No

ชื่อ

ที่อยู

จังหวัด

1 สยามแกส

กําแพงเพชร

2 อื่นๆ

สายพหลโยธิน หลัก กม.ที่ 345 กําแพงเพชร

3 สยามแกส

บานทรงธรรม ทรงธรรม เมือง กําแพงเพชร

4 คาลเท็กซ
5 คาลเท็กซ
6 สยามแกส

20 ในเมือง เมือง
20 ในเมือง เมือง

7 ปตท

8 สยามแกส

12 อื่นๆ

13 สยามแกส

กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
ชัยนาท

103/7 ต.ตลุก อ.สรรพยา

ชัยนาท

ชัยนาท
103/7 ต.ตลุก สรรพยา จ.
ชัยนาท
ทางแยกตางระดับ ชัยนาท

เมือง

ชัยนาท
ชัยนาท

081-4759499 055-851066
055-713031
055-722394

อยูถนนเลี่ยงเมือง กอนขึ้นสะพาน ไปราชฎัช
กําแพงเพชร
เปดใหบริการแลววันนี้ ปมแกสใหม
สายเอเซีย มุงหนา จ.นครสวรรค เลยแยก
ชัยนาท-ตาคลี เยื้อง ๆ กับศูนยบริการทาง
หลวงชัยนาท

ถามาจาก จ.นครสวรรค จะเลยทาง แยกตาง
ระดับ จ.ชัยนาท - อ.ตาคลี ลอดใต
สะพานลอยรถขาม ไปประมาณ 300 - 400
เมตร หรือระหวางหลัก กม.ที่ 181 – 182
056-456-282-3, 081-888-5752 ในทาง
เปดใหบริการแลว อยูระหวาง กม. 181-182
เลยทางแยกเขาตาคลี ประมาณ 500 เมตร
ฝงขาเขากรุงเทพ
056-456282-3, 01-8885752
ปมอยูกอนถึงสะพาน(ถนน)ขามระหวาง
ชัยนาทกับอําเภอตาคลี(นครสวรรค) อยูฝง
เขากรุงเทพ

ชัยนาท

103/7 หมู 1 ต.ตลุก อ.สรรพ
ยา จ.ชัยนาท 17150
ชัยนาท

รายละเอียด
เลยทางแยกเขาเมืองกําแพงเพชรไปทางตาก
ประมาณ 3 กม. อยูติดปม ปตท. ซายมือทาง
โคงเยื้องสถานียอยไฟฟา
มีอยุ ทั้ง2 ฝากถนนหางกันไมมากเทาไหร

ชัยนาท

9 สยามแกส
10 สยามแกส
11 สยามแกส

โทรศัพท

056-456282-3 01-8885752

เดินทางถามาจากกทม. มุงหนานครสวรรคจะ
อยูเลยจากแยกบายพาสสิงหบุรีไปอีก 44
กิโลเมตร กอนถึงแยกไปตาคลี-ชัยนาท 1
กิโลเมตร ปมอยูทางขวามือ ถามาจาก
นครสวรรคเขากทม. จะอยูเลยแยกเขาพยุห
คีรีมาอีกประมาณ 15 กิโลเมตรโดยเลยแยก
ตาคลีมาอีก 1 กิโลเมตร ปมอยูทางซายใกล
ปมเพียว

14 ปตท

ชัยนาท

15 สยามแกส

ถนนสายเอเซีย (แยกตางระดับ
จ.ชัยนาท-อ.ตาคลี) ชัยนาท ชัยนาท

16 อื่นๆ

บานนาขาเขา กทม กอนถึง
สะพานบางออ 2 กม. บานนา นครนายก

17 ยูนิค
18 อื่นๆ
19 อื่นๆ
20 ยูนิค

21 อื่นๆ

22 อื่นๆ

23 สยามแกส

24 สยามแกส

มาจาก กทม.กอนถึงสะพานตางระดับ
ชัยนาท-ตาคลี (ประมาณ 200 ม.) อยูขวามือ

159 หมู 3 พรหมณี เมือง นครนายก
สี่แยกจปร, เมือง
นครนายก
สี่แยก จปร. พรหมณี เมือง นครนายก
พรหมมณี

นครปฐม กําแพงแสน
กําแพงแสน

51 ม13 ไรขิง สามพราน

อ. นครชัยศรี - นครชัยศรี

นครนายก

056-456282-3, 01-8885752

089-2128875 081-5720255
081-8215301

ใกลสีแยก รร.นายรอย จปร.

