อยล์ สายเอเซยี ป่าเซา่ เมอืงอตุรดติถ ์ อตุรดติถ์

ปตท.บจ.5 แพน ป่าเซา่ เมอืงอตุรดติถ ์ อตุรดติถ์

ปตท.หจก.โชตเิพิม่พนูทรัพยปิ์โตรเลยีม แสนตอ น ้าปาด อตุรดติถ์

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.พรทวบีรกิาร พหลโยธนิ อทัุยใหม่ เมอืงอทัุยธานี อทัุยธานี

ปตท.หจก.ลานสักพรทวี หนองฉาง-อุม้ผาง ลานสัก ลานสัก อทัุยธานี

ปตท.หจก.หนองฉางแกส๊ รักการดี อทัุยใหม่ เมอืงอทัุยธานี อทัุยธานี

ปตท.หจก.หนองฉางบรกิารปิโตรเลยีม หนองฉาง หนองฉาง อทัุยธานี

ปตท.บจ.ทรงวฒุกิารปิโตรเลยีม สาขา2 ทัพทัน ทัพทัน อทัุยธานี

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.เมอืงทองวารนิบรกิาร แกว้เสนา วารนิช าราบ วารนิช าราบ อบุลราชธานี

ปตท.หจก.เพิม่พนูเซอรว์สิ ชยางกรู ในเมอืง เมอืงอบุลราชธานี อบุลราชธานี

ปตท.หจก.เลีย่งเมอืงอบุลบรกิาร เลีย่งเมอืง แจระแม เมอืงอบุลราชธานี อบุลราชธานี

ปตท.หจก.ตัง้กวงคมิบรกิาร อบุล-ศรสีะเกษ หว้ยขะยงุ วารนิช าราบ อบุลราชธานี

ปตท.กองบนิ 21 กองพลบนิที2่ อปุลสีาน ในเมอืง เมอืงอบุลราชธานี อบุลราชธานี

ปตท.หจก.ชยัณรงคบ์รกิาร โพธิไ์ทร พบิลูมังสาหาร อบุลราชธานี

ปตท.หจก.เรอืงนรัินดรธ์รุกจิ อบุล-ตระการ ขามใหญ่ เมอืงอบุลราชธานี อบุลราชธานี

ปตท.บจ.โปรดจิี ้อัพเกรด สถลมารค์ แสนสขุ วารนิช าราบ อบุลราชธานี

ปตท.หจก.ส.สมุาล ีเอ็นเนอจี้
วารนิช าราบ-

ศรสีะเกษ
หนองกนิเพล วารนิช าราบ อบุลราชธานี

ปตท.สาขาสวสัดกิาร

มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี
อบุล-เดชอดุม เมอืงศรไีค วารนิช าราบ อบุลราชธานี

ปตท.หจก.อธริุง่โรจน์ แจง้สนทิ แจละแม เมอืงอบุลราชธานี อบุลราชธานี

ปตท.บจ.ปิโตรเลยีมน ้ามัน (อบุล)
วารนิช าราบ - 

กันทรลักษณ์
แสนสขุ วารนิช าราบ อบุลราชธานี

ปตท.หจก.นธินัินท ์ปิโตรเลยีม สถตินมิานกาล ทา่ชา้ง สวา่งวรีะวงศ์ อบุลราชธานี

ปตท.บจ.อบุล เกตเวย์ ชยางกรู ขามใหญ ่ เมอืงอบุลราชธานี อบุลราชธานี

ปตท.บจ.อบุล-ตระการ ปิโตรเลยีม อบุล-ตระการพชืผล ไรน่อ้ย เมอืงอบุลราชธาน ี อบุลราชธานี

