
No. Branch Address Mobile
1 BB Building (อโศก) 54 ถนนสุขมุวทิ21 (อโศก) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ11A วฒันา 10110 02-258-0558-9
2 Big C สะพานควาย 618/1 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 02-616-7642
3 KIOS - ซคีอนบางแค ชัน้ B 607 อาคารซคีอนบางแค หอ้งเลขที ่FC29 ชัน้B ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจรญิ กรุงเทพฯ 10610 02-458-2767
4 Kios ซคีอนสแควร ์ชัน้ 4 55 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 02-720-2750
5 Kios แฟชัน่ฯ ชัน้ 3 587,589 ถนนรามอนิทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร  10230 02-947-5751
6 Kiosk บิก๊ซ ีเพชรเกษม (CF) 29/1 หมู่ที ่11 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กทม. 10160 02-444-4659
7 PTTRM กรุงเทพ รามอนิทรา 2 340  หมู่ที ่9  ถนนประดษิฐ์มนูธรรม  แขวงท่าแรง้  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ  10220 02-918-0687
8 PTTRM กรุงเทพ-บางแค 2 (วงแหวน) 62/5-7  หมู่ 1  แขวงบางระมาด  เขตตลิง่ชนั  กรุงเทพฯ  10170 02-887-8184
9 PTTRM กรุงเทพ-บางบอน 40/17  หมู่ 10  ถ.กาญจนาภเิษก  แขวงบางบอน  เขตบางบอน  กรุงเทพฯ  10150 02-894-4548
10 PTTRM พระราม 2 (กม.7) 74/4  หมู่ 6  แขวงแสมด า  เขตบางขนุเทยีน  กรุงเทพฯ  10150 02-893-4009
11 กรนีเวลท พระราม 2 (คารฟู์ร ์พระราม 2) 189 อาคารกรนีเวลท ทาวน์เซน็เตอร ์หอ้ง 106-107 หมู่ที ่6 ถ.พระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กทม.  10150 02-895-8673-4
12 เกตเวย ์แอท บางซื่อ 162/1-2,168/10 อาคารศนูยก์ารคา้เกตเวย ์แอท บางซื่อ หอ้งเลขที ่G015/2 ชัน้ G ถนนประชาราษฎร2์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 080-779-1298 ผจก.เขต
13 เจเจ มอลล์ 588 หอ้งเลขที ่จ ี288 ชัน้ จ ีถนนก าแพงเพชร 2 แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กทม.  10900 02-265-9997
14 ซ.ีพ.ีทาวเวอร์ 313 อาคารซ.ีพ.ีทาวเวอร ์ยนูิตบ3ี ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ  10500 02-231-0480
15 ซ.ีพ.ีทาวเวอร ์3 34  ถนนพญาไท  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ  10400 061-826-6220
16 ซคีอนสแควร ์- บางแค 607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้  เขตภาษเีจรญิ กรุงเทพฯ 10160 02-458-2710
17 เซน็จูรีพ่ลาซ่า 15  ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ  10400 02-642-4010
18 เซน็ทรลั ป่ินเกลา้ หอ้ง 504-505/1 ชัน้ 5 เซน็ทรลัพลาซ่าป่ินเกลา้ 7/222 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมัรนิทร ์เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 02-435-5363
19 ดโิอลดส์ยาม 2/27-28,2/35,4/8-9   ถนนบรูพา   แขวงวงับรูพาภริมย ์เขตพระนคร  กทม. 02-222-7220
20 เดอะพาซโิอ 318/5 ถนนลาดกระบงั แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ  10520 02-727-5665
21 ท-ีสแควร ์ตัง้ฮ ัว่เสง็ ธนบุรี 289 โครงการท-ีสแควร ์ชัน้ที ่1 ถ.สรินิธร แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ  10700 02-433-5055