0818215301,0815720255

ใกลสี่แยกโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
(จปร.)

นครปฐม

กอนถึงกําแพงแสน1กมมาจากนครปฐมและ
เลยไป3กมมีอีกปมกําแพงแสนมี2ปมขับไป
อุทัยออกนครสวรรคสายนี้ไมมีอีกตองเติมที่
กําแพงแสนอยางเดียวเลยไปตองกลับหัวรถ
นะแตถาผานสุพรรณไมเปนไรมีหลายปม

นครปฐม

อยูที่สาย 5 ถามาจากถนนเพชรเกษมแยก
ตลาดเกาแสนออมนอย ประมาณ 3.5กม อยู
ขวามือเลยปม ปตท. กอขึ้นสะพานคลองบาง
ยาง อยูติดแฟตเตอรรี่แลนต 2 ขางธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา

นครปฐม

ขาเขาเมืองมาจากทางกรุงเทพ ผานทางวัดไทร
จนถึงแยกไฟแดงนครชัยศรี ใหตรงไปไมเขา
อําเภอ จะผานปมJet ไปประมาณ 1 กม. ปม
อยูทางซายมือ ลิตรละ 10.20 (หัวจายหมุน
เร็ว แตไมนาเกลียดนัก) พนักงานอัธยาศัยดี
มาก

เลยสนามกอลฟ Royal James
3 km. คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม

จากพุทธมณฑลสาย4 ผานม.มหิดล เขาไป
เดียวกับสนามกอลฟ Royal James เลยไป
ประมาณ 3km ยังไมถึง กันตนา อยูซายมือ
เปดประมาณ 5.00-11.00น.

25 อื่นๆ
26 ยูนิค

27 ยูนิค
28 อื่นๆ
29
30
31
32
33
34

อื่นๆ
สยามแกส
ปตท
สยามแกส
ปตท

35 สยามแกส

ตําบลคลองโยง คลองโยง
พุทธมณฑล
22/24 ม.6 อ.สามพราน จ.
นครปฐม

39 อื่นๆ

40 สยามแกส

นครปฐม

22/24 ม.6 กระทุมลม สาม
พราน
นครปฐม
เมือง
นครปฐม

33/1 ม.8 บางเลน บางเลน
26/10 ม.8 บางเลน บางเลน
185/3 ม.6 บางเลน บางเลน
14/2 ม.3 ยายชา สามพราน
3/5 ม.7 ไรขิง สามพราน
248 ม.1 ธรรมศาสนา เมือง

36 สยามแกส

37 ปคนิค
38 ปตท

นครปฐม

นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม

นครปฐม
ตรงขามทางเขาวัดไรขิง สามพราน นครปฐม

ปมแกส อยูบนถนนจากศาลายาไปทางบาง
เลน ขามสะพานขามคลองโยงตรงไปเลยไป
อีกประมาณ 1.5 กม. ปมอยูซายมือ หางจาก
ศาลายาประมาณ 6 กม.

นครปฐม
นครปฐม

ปมหางจากองคพระพุทธมณฑล ประมาณ 4
กิโลเมตร ถาจะเดินทางไปสมุทรสาคร ปม
จะอยูซายมือ ปมแกสจะอยูขางปมเอสโซ
เปนปมสีสม มี 6 หัวจาย
ปมเล็กๆอยูฝงตรงขามแมคโครนครปฐม
เลยทางแยกเขาพระแทนดงรังชวงที่2
ประมาณ1 กม เศษ ซายมือ
ตรงขามรานหมอมานะชัย
ติดกับรานกวยเตี๋ยวสุโขทัย

(มุงกทม.) เลยแยกไฟแดงพระประโทน
ประมาณ 3 กม.
เขามาทางถนนเพชรเกษม ประมาณ 1.5 กม.
ผานปม ปตท. ทางซายมือ ประมาณ 100
เมตร ปมแกสอยูทางขวามือ
ปคนิคแกส อยูในปม SUSCO ฝงตรงขาม
ทางเขาวัดไรขิง อยูฝงเดียวกับ สวนสามพราน
เปด 24 ชม.