ปตท.บจ.เบสทว์ารนิ ปิโตรเลยีม บรูพาใน ในเมอืง เมอืงอบุลราชธาน ี อบุลราชธานี

ปตท.หจก.อบุล-กดุลาด การปิโตรเลยีม กดุลาด เมอืงอบุลราชธาน ี อบุลราชธานี

ปตท.หจก.ส.สมุาล ีเอ็นเนอจี ้สาขา ศรสีะเกษ โนนผึง้ วารนิช าราบ อบุลราชธานี

ปตท.บจ.พลังงาน ชายแดนไทย-ลาว
พบิลูมังสาหาร-

สรินิธร
ดอนจกิ พบิลูมังสาหาร อบุลราชธานี

ปตท.หจก.ตาลสมุปิโตรเลยีม ตาลสมุ ตาลสมุ อบุลราชธานี

ปตท.บจ.อบุลกจิอนันต ์ปิโตรเลยีม กันทรลักษ์ แสนสขุ วารนิช าราบ อบุลราชธานี

ปตท.หจก.ชนะชยัเขมราฐ อรณุประเสรฐิ เขมราฐ เขมราฐ อบุลราชธานี

ปตท.หจก.ป.อบุลทวทีรัพย์ ชยางกรู มว่งสามสบิ มว่งสามสบิ อบุลราชธานี

ปตท.หจก.จักรกฤษณ์ปิโตรเลยีม เขือ่งใน เขือ่งใน อบุลราชธานี

ปตท.หจก.นพปฎลปิโตรเลยีม ชยางกรู มว่งสามสบิ มว่งสามสบิ อบุลราชธานี

ปตท.สหกรณ์การเกษตรรว่มใจ จ ากัด แจง้สนทิ เขือ่งใน เขือ่งใน อบุลราชธานี

ปตท.หจก.พรไพบลูยปิ์โตรเลยีม
บา้นนาหอ่ม-

เดชอดุม
เมอืงเดช เดชอดุม อบุลราชธานี

ปตท.บจ.พรณัฐพงษ์นวพลปิโตรเลยีม ประชา เมอืงเดช เดชอดุม อบุลราชธานี

ปตท.สหกรณ์การเกษตรเดชอดุม จ ากัด เมอืงเดช เดชอดุม อบุลราชธานี

ปตท.บจ.พรณัฐพงษ์นวพลน ้ายนื สวีเิชยีร น ้ายนื อบุลราชธานี

ปตท.หจก.แฮปป้ีปิโตรเลยีม บัวงาม บณุฑรกิ อบุลราชธานี

ปตท.หจก.ตระการปิโตรเลยีม อบุล-ตระการ ขหุล ุ ตระการพชืผล อบุลราชธานี

อตุรดติถ ์

อทุยัธานี

อบุลราชธานี



สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.บจ.เคยอูอยล์ รอบเวยีง เมอืงเชยีงราย เชยีงราย