22 ธญัญะ ศรนีครนิทร์ 735/3 ถ.ศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  10250 02-108-6158
23 บิก๊ซ ี- บางบอน (CF) 19/164 หมู่ 6 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน  กรุงเทพฯ  10150 02-898-2513
24 บิก๊ซ ี- สุขาภบิาล 3 103 ถนนรามค าแหง แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรุงเทพมหานคร   10510 02-916-3541-2
25 บิก๊ซ ีกลัปพฤกษ์ 25 ถนนกลัปพฤกษ์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 02-415-1933
26 บิก๊ซ ีบางปะกอก (CF) 278  หมู่ที ่1  ถนนสุขสวสัดิ ์ แขวงบางปะกอก  เขตราษฎรบ์รูณะ  กรุงเทพฯ  10140 02-872-0071
27 บิก๊ซ ีประชาอุทศิ (CF) 142-142/3  หมู่ที ่6  แขวงทุ่งครุ  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 02-463-9741
28 บิก๊ซ ีรชัดา (CF) 125  อาคารหา้งคารฟู์ร ์สาขารชัดาภเิษก  ถ.รชัดาภเิษก  แขวงดนิแดง  เขตดนิแดง  กรุงเทพฯ  10320 02-641-3041
29 บิก๊ซ ีอ่อนนุช (CF) หา้งคารฟู์ร ์อ่อนนุช ยนูิต 9-13 เลขที ่114 ซอยอ่อนนุช 1 ถ.สุขมุวทิ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กทม.  10250 02-730-0320
30 ปตท. เกษตรนวมนิทร์ 79/5  ถ.ประเสรฐิมนูกจิ  แขวงจรเขบ้วั  เขตลาดพรา้ว  กรุงเทพฯ  10230 02-907-5611
31 ปตท. บางนาขาออก 90 ซอยสุขมุวทิ 64 ถนนสุขมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 02-332-4165
32 ปตท. รามอนิทรา กม.11 673/7 ถนนรามอนิทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพฯ  10230 02-918-0687
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33 ปตท.บางนาขาเขา้ 122  ซ.สุขมุวทิ 64 แยก 10  ถ.สุขมุวทิ  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กรุงเทพฯ  10260 02-332-6402-3
34 ปตท.สุขาภบิาล 2 58/15 ถนนเสรไีทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร  10230 02-731-8685
35 เพลนินารี ่มอลล์ 242,244,246 ถนนวชัรพล แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 02-136-8056
36 แฟชัน่ไอสแ์ลนด์ 587,589 ถนนรามอนิทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร  10230 02-947-5762
37 เดอะมอลลบ์างกะปิ 3522 ถนนลาดพรา้ว  แขวงคลองจัน่  เขตบางกะปิ  กทม. 02-734-1661
38 มารเ์กต็เพลส นางลิ้นจี่ 27/1 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 02-237-1583
39 เมกา้ พลาซ่า 900  ถนนมหาไชย  แขวงวงับรูพาภริมย ์ เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 02-108-3520
40 เมเจอร ์- ป่ินเกลา้ 106 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ  10700 02-434-9060
41 เมเจอร ์- สุขมุวทิ 1221/39  ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ  10110 02-381-1366
42 เมเจอร ์รชัโยธนิ 1839  ถ.พหลโยธนิ  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 02-511-5522
43 แมจกิ การเ์ดน้ สนามบนิดอนเมอืง 222 อาคาร 2 ศนูยอ์าหารMagic Garden ชัน้4 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210 02-504-3767
44 ยเูนียนมอลล์ อาคารศนูยก์ารคา้ยเูนี่ยนมอลล ์หอ้งGD-09, 10 54 ซ.ลาดพรา้ว1 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 02-930-9494