นครปฐม

ถามาจากบางแคผานสามแยกออมนอย ให
เลี้ยวขวาเขา ถนนพุทธมณฑลสาย5
ประมาณ500เมตร(ปมอยูดานขวามือ )
เหมาะสําหรับทานที่จะผานไปเที่ยวตลาดน้ํา
วัดดอนหวาย

ต.โพรงมะเดื่อ ต.โพรงมะเดื่อ
เมืองฯ
นครปฐม

เขาไปตามทางเขาวัดโพรงมะเดื่อผาน
โรงเรียนบอสโกพิทักไปประมาณ 300 เมตร

กระทุมแบน

41 อื่นๆ
42 อื่นๆ
43 ยูนิค

44 ปตท
45 สยามแกส

ออมนอย สาย5 สามพราน
นครปฐม
นครปฐม
แยกออมนอย,พุทธมณฑล สาย5
,ปากทางเขาวัดไรขิง
นครปฐม
8 ม 8 กําแพงแสน
กําแพงแสน
นครปฐม

คลองใหม สามพราน

46 ปตท

47 อื่นๆ

51 ม.13 ไรขิง สามพราน

49 สยามแกส
50 อื่นๆ

นครสวรรคตก เมือง
นครสวรรคตก เมือง
นครสวรรค

51 อื่นๆ
52 อื่นๆ

อยูบนถนนเพชรเกษมใกลๆกับแยกเขา อ.
สามพราน เลยไปประมาณ 1กม.ครับ เปน
ตั้งอยูในปม PT. ตรงขามกับ โรงเรียน
อินเตอรเทคฯ / ติดกับ บ.ยางโอตานิ

นครปฐม
นครปฐม

ขางม.ราชภัฎนครปฐม เปนปม
เติมแกสปคนิค วังตะกู เมือง
นครปฐม
นครปฐม

48 ยูนิค

3ปมครับ 1.พุทธมณฑลสาย 5 2. ใกลๆรพ.
มหาชัย2 ฝงเขากรุงเทพและ 3.ตรงขามปาก
ทางเขาวัดไรขิง ถ.เพชรเกษม ฝงเขานครปฐม
มี3ปม 1.สยามแกส ใกลๆ รพ.มหาชัย 2 ขา
เขา กทม 2. พุทธมณฑลสาย5
ปมนี้อยูเลย ม.เกษตร กําแพงแสน 1.5 - 2
กม (ทางไปสุพรรณบุรี )

นครปฐม

นครสวรรค

02-8119775

056-224496,086-6730047

นครสวรรค
นครสวรรค

นครสวรรค

จาก กทม.ตรงเขาเมือง ขามสะพานเดชาติ
วงศ ตรงไปเรื่อยๆประมาณ 1.5 กม.สังเกต
ปมเอสโซ เลยปมเอสโซไปอีก ประมาณ 500
เมตรเทานั้นเองอยูซายมือ
อยูตรงขามศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 6
(โรงเรียนตํารวจภูธร 6 เดิม)
มาจากสะพานเดชาติวงศ ตรงไปกําแพงเพชร
อยูทางซายมือ จะมีปายบอก World Gas
จุดสังเกตอยูตรงขามปมเชลล (เดิมอยูโรง
เติมแกส ในซอยขางโชวรูม HINO แลว
ออกมาตั้งอยูริมถนน ออกจากจุดเดิมไปอีก 2
กม.)

นครสวรรค
193 ม.21 ตาคลี ตาคลี

จากแยกมาลัยแมนมา ม.ราชภัฎทางไปสุพรร
บุรีประมาณ 2ก.ม. ติดรั้ว ม.เลยโคงอูลม
เล็กนอย
เขามาจากปากทางเพชรเกษม ประมาณ 3
กม. เขามาจากทางถ.บรมราชชนนี ประมาณ
7.5 กม.