ปตท.หจก.ดอยปยุปิโตรเลยีม เชยีงราย-เทงิ ทา่สาย เมอืงเชยีงราย เชยีงราย

ปตท.หจก.ดอยปยุปิโตรเลยีม เชยีงราย-เทงิ เวยีง เทงิ เชยีงราย

ปตท.หจก.เดน่หา้ปิโตรเลยีม(1) ราชโยธา รอบเวยีง เมอืงเชยีงราย เชยีงราย

ปตท.หจก.เดน่หา้ปิโตรเลยีม เดน่หา้-ดงมะดะ แมก่รณ์ เมอืงเชยีงราย เชยีงราย

ปตท.หจก.เดน่หา้ปิโตรเลยีม บา้นฝ่ังหมิน่ รมิกก เมอืงเชยีงราย เชยีงราย

ปตท.หจก.เดน่หา้ปิโตรเลยีม(3) พหลโยธนิ รอบเวยีง เมอืงเชยีงราย เชยีงราย

ปตท.บจ.ไพบลูยส์วุรรณ ทางหลวงสายเอเซยี ทา่สดุ เมอืงเชยีงราย เชยีงราย

ปตท.หจก.ปิยะพรเจรญิกจิ(1) พหลโยธนิ เวยีงพางค า แมส่าย เชยีงราย

ปตท.หจก.ปิยะพรเจรญิกจิ(3) พหลโยธนิ แมไ่ร ่ แมจั่น เชยีงราย

ปตท.หจก.ปิยะพรเจรญิกจิ(4) พหลโยธนิ โป่งงาม แมส่าย เชยีงราย

ปตท.หจก.แมส่รวยปิโตรเลยีม(2) เชยีงราย-เชยีงใหม่ แมส่รวย แมส่รวย เชยีงราย

ปตท.บจ.แมก่รณ์ปิโตรเลยีม พหลโยธนิ สันทราย เมอืงเชยีงราย เชยีงราย

ปตท.หจก.เชยีงรายกติตรัิตน์ เชยีงราย-เชยีงใหม่ แมเ่จดยี์ เวยีงป่าเป้า เชยีงราย

ปตท.หจก.ปัญญามอเตอรส์ (สาขา7) พหลโยธนิ รมิกก เมอืงเชยีงราย เชยีงราย

ปตท.หจก.หลิม่เซง่พงษ์ พหลโยธนิ เมอืงพาน พาน เชยีงราย

ปตท.หจก.หลิม่เซง่พงษ์ พหลโยธนิ เมอืงพาน พาน เชยีงราย

ปตท.หจก.ศริดาพาณชิย ์(1) อตุรกจิ เวยีง เมอืงเชยีงราย เชยีงราย

ปตท.หจก.ธนรักษ์ปิโตรเลยีม พหลโยธนิ จอมหมอกแกว้ แมล่าว เชยีงราย

ปตท.หจก.59กา้วหนา้ ครึง่ เชยีงของ เชยีงราย

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั

ปตท.บจ.สขุมุเซอรว์สิ
ซปุเปอรไ์ฮเวย ์

ชม.-ลป.
ฟ้าฮา่ม เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

ปตท.บจ.สขุมุเซอรว์สิ เชยีงใหม-่สันก าแพง ตน้เปา สันก าแพง เชยีงใหม่

ปตท.บจ.สขุมุเซอรว์สิ เชยีงใหม-่ฝาง เชยีงดาว เชยีงดาว เชยีงใหม่

ปตท.บจ.สขุมุเซอรว์สิ โชตนา ขีเ้หล็ก แมแ่ตง เชยีงใหม่

ปตท.บจ.สขุมุเซอรว์สิ เชยีงใหม-่ฮอด ขว่งเปา จอมทอง เชยีงใหม่

ปตท.บจ.สขุมุเซอรว์สิ เชยีงใหม-่ล าปาง สารภี สารภี เชยีงใหม่

ปตท.หจก.บญุทวแีมร่มิ โชตนา รมิใต ้ แมร่มิ เชยีงใหม่

ปตท.หจก.จันทรศ์รพีรา้ว ปิงโคง้-เวยีงป่าเป้า เวยีง พรา้ว เชยีงใหม่

ปตท.หจก.ฝางนครพงิคศ์รวีบิลูย์ เวยีง ฝาง เชยีงใหม่

ปตท.บจ.สมพงษ์โชตกิาญจน์ เชยีงใหม-่เชยีงราย ตลาดขวญั ดอยสะเก็ด เชยีงใหม่

ปตท.บจ.มติรเกือ้กลู ปิโตรเลยีม เชยีงใหม-่แมส่ะเรยีง หางดง ฮอด เชยีงใหม่

ปตท.หจก.เจรญิสขุเซอรว์สิแมแ่จม่ เจรญินรัินดร์ ชา่งเคิง่ แมแ่จม่ เชยีงใหม่

ปตท.หจก.สหทวปิีโตรเลยีม เชยีงใหม-่ล าพนู หนองผึง้ สารภี เชยีงใหม่

ปตท.หจก.นอรธ์เทริน์ 

เชยีงใหม ่ออยล์
เชยีงใหม-่ล าปาง ทา่ศาลา เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

ปตท.หจก.ปัญญามอเตอรส์ ล าพนู หนองหอย เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

ปตท.สาขาหายยา มหดิล ชา้งคลาน เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