45 โลตสั - บางปะกอก 538/2 หมู่ที ่4  แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบ์รูณะ จ.กรุงเทพฯ  10140 02-872-1584
46 โลตสั - ลาดพรา้ว 1190 อ.โลตสัซูปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาลาดพรา้ว  แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 02-939-3605
47 โลตสั บางกะปิ 3109 ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 02-734-0207
48 โลตสั พระราม1 831 อาคาร เทสโก ้โลตสั สาขาพระราม1 ถ.พระราม1 แขวงวงัใหม ่เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10120 080-779-1298 ผจก.เขต
49 โลตสัพระราม 3 172  ถ.นราธวิาสราชนครนิทร ์ แขวงช่องนนทร ี เขตยานนาวา  กทม. 10120 02-681-0973-4
50 โลตสัพระราม 4 3300 ถนนพระราม 4  แขวงคลองตนั  เขตคลองเตย กทม. 02-672-8634-5
51 โลตสัรชัดา ชัน้ 1 5  อาคารฟอรจ์ูนทาวน์  หอ้งเลขที ่ 25-26  ชัน้ 1  ถ.รชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม. 10320 02-641-0798
52 โลตสัสุขมุวทิ 50 1710  ถนนสุขมุวทิ  แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 02-741-4417
53 วรรณสรณ์ 35 ถ.พญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ  10400 02-040-2098
54 วคิตอเรยี การเ์ดน้ท์ 1871 ถนนเพชรเกษม แขวงหลกัสอง เขตบางแค กทม. 10160 086-324-5795 ผจก.เขต
55 ศนูยร์าชการแจง้วฒันะ BM-1-015,BM-1-081 อ.รฐัประศาสนภกัดศีนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา ถ.แจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ  10210 02-143-8999
56 สถานีขนส่งสายใตใ้หม่ 24/6 อาคาร SC Plaza หอ้ง 1N56 ชัน้ 1 หมู่ 8  ถ.บรมราชชนนี  แขวงฉิมพล ี เขตตลิง่ชนั  กรุงเทพฯ  10170 02-894-6062
57 อมิพเีรยีล - ลาดพรา้ว 2539 ถนนลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ  10310 02-934-9450
58 ไอ ท ีสแควร์ 333/100 หมู่ที ่4 ถ.แจง้วฒันะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 02-576-1269
59 แฮปป้ี อเวนิว ดอนเมอืง 395 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมอืง เขตดอนเมอืง กรงเทพฯ 10210 02-147-5782-3
60 โฮมโปร เพชรเกษม 28 หอ้งอาท ี4-5 หมู่ที ่11 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กทม. 10160 02-444-4659
61 ปตท. สลกบาตร 111/2 หมู่ที ่5 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลกัษบุร ีจ.ก าแพงเพชร 62140 055-771-658
62 โรบนิสนั ก าแพงเพชร 651/1 ชัน้ 1F ถนนเจรญิกรุง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร 62000 055-867-210
63 ปตท. ชุมแพ (จ.ขอนแก่น) 888 หมู่ที ่10 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  40130 043-384-334
64 ปตท. ท่าพระ (จ.ขอนแก่น) 555 หมู่ที ่1 ต.ท่าพระ อ.เมอืง จ.ขอนแก่น  40260 043-261-122



No. Branch Address Mobile
สาขา Chester's

65 แฟรีข่อนแก่น 69/9  ถ.กลางเมอืง  ต.ในเมอืง  อ.เมอืงขอนแก่น  จ.ขอนแก่น  40000 043-322-212-3
66 โลตสั - ขอนแก่น 709  หมู่ที ่3 ต าบลศลิา อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น   40000 043-911-763