056-215924

เยื้องๆ สามแยกหัวหวาย เขาไป 50 ม.ขวามือ

53 ยูนิค

เมือง

นครสวรรค

056 224496, 086 6730047

ปมแกส อยูตรงสามแยกเวียงดอย (แยกไป
กําแพงเพชร กับพิษณุโลก) สะดวกสําหรับ
ทานที่จะขึ้นภาคเหนือ มาจากรุงเทพ เขาเมือง
ขามสะพานลงไปที่แยก Big C ตรงไป ผาน
โตโยตา อยูตรงสามแยกเวียงดอย ดานซาย

54 ปคนิค

เมือง

นครสวรรค

0-5622-6486

ถนนหลังสนามกีฬา แถวๆโรงแรม NSC

นครสวรรค

ไมมี

เปนปมเดียวกันกับขอมูลที่วาเลย BigC แลว
ไปเทรินรถกลับทางแยกไฟแดง (ซายไป
กําแพงฯ ขาวไปพิษณุโลก สังเกตุหนาซอยมีตู
ไปรษณียสีแดงตั้งอยู ขับเขาไปจนเจอรานแกส

นครสวรรค

0-9959-9702

(หรือถามที่ปม ปตท.ในตัวเมืองใหเคาตามให)

นครสวรรค

0-5626-1342

ลงสะพานเดชาฯพอเลยปม ปตท. ขวามือ
แลวกลับรถ (ที่แยกซายไปกําแพงเพชร ขวา
ไปพิษณุโลก)เลี้ยวซายเขาซอยกอนถึงปม
ปตท.มีตูไปรษณียอยูปากซอย เขาไป 200 ม.
ขวามือ ปด 20 น. เปนรานแกสแตรับเติมรถ

นครสวรรค

จากกทม.ขามสะพานเดชาฯผาน BigC แลว
กลับรถแยกไฟแดงที่สองเลี้ยวซายตรงรานโก
0-5631-2253, 0-1284-5187,0- ยี ไปทางอุทยานสวรรค(หนองสมบูรณ) 800
ม.อยูขาง รพ.ศรีสวรรคเยื้อง Family Mart
7210-7902

นครสวรรค

มาจาก กรุงเทพสายเอเซีย(ทางหลวง
หมายเลข 1) ผาน Big C ตรงไปทาง
กําแพงเพชร ผาน แยกไฟเขียวไฟแดง 2
แยก ขวามือจะเห็นสนามกีฬาจังหวัด,ปมคาล
เทกซ ตามลําดับ ชิดขวาเตรียม U-Turn ตรง
โชวรูมฮีโน เขาซอยซายมือ(ซอยอยูชวงขึ้น
เนิน) ประมาณ 200 เมตร จะเห็นโลโก ปตท
ซายมือ

นครสวรรค

เขาขาดจะอยูตรงหนา รร.ตํารวจภูธร นว. )
เลยปม ปตท. สลกบาตร ประมาณ 3 โล เสน
กําแพงเพชร-นว ขาลง ไป นว. ครับ

55 ยูนิค
56

57

ซอย
เมือง

353

58

59 ปตท

60 อื่นๆ

เขาหนอ

เมือง

61 สยามแกส
62 ยูนิค
63 ปตท
64 อื่นๆ

65 อื่นๆ

66 อื่นๆ

67 สยามแกส

68 คาลเท็กซ

69 ปคนิค

300 เมตรจากแยกพยุหะคีรี
- พยุหะคีรี

ตาคลี

56314326

นครสวรรค
นครสวรรค

056 342 399

เขาขาด

127 หมู 2 คานหาม อุทัย

101 ม.5 ลําไทร วังนอย

16 หมู 3 พุทเลา บางปะหัน

01-8866099,06-6772548

มาจากกทม.-ลงสะพานเดชาฯ-เจอสี่แยก
BigC-เลี้ยวขวาเขาเมือง-ขับมาตามถนน
สวรรควิถี 800เมตร-อยูขวามือ-ใกลๆ
ธนาคารกรุงไทย