ปตท.หจก.พนาพนธเ์ชยีงใหม่ เชยีงใหม-่ฮอด ยหุวา่ สันป่าตอง เชยีงใหม่

ปตท.หจก.พนาพนธเ์ชยีงใหม่ สันป่าตอง-บา้นกาด ดอนเปา แมว่าง เชยีงใหม่

ปตท.หจก.พรมชียั 2549 ฝาง-ทา่ตอน แมอ่าย แมอ่าย เชยีงใหม่

ปตท.สถานีบรกิารสวสัดกิาร 

กองบนิ41
สนามบนิ สเุทพ เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

ปตท.บจ.แมโ่จอ้อยลเ์ซอรว์สิ เชยีงใหม-่พรา้ว หนองหาร สันทราย เชยีงใหม่

ปตท.หจก.เชยีงใหมส่หชยัวฒันา
เชยีงใหม-่

ดอยสะเก็ด
สันนาเม็ง สันทราย เชยีงใหม่

ปตท.บจ.เชยีงใหมล่ักษณพงษ์ คันคลองชลประทาน สเุทพ เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

ปตท.บจ.เชยีงใหมล่ักษณพงษ์ รัตนโกสนิทร์ ชา้งมอ่ย เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

ปตท.บจ.เชยีงใหมล่ักษณพงษ์ ซปุเปอรไ์ฮเวย์ หนองป่าคร่ัง เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

ปตท.สหกรณ์การเกษตรฝาง จ ากัด ฝาง-ทา่ตอน เวยีง ฝาง เชยีงใหม่

ปตท.สาขาสารภี สายเชยีงใหม-่ล าปางสารภี สารภี เชยีงใหม่

ปตท.หจก.พนาพนธเ์ชยีงใหม่ เชยีงใหม ่- ฮอด หางดง หางดง เชยีงใหม่

ปตท.บจ.แฝดสาม ศรจีอมทอง เชยีงใหม ่- ฮอด ขว่งเปา จอมทอง เชยีงใหม่

ปตท.หจก.เพชรน ้าแพรเ่อ็นเนอรจ์ี น ้าแพร่ หางดง เชยีงใหม่

เชยีงราย

เชยีงใหม่



ปตท.สาขาสันก าแพง
เชยีงใหม-่

บา้นสหกรณ์
ตน้เปา สันก าแพง เชยีงใหม่

ปตท.บจ.ปิตพุงศ ์ปิโตรเลยีม ศรดีงเย็น ไชยปราการ เชยีงใหม่

ปตท.สาขาสวสัดกิาร

มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้
หนองหาร สันทราย เชยีงใหม่

ปตท.บจ.ลา้นพันแกว้ ออยล์ สันกลาง สันก าแพง เชยีงใหม่

ปตท.สาขา ม.เชยีงใหม่ หว้ยแกว้ สเุทพ เมอืงเชยีงใหม ่ เชยีงใหม่

ปตท.หจก.เจรญินครเชยีงใหม่ แมแ่ฝกใหม ่ สันทราย เชยีงใหม่

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

แอรพ์อรต์ 1
เชยีงใหม-่ฮอด สเุทพ เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

ไฮเวย์
เชยีงใหม-่ล าปาง ทา่ศาลา เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

แมร่มิ 1
เชยีงใหม-่แมร่มิ ดอนแกว้ แมร่มิ เชยีงใหม่

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

แมโ่จ ้
เชยีงใหม-่แมโ่จ ้ หนองจ๊อม สันทราย เชยีงใหม่

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

ธรรมศาสตร์
มณีนพรัตน์ ศรภีมู ิ เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

ปตท. บรหิารธรุกจิคา้ปลกี 

แอรพ์อรต์ 2
สันผักหวาน หางดง เชยีงใหม่

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.บางเค็มบรกิาร เพชรเกษม หนองชมุพล เขายอ้ย เพชรบรุี