67 บิก๊ซ ีจนัทบุรี 1012   อาคารศนูยก์ารคา้บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์ ต.ตลาด  อ.เมอืง  จ.จนัทบุร ี 22000 039-436-518,083-091-6766
68 ปตท. สงวนสนิ จ.จนัทบุรี 61/10 หมู่ที ่9 ต.เขาววั อ.ท่าใหม ่จ.จนัทบุร ี 22120 039-436-518,083-091-6766
69 บิก๊ซ ี- ฉะเชงิเทรา (CF) 28/73 ถนนศรโีสธรตดัใหม ่ต าบลหน้าเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24000 038-536-007
70 ปตท.รุง่พทิกัษ์ พนมสารคาม 123/6 หมู่ที4่ ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24120 033-590-579
71 PTTRM ชลบุร-ีบายพาส 3 21/17  อาคารปตท.ชลบุร-ีบายพาส 3 หมู่ที ่1  ถ.ชลบุร-ีบายพาส  ต.หนองขา้งคอก  อ.เมอืง  จ.ชลบุร ี 20000 091-018-9979
72 เฉลมิไทย ชลบุรี 699/9 ถนนสุรชยั ต าบลมะขามหย่ง อ าเภอเมอืงชลบุร ีจงัหวดัชลบุร 20000 038-271-323
73 ตกึคอม ชลบุรี 97/233  หมู่ที ่1 อาคารศนูยก์ารคา้ตกึคอมชลบุร ีหอ้ง S17  ชัน้  ต.เสมด็ อ.เมอืงชลบุร ีจ.ชลบุร ี 20000 038-184-000-5 ต่อ 120
74 เทอมนิอล 21 พทัยา 456,777,777/1 หมู6่ ศนูยก์ารคา้เทอมนิอล21 พทัยา ชัน้ 3 ต าบลนาเกลอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุร ี20150 033-252-521
75 บิก๊ซ ี- ชลบุร ี(CF) 15/17 หมู่ 3  ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชลบุร ี 2000 038-387-917
76 ปตท.ชลบุร ีไฮเวย ์ทล.36 51/4 หมู5่ ต าบลโป่ง อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุร ี20150 062-359-0946
77 ปตท.บา้นบงึ 98 หมู่ 8 ต าบลหนองร ีอ าเภอเมอืงชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ี20000 093-410-3868(ผจก.รา้นชื่ออฟี)
78 ปตท.โรงแยกก๊าซ (จ.ระยอง) 555/14 ถนนสุขมุวทิ ต.มาบตาพุด อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21150 038-018-154
79 ปตท.แหลมฉบงั ขาเขา้ 99/61 หมู่ 10 ต.หนองขาม อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร1ี1A ศรรีาชา 20230 094-353-4506
80 ปตท.แหลมฉบงั ขาออก 99/65 หมู1่0 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรรีาชา  จงัหวดัชลบุร ี 20110 038-339-186
81 โลตสั - พทัยาเหนือ 221/19  หมู่ที ่5  ต าบลนาเกลอื อ าเภอบางละมงุ  จงัหวดัชลบุร ี 20150 038-362-092
82 โลตสั อมตะนคร 700/75 หมู5่ อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาอมตะนคร ต.คลองต าหรุ อ.เมอืงชลบุร ีจ.ชลบุร ี20000 038-457-347-8,082-716-8906
83 ฮารเ์บอร ์พทัยา อาคารฮารเ์บอรพ์ทัยา หอ้งเลขที ่S04 ชัน้ที1่ เลขที ่190/25 หมู่ที ่9 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุร ี20230 091-817-6612
84 ฮารเ์บอร ์มอลล์ 4/222  หมู่ 10  ถ.สุขมุวทิ  ต.ทุ่งสุขลา  อ.ศรรีาชา  จ.ชลบุร ี 20230 038-491-914
85 ปตท. ชยันาท 114/1 หมู่ที ่6 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย ์จ.ชยันาท 17110 081-907-6210
86 ปตท. ชยันาท 2 9 หมู่ที ่10 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย ์จ.ชยันาท  17110 086-204-7227
87 กาดสวนแกว้ 99/4 หมู่ที2่ ถนนหว้ยแกว้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่ 50200 053-894-398
