รายชื่อสถานีบริการนา้ มัน ปตท. ที่เป็ นจุดจาหน่ ายสับปะรด
ตามโครงการ “รวมพลัง ร่ วมใจ ช่ วยเกษตรกร”
ลาดับ
ชื่อสถานีบริการ
1 สน.ปตท.บจ.5 แพน
2 สน.ปตท.องค์การค้ าของคุรุสภา

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

สน.ปตท.สาขาแพร่
สน.ปตท.หจก.เอกะหน่อง ปิ โตรเลียม
สน.ปตท.บจ.พัฒนาสหกล
สน.ปตท.หจก.ถาวรชัยลาปาง
สน.ปตท.บจ.ภาคเหนือชัยวัฒนา
สน.ปตท.หจก.วนาการ(สวนดอก)
สน.ปตท.บจก. รุ่งพิทกั ษ์
ปิ โตรเลียม
สน.ปตท.บจก. สุภาภรณ์
พลังงาน
สน.ปตท.บจก. ชวาลกิต
สน.ปตท.บจก. มหาศิริโภคา
สน.ปตท.บจก. สื่อพีทีทีบายพาส
สน.ปตท.บจก. สื่อพีทีทีฉะเชิงเทรา
สน.ปตท.หจก. รุ่งพิทกั ษ์บริ การ
สน.ปตท.บจก. ถาวร พีทีที
สน.ปตท.หจก. บางน ้าเปรี ย้ ว
ปิ โตรเลียม
สน.ปตท.หจก.ธิดามหานคร
สน.ปตท.หจก.ธิติปิโตรเลียม
สน.ปตท.สาขาเขาคันทรง
สน.ปตท.บจ.เอ.ที.ปิ โตรเลียม
สน.ปตท.บจ.ปิ โตรพลัส คอร์ ปอเรชัน่

ที่อยู่
31/2 ถ.เจริญธรรม ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรด้ านการ190 ม.1 ถ ต.งิ ้วงาม อ.
เมืองอุตรดิตถ์
275 ม.10 ถ.อุตรดิตถ์ ต.แม่จวั๊ ะ อ.เด่นชัย
1141 ม.1 ต.พระบาท อ.เมืองลาปาง
490 ถ.ไฮเวย์ลาปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมืองลาปาง
26 ถ.ไฮเวย์ลาปาง-งาว ต.ชมพู อ.เมืองลาปาง
198 ม.8 ต.ห้ างฉัตร อ.ห้ างฉัตร
97/6 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมืองลาปาง
123 ม.4 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม

จังหวัด
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์

18/18 ม.9 ต.หัวสาโรง อ.แปลงยาว

ฉะเชิงเทรา

107 ม.4 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม
68 ม.5 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา
27/3 ม.5 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา
199/9 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้ าเมือง อ.เมือง
ฉะเชิงเทรา
234/5 ม.4 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม
36/2 ม.3 ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรา
6 ม.2 ต.หมอนทอง อ.บางน ้าเปรี ย้ ว

ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา

372 ถ.สุขมุ วิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี
286 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรี ราชา ชลบุรี
671/44 ม.10 ต.เขาคันทรง อ.ศรี ราชา ชลบุรี
555 ม.1 ต.หนองเสือช้ าง อ.หนองใหญ่ ชลบุรี
98 ม.8 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี

ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี

แพร่
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา

ลาดับ
ชื่อสถานีบริการ
23 สน.ปตท.บจ.เจียงรี เทลแอนด์ดีเวลล
อปเม้ นท์
24 สน.ปตท.หจก.หนองฉางบริการ
ปิ โตรเลียม
25 สน.ปตท.สาขานครปฐม - ลาพญา 3
26 สน.ปตท.สาขาราชบุรี - เพชรเกษม
(ขาออก) กม.95
27 สน.ปตท.สาขาราชบุรี - เพชรเกษม
กม.89
28 สน.ปตท.หจก.อุตรดิตถ์ออลย์
29 สน.ปตท.หจก.ลาปางซิตี ้ออลย์
30 สน.ปตท.บจ.ล้ านพันแก้ วออลย์

ที่อยู่
888 ม.12 ต.โพธิ์ชยั อ.เมืองหนองคาย หนองคาย

จังหวัด
หนองคาย

75 ม.3 ถ.อุทยั ธานี-หนองฉาง ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง อุทยั ธานี
อุทยั ธานี 61110
271 ม.2 ต.สระกะเทียม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
นครปฐม
60/5 หมู่ 1 ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
ราชบุรี
103/5 หมูท่ ี่ 1 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ราชบุรี

85 ม.4 ต.ป่ าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
227 ม.16 ต.พิชยั อ.เมืองลาปาง ลาปาง
163 ม.1 ต.สันกลาง อ.สันกาแพง เชียงใหม่

อุตรดิตถ์
ลาปาง
เชียงใหม่

เกษตรกรที่สนใจนาผลผลิตไปจาหน่ ายในสถานีบริการนา้ มัน ปตท.
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ ท่ ี โทร.1365