นครสวรรค

ตรงเขาขาด เปนปมน้ํามันเกา ตอนนี้ปรับปรุง
เปนปมแกส สาย กําแพงเพชร นครสวรรรค ออกจาก ปม ปตท.สลกบาตร
ไมเกิน 3 กิโลเมตร

พระนครศรีอยุธยา 035-330488

ปมใหม ทันสมัย สไตลเก สะอาด สวางไสว
มิติใหมของปมแกส ตั้งอยูหนานิคม
อุตสาหกรรมโรจนะ ระหวางประตูA และ
ประตู B

พระนครศรีอยุธยา 035-271641

เสน กลับ จากอีสาน ผานสระบุรีขาเขา
กรุงเทพ ติดตลาดวังนอย เลยธนาคาร
กสิกรมา 500 เมตร อยูในปม คาลเท็ก ตู
จาย ดิจิตอล

พระนครศรีอยุธยา 035-713243

พระนครศรีอยุธยา
- คานหาม อุทัย

ตรงขามวัดหัวหวาย แถวๆ กองบิน เลี้ยวเขา
ซอย 50 ม. เปด 24 ชม.

นครสวรรค

219/2 ตรงขามตึกน้ําเงิน ปากน้ํา
โพ เมือง
นครสวรรค

70 ยูนิค
71 สยามแกส

นครสวรรค

ปมแกสเขาเขียว ใหญที่สุดในภาคเหนือ เปด
บริการ 24 ชม.

พระนครศรีอยุธยา

อยูถนนสายบางปะหัน - ปทุมธานี ตั้งอยูตรง
สี่แยกกํานันดิเริก หรือบริเวณสวนนก ขา
ออกจากกรุงเทพเลยสี่แยกกํานันดิเรกไปทาง
บางปะหันประมาณ 500 เมตรอยูขวามือติด
ถนนเห็นงาย ขาเขาวิ่งจากบางปะหันจาก
สะพานตางระดับบางปะหันมาประมาณ 7
กิโลเมตร อยูซายมือติดกับโรงบรรจุกาซปตท.
ถนนคูขนานสายเอเชีย ขาเขากทม. เลยตลาด
กลางไปนิดเดียว จะเห็นปาย แกส ตัวเบอเรอ
เปนทางเขาวัด
ปมแกสเปดใหมอยูถนนโรจนะใกลประตู A(
ทางเขา สวนอุตสาหกรรมโรจนะ )

พระนครศรีอยุธยา 081-6262540
พระนครศรีอยุธยา

ปมแกสเสนา อยูทางหลวงหมายเลข 3458
เสนจาก เสนา ไป ผักไห อางทอง ราคาถูก
ที่สุดในอยุธยา มี 2 ตู 4 หัวจาย
ติดสายเอเซียปากทางเขาวัดสะแก

พระนครศรีอยุธยา 081-6262540

กําลังกอสรางใกลแลวเสร็จ พรอมเปด
ใหบริการ ตนเดือนตุลาคม 2550 นี้ มี 2 ตู
จาย เปนระบบดิจิตอล เปดบริการ 05.00 21.00

พระนครศรีอยุธยา -

ปมดิจิตอลที่ทุกคนหาไมคอยเจอกันครับ ถา
มาจากทางกรุงเทพเลยโลตัสซายมือวิ่ง
คูขนานมาเรื่อย ๆ ตามแผนที่แลวกลับรถไต
สะพาน ก็จะเจอปมครับ ถามาจากทางเหนือ
มุงหนากรุงเทพ เลี้ยวเขาคูขนานตรงตลาด
กลางการเกษตรพอลงสะพานจะเห็นปายปม
แก็สตัวใหญ ๆ

พระนครศรีอยุธยา

อยูฝงเขา กทม ตรงในตลาดวังนอย หนา
สถานีตํารวจภูธรอําเภอวังนอย ปด 21.30 น.