88 เซน็ทรลั เฟสตวิลั เชยีงใหม่ 99,99/1,99/2 ชัน้ที ่4 หอ้งเลขที ่414 หมู่ที ่4 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม ่ 50000 053-288-828
89 เมญ่าเชยีงใหม่ 55,55/5 หมู่ที ่5 ศนูยก์ารคา้เมญ่า เชยีงใหม ่หอ้งเลขที ่425 ชัน้ 4 ถ.ซุปเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม ่50300 052-081-155
90 บิก๊ซตีรงั 102/2 ถนนรษัฎา ต าบลทบัเทีย่ง อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั   92000 075-581-929
91 ปตท. วงเวยีนแมส่อด 88/31 ถ.สายเอเซยี ต.แมส่อด อ.แมส่อด จ.ตาก  63110 055-535-145
92 Big C ออ้มใหญ่ 17/17 หมู่ 8 ถนนเพชรเกษม ต.ออ้มใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 02-811-5575
93 บิก๊ซ ี- นครปฐม 754 ถนนเพชรเกษม ต าบลหว้ยจรเข ้ อ าเภอเมอืง  จงัหวดันครปฐม  73000 034-271-403
94 ปตท. นครชยัศรี 30/32 หมู่ที ่4 ต.ท่าต าหนกั อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม  73120 034-332-422
95 ปตท.พุทธมณฑลสาย 4 20/3 หมู่ที ่8 ต.กระทุ่มลม้ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 02-429-6290
96 ปตท.ศาลายา-บางภาษี 166/25 หมู่ที ่5 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 02-024-8892
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97 โลตสั - นครชยัศรี 68/2 หมู่ 2 ต าบลท่าต าหนกั  อ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม   73120 034-230-726
98 โลตสั - นครปฐม 1048  ถนนเพชรเกษม ต าบลสนามจนัทร ์ อ าเภอเมอืง  จงัหวดันครปฐม  73000 034-213-690
99 เซน็ทรลั นครราชสมีา 990,998 ถ.มติรภาพ-หนองคาย ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 075-392822
100 เดอะมอลล ์(โคราช) 1242/2  ถนนมติรภาพ  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง  จงัหวดันครราชสมีา  30000 044-288-109
101 ปตท. สคีิ้ว 226/3 หมู่ที ่15  ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสีค่ ิ้ว  จงัหวดันครราชสมีา 30340 044-325-695-6
102 ปตท.คง 186 หมู่ 6 ต าบลตาจัน่ อ าเภอคง จงัหวดันครราชสมีา  30260 086-221-1322
103 ปตท.จกัราช 74/9 หมู1่0  ต.หนองพลวง อ.จกัราช จ.นครราชสมีา  30230 044-938-884
104 โลตสั ปากช่อง 289-289/1 บา้นตลาดน้อยหน่า หมู่ที ่18 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา  30130 044-929542
105 เซน็ทรลั นครศรธีรรมราช 8,9/8 หมู7่ ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรธีรรมราช 80000 075-392822
106 ปตท. เอเซยี พจิติร ออยล ์สาขา 1 (จ.นครสวรรค)์ 142/4 หมู่ที ่10 ต.หนองกระโดน อ.เมอืงนครสวรรค ์จ.นครสวรรค ์ 60240 085-866-1110
107 เดอะมอลลง์ามวงศว์าน 30/39-50 หอ้ง GFL-1 หมู่ที ่2 ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน อ าเภอเมอืงนนทบุร ีจ.นนทบุร ี 11000 02-550-0933,02-550-0641
108 เซน็ทรลั - รตันาธเิบศร์ 68/100 หมู่ที ่8 ถนนรตันาธเิบศร ์ต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบุร ี  11000 02-118-6144
109 เซน็ทรลั แจง้วฒันะ เลขที9่9 ม.2 หอ้งFKS601-602 ถ.แจง้วฒันะ  ต.บางตลาด อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี 11120 02-193-8008