ปตท.หจก.เฮงปิโตรเลีย่มบรกิาร เพชรเกษม ทา่ยาง ทา่ยาง เพชรบรุี

ปตท.หจก.สชุาวรรณปิโตรเลยีม ทา่ตะครอ้ หนองหญา้ปลอ้ง เพชรบรุี

ปตท.หจก.ส.โชคสันติ เพชรเกษม หว้ยโรง เขายอ้ย เพชรบรุี

ปตท.บจ.เพชรบรุลี ้ายคุ เพชรเกษม หว้ยโรง เขายอ้ย เพชรบรุี

ปตท.สวสัดกิาร

มหาวทิยาลัยราชภัฎเพชรบรุี

เพชรบรุ-ี

หาดเจา้ส าราญ
นาวุง้ เมอืงเพชรบรุี เพชรบรุี

ปตท.บจ.เฮงปิโตรเลยีมบรกิาร 2013 เพชรเกษม ทา่ยาง ทา่ยาง เพชรบรุี

ปตท.หจก.เจทเีอสปิโตรเลยีม เพชรเกษม ชะอ า ชะอ า เพชรบรุี

ปตท.หจก.อไุรรัตน์ชะอ าปิโตรเลยีม เพชรเกษม ชะอ า ชะอ า เพชรบรุี

ปตท.หจก.วฒุพัินธปิ์โตรเลยีม เพชรเกษม สามพระยา ชะอ า เพชรบรุี

ปตท.บจ.ชเูกยีรตปิิโตรเลยีม เพชรเกษม ดอนขนุหว้ย ชะอ า เพชรบรุี

ปตท.บจ.ชเูกยีรตปิิโตรเลยีม(สาขา) ชะอ า-ปราณบรุี สามพระยา ชะอ า เพชรบรุี

ปตท.บจ.คณุเทง่(ชะอ า) ปิโตรเลยีม เพชรเกษม ชะอ า ชะอ า เพชรบรุี

ปตท.หจก.ยทุธนาปิโตรเลยีม
บายพาสชะอ า-

ปราณบรุี
สามพระยา ชะอ า เพชรบรุี

ปตท.บจ.มอืทอง พร็อพเพอรต์ี้ เพชรเกษม(บอ่แขม) ชะอ า ชะอ า เพชรบรุี

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.หจก.สหมติรชนแดน ตะพานหนิ-วงัชมภู ชนแดน ชนแดน เพชรบรูณ์

ปตท.หจก.หลม่เกา่ปิโตรเลยีม หลม่สัก-เลย นาแซง หลม่เกา่ เพชรบรูณ์

ปตท.หจก.โรจน ์ประทักษ์บรกิาร สระบรุ-ีหลม่สัก ยางงาม หนองไผ่ เพชรบรูณ์

ปตท.หจก.พัฒนาผลปิโตรเลยีม สระบรุ-ีหลม่สัก บงึสามพัน บงึสามพัน เพชรบรูณ์

ปตท.บจ.เอสอาร ์ซนิเนอรจ์ี บา้นโตก เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์

ปตท.สาขาเพือ่สวสัดกิารมหาวทิยาลัย

ราชภัฎเพชรบรูณ์
สะเดยีง เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์

ปตท.หจก.วรีชยัหลม่สักเซอรว์สิ สระบรุ ี- หลม่สัก ชอนไพร เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์

ปตท.บจ.สหพัฒนาปิโตรเลยีม พษิณุโลก-หลม่สัก น ้าชนุ หลม่สัก เพชรบรูณ์

ปตท.บจ.เมเจอร ์เซ็นทรัล สระบรุ ี- หลม่สัก สระประดู่ วเิชยีรบรุี เพชรบรูณ์

ปตท.บจ.เพชรชมภปิูโตรเลยีม หว้ยสะแก เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์

ปตท.หจก.มติรศลิป์บรกิาร แคมป์สน เขาคอ้ เพชรบรูณ์

ปตท.บจ.สหพัฒนา ออยล์ หนองไขว่ หลม่สัก เพชรบรูณ์

ปตท.บจ.ทรเีค ออยล์ น ้าชนุ หลม่สัก เพชรบรูณ์

ปตท.บจ.สทิธชิยัพัฒนาปิโตรเลยีม สระบรุ-ีหลม่สัก โคกสะอาด ศรเีทพ เพชรบรูณ์

ปตท.หจก.หลม่เกา่ 

พ ีแอนด ์เค ปิโตรเลยีม
เลย-หลม่สัก นาซ า หลม่เกา่ เพชรบรูณ์

เพชรบรุ ี

เพชรบรูณ์

เลย



สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.บจ.เลยปิโตรเลยีม นกแกว้ กดุป่อง เมอืงเลย เลย