พระนครศรีอยุธยา -

มาจากกรุงเทพ เลยตางระดับบางปะอินมาสัก
500 เมตร อยูติดกับปม ปตท เปด 24 ชั่วโมง
มีสองหัวจายตั้งอยูใน องคการบริหารสวน
ตําบลธนู มีสองหัวจายเปด 24 ชม.เลยหนา
lotus อยุธยาไปแลวเขาทางคูขนานกลับรถใต
สะพานแรกแลวชิดชายไวอยูชายมือครับ
ทางเขาวัดสะแก อ.อุทัย

34 หมู 6 ต.บานแพน อ.เสนา
72 ยูนิค
73 ปตท

74 สยามแกส

75 อื่นๆ

บานแพน เสนา

เลยแยกตางระดับอยุธยา
อุทัย อุทัย

76 ปคนิค

วังนอย

วังนอย

77 สยามแกส

แยกตางระดับบางปะอิน บางปะอิน

78 ปตท
79 ปตท

องคการบริหารสวนตําบลธนู
อุทัย

พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา

80
81
82
83

บางปะอิน
101 ม.5
101 ม.5
101 ม.5

พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา

อื่นๆ
คาลเท็กซ
คาลเท็กซ
คาลเท็กซ

84 คาลเท็กซ

101 ม.5 ลําไทร วังนอย

พระนครศรีอยุธยา 089-3999928

เลยตางระดับไปอยุธยา เลยปม ปตท.เล็กนอย

ขาเขากรุงเทพ มาจากสระบุรี หรือ จาก
อยุธยา ที่จะเขากรุงเทพ(โรจนะ) วิ่งเลยตลาด
วังนอย มา หางจากธนาคาร กสิกร 500
เมตรอยูในปม คาลเท็ก

85 ปคนิค

86 คาลเท็กซ

87 อื่นๆ

88 อื่นๆ
89 ปตท

พุทเลา บางปะหัน

101 ม.5 ลําไทร วังนอย

บานหวา

พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

อ.บางปะอิน บางปะอิน

90 ปคนิค

ตลาดวังนอย

91 อื่นๆ

วังนอย - วังนอย

92 สยามแกส

พระนครศรีอยุธยา 035-713243,713260

วังนอย

แยกวัดไผโรงวัว สามเมือง
ลาดบัวหลวง

พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา

ตั้งอยูริมถนน บางปะหัน - ปทุมธานี ใกล
แยกกํานันดิเรก หรือ สวนนก ปมมาตรฐาน
เสนอีสาน เลย สระบุรี มาขาเขากรุงเทพ ติด
กับตลาดวังนอย เลยธนาคารกสิกร มา 500
เมตร อยูในปม คาลเท็ก
เปนปมเล็กๆอยูริมถนนสายเอเซีย เลยแยก
ไปบางปะอินประมาณ ๑๐๐ เมตรอยูติด
กับปตทเลย
เสนทางมุงหนา กทม.---> อยุธยา อยูเลย
สะพานตางระดับบางปะอิน เลยแยกทางเขา
ไป อําเภอบางปะอิน ประมาณ 100 เมตรจะ
เห็นปมน้ํามัน ปตท.ปมแกสที่วาจะอยูขาง
ปมน้ํามันเลยทางดานซายมือ

พระนครศรีอยุธยา -

มีทั่งไปจากกรุงเทพ และ เขา กรุงเทพ ขาไป
อยูเลนคูขนาน จะมีปายแกส ตัวใหณๆ ตรง
ขามกับ ตลาดวังนอย และขาเขากรุงเทพ อยู
ในตลาดวังนอย เลี้ยวขวาเขาไป แลวตรงไป
ขามสะพานเล็กๆ ก็จะเห็นปม เปน ของ
ปกนิก หางจากถนนหลัก ประมาณ 500 เมตร
ฝงตรงขามตลาดวังนอย เลยแยกเขาอยุธยา
ประมาณ 200 ม.ไปทางสระบุรี ติด ถ.
พหลโยธิน

พระนครศรีอยุธยา

ตอนนี้อยูในชวงกําลังก็สราง นาจะเปด
ประมาณปลายป 2551 ตั้งอยู ถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรี กอนแยกวัดไผโรงวัว ฝงขาออก
กรุงเทพฯ ดานหลังเปนโรงบรรจุกาซหุงตม
ดานหนาเปดสถานีบริการกาซเติมรถยนต 2
ตู 4 หัวจาย