110 เซน็ทรลัพลาซ่าเวสต์เกต 199, 199/1, 199/2 หมู่ที ่6 อาคารศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซ่าเวสต์เกต หอ้งเลขที ่151 ชัน้ที ่1 ต.เสาธงหนิ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุร ี 11140 02-118-2953
111 บิก๊ซ ีบางใหญ่ 9/9 หมู1่1 ถ.ตลิง่ชนั-สุพรรณบุร ีต.บางรกัพฒันา อ.บางบวัทอง จ.นนทบุร ี11110 02-9033681-2
112 ปตท. พ ีท ีเพชรธนวรรณ 36 หมู่ที ่1 ต.คลองขอ่ย อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี 11120 02-149-0686
113 ปตท.นครอนิทร์ 249/4 หมู่ที ่4 ถ.นครอนิทร ์ต.บางขนุกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี 11130 02-459-5342
114 โลตสั - พงเพชร 99/9 ม.3 ต.บางเขน อ.เมอืงนนทบุร ีจ.นนทบุร ี 11000 02-951-8583
115 โลตสั รตันาธเิบศร์ 37/112 ม.8  ต าบลบางกระสอ อ.เมอืงนนทบุร ีจ.นนทบุร ี 11000 02-118-6144
116 เอสพลานาด รตันาธเิบศร์ 37/139 หมู8่ ต าบลบางกระสอ  อ าเภอเมอืงนนทบุร ีจงัหวดันนทบุร ี 11000 02-591-0289
117 โฮมเวริค์ ราชพฤกษ์ 111  หอ้งเลขที ่101  หมู่ที ่5  ถ.ราชพฤกษ์  ต.มหาสวสัดิ ์ อ.บางกรวย  จ.นนทบุร ี 11130 02-447-6532
118 บิก๊ซ ี- ล าลกูกา 10 หมู1่2 อาคารศนูยก์ารคา้บิก๊ซซุีปเปอรม์ารเ์กต็ ต าบลบงึค าพรอ้ย  อ าเภอล าลกูกา  จงัหวดัปทุมธานี  12150 02-152-7200-2
119 บิก๊ซ ีปทุมธานี 41/10 หมู3่ ต.บา้นฉาง อ.เมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 12000 02-581-2823
120 ปตท. คลองหลวง 88/5, 88/6, 88/7 หมู่ที ่7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12120 02-901-0506
121 ปตท. พมิลรตัน์ 345 114/896  หมู่ที ่ 5   ต าบลบางควูดั  อ าเภอเมอืงปทุมธานี   จงัหวดัปทุมธานี  12000 02-977-1112
122 ปตท.เภตรา (รงัสติ) 140 หมู2่ ถนนรงัสติ-ปทุมธานี ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 12000 02-033-1731
123 ปตท.วงแหวนตะวนัตก (สามโคก) 58/5 หมู่ 1 ต.บางกระบอื อ.สามโคก จ.ปทุมธานี16A สามโคก 12160 02-150-1081
124 ฟิวเจอรร์งัสติใตด้นิ 94 พแีอลแซด.บ.ีเอสเอชพ ี010 เอ ถ.พหลโยธนิ ต.ประชาธปัิตย ์อ.ธญับุร ีจ.ปทุมธานี 02-958-0337
125 มาบุญครอง ชัน้ 7 444 อ.มาบุญครองชัน้7 ถ.พญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ  10330 02-048-4778
126 เมเจอร ์รงัสติ 439  หมู่ที ่2  ต.ประชาธปัิตย ์ อ.ธญับุร ี จ.ปทุมธานี 12130 02-567-7087
127 โลตสั - คลอง 7 41/2  หมู่ 2  ต าบลล าผกักดู อ าเภอธญับุร ี จงัหวดัปทุมธานี  12110 02-957-1803
128 โลตสั - นวนคร 98/103  หมู่ที ่13  ต าบลคลองหนึ่ง  อ าเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธาน1ี2120 02-909-7272
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129 โลตสั ล าลกูกาคลอง 2 20/68  หมู่ที ่18  ต.คคูต  อ.ล าลกูกา  จ.ปทุมธานี  12150 02-995-8070-1
130 ปตท. ประจวบครีขีนัธ์ 88/1-7 หมู่ที ่10 ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลกั อ.เมอืง จ.ประจวบครีขีนัธ์  77000 032-611-599
131 มารเ์กต็วลิเลจ หวัหนิ หอ้งS212, TER212 ชัน้2 อ.ศนูยก์ารคา้มารเ์กต็วลิเลจ 234/1 ถ.เพชรเกษม ต.หวัหนิ อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77110 032-526-200