ปตท.หจก.ไทยเลศิปิโตรเลยีม เลย-หลม่สัก หนองบัว ภเูรอื เลย

ปตท.หจก.ประมวลปิโตรเลยีม เลย-เชยีงคาน กดุป่อง เมอืงเลย เลย

ปตท.บจ.พัฒนชยัยนต์ ชมุแพ - เลย นาอาน เมอืงเลย เลย

ปตท.บจ.รุง่เรอืงวงัสะพงุ ออยล์ หนองหนิ หนองหนิ เลย

ปตท.บจ.รุง่เรอืงวงัสะพงุ ปิโตรเลยีม วงัสะพงุ ศรสีงคราม วงัสะพงุ เลย

ปตท.หจก.ไทยเลศิอารยีปิ์โตรเลยีม ดา่นซา้ย-ภเูรอื โคกงาม ดา่นซา้ย เลย

ปตท.บจ.เจ เค (2011) นาอาน เมอืงเลย เลย

ปตท.สาขาเชยีงคาน เชยีงคาน เชยีงคาน เลย

ปตท.บจ.รุง่เรอืงวงัสะพงุ ออยล์ ศรสีงคราม วงัสะพงุ เลย

ปตท.บจ.เจ เค (2011) ผานกเคา้ ภกูระดงึ เลย

ปตท.บจ.เลยปิโตรเลยีม (2015) เมอืงเลย-เชยีงคาน เมอืง เมอืงเลย เลย

ปตท.หจก.เนรมติร ปิโตรเลยีม ทรงฆะศริิ ทา่ลี ่ ทา่ลี ่ เลย

ปตท.บจ.รุง่เรอืงวงัสะพงุ ปิโตรเลยีม วงัสะพงุ วงัสะพงุ เลย

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.สาขาแพร่ อตุรดติถ์ แมจ๊ั่วะ เดน่ชยั แพร่

ปตท.บจ.เอส บ ีพ ี(168) ยนัตกจิโกศล ทุง่กวาว เมอืงแพร ่ แพร่

ปตท.หจก.เอ ปิโตรเลยีม ป่าแมต เมอืงแพร่ แพร่

ปตท.บจ.พลกฤตเซอรว์สิเอ็นเนอรย์ี่ นาจักร เมอืงแพร่ แพร่

ปตท.หจก.ล าปาง ซติีอ้อยล์ น ้าช า สงูเมน่ แพร่

ปตท.หจก.เอ.ปิโตรเลยีม ทุง่นา้ว สอง แพร่

ปตท.บจ.พลกฤตเซอรว์สิเอ็นเนอรย์ี่

(สาขาที1่)
แพร-่รอ้งกวาง รอ้งเข็ม รอ้งกวาง แพร่

ปตท.หจก.เอกะชยั เดน่ชยั-ล าปาง เดน่ชยั เดน่ชยั แพร่

สถานบีรกิารน า้มนั ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
ปตท.บจ.สขุมุเซอรว์สิ ขนุยวม ขนุยวม แมฮ่อ่งสอน

ปตท.บจ.สขุมุเซอรว์สิ เวยีงใต ้ ปาย แมฮ่อ่งสอน

ปตท.บจ.สขุมุเซอรว์สิ แมส่ะเรยีง แมส่ะเรยีง แมฮ่อ่งสอน

ปตท.บจ.สขุมุเซอรว์สิ ขนุลมุประพาส จองค า เมอืงแมฮ่อ่งสอน แมฮ่อ่งสอน

ปตท.หจก.เค.ซ.ีซ.ีแมส่ะเรยีง แมส่ะเรยีง บา้นกาศ แมส่ะเรยีง แมฮ่อ่งสอน

แพร่

แมฮ่อ่งสอน