พระนครศรีอยุธยา

93 สยามแกส

แยกวัดไผโรงวัว สามเมือง
ลาดบัวหลวง

94 อื่นๆ

ตางระดับบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

ตั้งอยู ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี กอนแยกวัด
ไผโรงวัว ฝงขาออกกรุงเทพฯ ดานหลังเปน
โรงบรรจุกาซหุงตม ดานหนาเปดสถานี
บริการกาซเติมรถยนต 2 ตู 4 หัวจาย
ลงตางระดับบางปะอินไปทางอยุธยาประมาณ
700 ม. ผานปมน้ํามัน ปตท. ไปประมาณ 50
ม. ซายมือ

95 ปคนิค

96 ปคนิค

97 คาลเท็กซ

ตลาดวังนอยเมืองใหม วัง
นอย วังนอย

พระนครศรีอยุธยา 081-3393996 เฮียตี๋

ตลาดวังนอยเมือ วังนอย วัง
นอย
พระนครศรีอยุธยา

ถนนพหลโยธิน (ขาเขา) แยกตลาดวังนอย
เลี้ยวซายขางธนาคารไทยพานิชย สาขาวัง
นอย ประมาณ 200 เมตร ใกล สภอ. วังนอย

- บานปอม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา -

ถามาจากปธุมธานี ปมจะอยูดานซายมือ
กอนถึงแยกวรเชษฐ 1 กม. ปมเพิ่งเปดได5
วัน ราคา 11.90 บาท ถามาจากบางปะหันจะ
มีจุดยูเทริน สามาขามาเติมไดเลย

พิจิตร

ถนนพหลโยธิน (ขาเขา) แยกตลาดวังนอย
เลี้ยวซายขางธนาคารไทยพานิชย สาขาวัง
นอย ประมาณ 200 เมตร อยูใกล สภอ. วัง
นอย
อยูตรงสี่แยกปลวกสูง ถนนหลวงหมายเลข
117 ตัดกับหมายเลข 115ใหญติดถนน เห็น
งาย

พิจิตร

มาจากอําเภอสามงาม ผานศูนยมาสดามาจะ
มีสามแยกขับผานมาประมาณ 10 เมตร กอน
ขามสะพานคลองชลประทานอยูทางซายมือ
สังเกตมีอูซอมรถยนตติดกับถนนมีปายเขียน
วารับติดตั้งแกสรถยนต

98 ปคนิค

ตลาดวังนอยเมืองใหม ลําไทร
วังนอย
พระนครศรีอยุธยา 081-3579016 เจเยาว

99 อื่นๆ

สี่แยกปลวกสูง

100 สยามแกส
101 ปตท

102 อื่นๆ
103 อื่นๆ

104 ยูนิค
105 ปตท
106 ยูนิค

พหลโยธินเสนขาเขากรุงเทพ เลี้ยวซายเขา
ตลาดวังนอย เลยปอมตํารวจ 500 เมตร

วชิรบารมี

คลองคะเชนทร เมือง
สี่แยกหนองหัวปลวก ไผรอบ
โพธิ์ประทับชาง

ทับคลอ ทับคลอ
ทับคลอ
ปมบางจาก ไผรอบ โพธิ์
ประทับชาง
ทาทอง เมือง

พิจิตร

พิจิตร

891667155

พิจิตร

พิจิตร

081-8879903

พิษณุโลก

ไมมี

เลขที่ 1 หมู 7 สมอแข เมือง พิษณุโลก

08-1475-8295

เปดบริการ6.00-20.00น 28ลิตรเต็มปเลยชั่ง
มากับมือแบบ15 ก.ก 300 บ.เอาไวชวยเหลือ
กันจะ
มาจากก.ท.มถึงสี่แยกเขาทรายเลี้ยวซาย5ก.ม
ตั้งอยูในปมบางจากบริเวณกอนถึงแยกหนอง
หัวปลวก สาย117 นครสวรรคมุงหนา
พิษณุโลก
เปนปม NGV กอนถึงไฟแดงแยกไปสุโขทัย
กอนศูนย TOYOTA ของปตท