132 บิก๊ซศีรมีหาโพธิ 618 หมู7่ ต าบลท่าตูม อ าเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุร ี 25140 037-278-723
133 เซน็ทรลั พษิณุโลก 9/99 หมู่ที ่5 ต.พลายชุมพล อ.เมอืงพษิณุโลก 65000 055-338-511
134 บิก๊ซ ี- เพชรบุรี 130   หมู่ 1 ศนูยก์ารคา้บิก๊ซซุีปเปอรเ์ซน็เตอร ์ต าบลตน้มะมว่ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบุร ี 76000 032-706-720
135 โลตสั - เพชรบรูณ์ 929 หมู่ 2 ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบรูณ์00A เมอืงเพชรบรูณ์ 67000 056-744-235
136 โคลเีซี่ยม ภเูกต็ 28-34 อาคารศนูยก์ารคา้โคลเิซี่ยม ซนีีเพลก็ซ์ ภเูกต็ หอ้งเลขที ่จ ี3 ชัน้ จ ีถ.ดลิกอุทศิ 1 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมอืงภเูกต็ จ.ภเูกต็  83000 076-256-497
137 บิก๊ซ ี- ภเูกต็ 72 หมู่ 5 ศนูยก์ารคา้บิก๊ซซุีปเปอรเ์ซน็เตอร ์ต าบลวชิติ  อ าเภอเมอืง จงัหวดัภเูกต็  83000 076-209-421
138 ปตท. โกสุมพสิยั (จ.มหาสารคาม) 328 หมู่ที ่2 ถ.ศรโีกสุม ต.หวัขวาง อ.โกสุมพสิยั จ.มหาสารคาม 44140 043-761-664
139 ปตท. มหาสารคาม 135/1  ถ.ถนีานนท ์ ต.ตลาด  อ.เมอืงมหาสารคาม  จ.มหาสารคาม  44000 043-710-870
140 เสรมิไทย มหาสารคาม 76/1-7 ถ.นครสวรรค ์ต.ตลาด อ.เมอืงมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 043-970-648-9
141 Passion ระยอง 554 ถนนสุขมุวทิ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง00A เมอืงระยอง 21000 038-015-744-5
142 เซน็ทรลั ระยอง 99,99/1 ถ.บางนา-ตราด ต.เชงิเนิน อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง  21000 038-942-678
143 ปตท. ตวิานนท์ 83/3 หมู่ที ่2 ต.บา้นใหม ่อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี 11120 02-961-3906
144 ปตท. ปลวกแดง ( ระยอง ) 4/18 หมู3่ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง14A ปลวกแดง 21140 038-195-824
145 ปตท.บรูพา (ระยอง) 54 ถนนทางหลวงแผ่นดนิสาย36 ต าบลมาบขา่ อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 21180 038-015-435
146 ปตท.วงัจนัทร์ 152/2 หมู่ 6 ต.ป่ายุบใน อ.วงัจนัทร ์จ.ระยอง21A วงัจนัทร ์21210 038-010-523
147 ปตท.ออโตว้นั ระยอง 9999 ถนนสุขวุทิ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150 063-240-6051
148 สตารร์ะยอง 115  ซ.ศนูยก์ารคา้สาย 4 ถนนสุขมุวทิ  ต.เชงิเนิน อ.เมอืงระยอง  จ.ระยอง  21000 038-615-974
149 บิก๊ซ ีลพบุรี หอ้งเลขที ่GCR103 ชัน้ 1 เลขที ่2 หมู่ที ่1 ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมอืงลพบุร ีจ.ลพบุร ี15000 036-784382
150 บิก๊ซ ี ล าปาง 65 ถนนไฮเวยล์ าปาง-งาว ต าบลสบตุ๋ย อ าเภอเมอืงล าปาง จงัหวดัล าปาง 52100 054-209-313
151 บิก๊ซ ีล าพนู 200 หมู4่ ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงล าพนู จงัหวดัล าพนู 51000 053-581-760
152 เซน็ทรลัหาดใหญ่ 1518,1518/1-2 ถ.กาญจนวณชิย ์ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110 074-339-929
153 บิก๊ซ ี- หาดใหญ่ 111/19 หมู่ 4 ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา   90110 074-580-693
154 โลตสั - หาดใหญ่ 1142  ถนนกาญจนวณชิย ์ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  90110 074-241789
155 Big C พระประแดง (บิก๊ซ ีสุขสวสัดิ)์ 94  ม.18  ต.บางพึง่  อ.พระประแดง  จ.สมทุรปราการ 02-464-4186
156 บิก๊ซ ีบางพลี 89 หมู่ 9 ถ.เทพารกัษ์ กม.13  แขวงบางใหญ่ เขตบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540 02-312-2517-8
157 โรบนิสนั สมทุรปราการ 789 หมู่ที ่2 หอ้งเลขที ่110-111 ชัน้ 1F ต.ทา้ยบา้นใหม ่อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ  10270 02-174-2800
158 โลตสั ศรนีครนิทร์ 9  หมู่ที ่6  ถ.ศรนีครนิทร ์ ต.บางเมอืงใหม ่ อ.เมอืงสมทุรปราการ  จ.สมทุรปราการ  10270 02-740-4418
159 อมิพเีรยีล - ส าโรง 999 หมู่ 1 ถนนสุขมุวทิ  ต าบลส าโรงเหนือ   อ าเภอเมอืง  จงัหวดัสมทุรปราการ  10130 02-384-1332
160 บิก๊ซ ีสมทุรสงคราม 2/19 หมู1่ ต.บางแกว้ อ.เมอืงสมทุรสงคราม จ.สมทุรสงคราม  75000 034-770-817



No. Branch Address Mobile
สาขา Chester's

161 ปตท.กม.25 24/19 หมู่ 4 ต าบลนาด ี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร   74000 034-426-562,082-3481441
162 เอสโซ่ กม.25 64/6 หมู่ที4่ ถนนพระราม 2  ต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร  74000 034-423-877
163 โรบนิสนั สระบุรี 99 หมู่ที ่7 ชัน้ที ่1F ต.ตลิง่ชนั อ.เมอืงสระบุร ีจ.สระบุร ี 18000 036-351-406
164 บิก๊ซ ีสุราษฎรธ์านี 130 หมู่ 1 ถนนเลีย่งเมอืง ต าบลบางกุง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์าน0ี0A เมอืงสุราษฎรธ์านี 84000 077-313-775
165 โลตสั - สุราษฎรธ์านี 9/1 หมู่ที ่3 ถนนเลีย่งเมอืง  ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  84000 077-405-098
166 PTTRM บางปะอนิ 69 หมู่ 4  ถ.สายเอเชยี  ต.คลองจกิ  อ.บางปะอนิ  จ.พระนครศรอียุธยา  13161 035-708-807,082-716-8909
167 บิก๊ซ ีอยุธยา 80  หมู่ที ่2 หอ้งเลขที ่GCR 117-118  ชัน้ 1  ต.บา้นกรด  อ.บางปะอนิ  จ.พระนครศรอียุธยา  13160 035-747-070
168 ปตท.พหลโยธนิ กม.58 100/3 หมู่ที3่ ต าบลล าไทร อ าเภอวงัน้อย จ.พระนครศรอียุธยา  13170 035-750-605
169 อยุธยาพารค์ 126  หมู่ที ่3  ถ.สายเอเชยี  ต.คลองสวนพล ู อ.พระนครศรอียุธยา  จ.พระนครศรอียุธยา  13000 035-801-964
170 คอสโม เมอืงทองธานี เลขที ่101-101/1 หมู่ที ่3 ถนนป๊อปปลู่า ต.บา้นใหม ่อ.ปากเกรด็ 11120  081-683-6392

171 เซน็ทรลัเชยีงใหม ่แอรพ์อรต์  252 252/1 ถนนววัลาย ต าบลป่าแดด อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่เชยีงใหม ่ 090-891-6693

172 เดอะมอลลบ์างแค ชัน้ 4 518 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10600  02-454-0973
173 โฮมโปร จรญัสนิทวงศ์ 2 2 Charan Sanitwong Rd, Ban Chang Lo, Bangkok Noi, Bangkok 10700
174 ฟอรจ์ูนรชัดา 1  Ratchadaphisek Rd, Din Daeng, Bangkok 10400 02-641-0922
176 สยามสแควร์ 264/1  สยามสแควรซ์อย 3 ถนนพระราม 1  แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั  กรุงเทพฯ 10330  02- 255-5285
178 เดอะมอลลท์่าพระ 99  ถนนรชัดาภเิษก  แขวงบุคคโล  เขตธนบุร ี กรุงเทพฯ 10600 02- 477-9568