107 ยูนิค
108 อื่นๆ
109 ยูนิค
110 ยูนิค

111 ยูนิค
112 ยูนิค

113 ยูนิค
114 ปตท
115 ปคนิค

116 อื่นๆ

117 ปตท
118 อื่นๆ

1 หมู 7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.
พิษณุโลก 65000 สมอแข เมือง พิษณุโลก
เยื้องมหาวิทยาลัยนเรศวร
เมือง
พิษณุโลก
322/7 ในเมือง เมือง
พิษณุโลก
269 ม.6 ดอนทอง เมือง

พิษณุโลก

269 ม.6 ต.ดอนทอง อ.เมือง พิษณุโลก
หางจากแยกอินโดจีน 1 กม.
เมือง
พิษณุโลก

1 หมู 7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.
พิษณุโลก สมอแข เมือง
ภูทับเบิก หลมสัก
แยกตนหวา ทางหลวง 117
นครสวรรค- พิษโลก

อ.วิเชียรบุรี(สามแยกวิเชียรบุรี)
วิเชียรบุรี

พิษณุโลก
พิษณุโลก

55251689
055-295395

ติดถนนสายพิษณุโลก-อุตรดิตถ ออกจาก
แยกอินโดจีน ประมาณ 6 กม.

55223308

ติดถนนใหญ สายพิษณุโลก ไป อุตรดิตถ
เลยแยก อินโดจีนประมาณ 6 กม. ผานแยก
ดอนทอง ประมาณ 2 กม. พรอมอูติดตั้งแกส

081-475-8295

08-1475-8295

ปมเปดใหมอยูบนถนนสายเลี่ยงเมือง
พิษณุโลก หางจากสี่แยกอินโดจีน 1,300
เมตรไปทางสํานักงานขนสงจังหวัดพิษณุโลก
แหงใหม อยูหางจาก Big C , Lotus
ประมาณ 3.5 กิโลเมตร พื้นที่กวางขวาง
เปนปมแกส Lpg

พิษณุโลก

เพชรบูรณ

อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ ซับ
สมอทอด บึงสามพัน
เพชรบูรณ
หลมสัก

08-1475-8295

ปมเปดใหมอยูบนถนนสายเลี่ยงเมือง
พิษณุโลก หางจากสี่แยกอินโดจีน 1,300
เมตรไปทางสํานักงานขนสงจังหวัดพิษณุโลก
แหงใหม อยูหางจาก Big C , Lotus
ประมาณ 3.5 กิโลเมตร พื้นที่กวางขวาง
จากนครสวรรคเลย ม.นเรศวร กอนถึงสี่แยก
ไฟแดง

เพชรบูรณ

ถนนสาบสระบุรี-หลมสัก(ทางหลวงหมายเลข
21 ระหวางหลักกิโลเมตรที่ 126-127 ขาไป
เพชรบูรณ)บริเวณสามแยกวิเชียรบุรี เลย
โรงพยาบาลวิเชียรบุรีเล็กนอยอยูฝงเดียวกัน
แกไขปมเปนสถานีเติมแกสแตรับเติมรถยนต
มาจากกรุงเทพเลยอําเภอบึงสามพันไป
ประมาณ 200 เมตร เปนซอยเขาไปอยู
ระหวางปมคาลเท็กซกับรานกระเบื้อง เ
สี่แยกพอขุนผาเมืองทางไป อ.ชุมแพ จ.
ขอนแกนไปประมาณ 2 กม.อยูดานขวามือ

119 อื่นๆ

120 สยามแกส

121 ปตท

111 หมู12 นางั่ว เมือง

อ. เมือง จ.เพชรบูรณ

เพชรบูรณ

ถามาจากตัวเมืองเพชรบูรณถึงแยกพอขุนให
เลี้ยวซายทางไปเขาคอ ขับไปประมาณ500
เมตรปมจะอยูซายมือ

เพชรบูรณ

ติดกับโฮมแลนด ออกจากตัวเมืองเพชรบูรณ
เสนทางไปหลมสัก ประมาณ5กิโล

056-741307, 081-5321609

เลยรพ.เพชรบูรณขึ้นไปอีก ไมไกลคับ เปน
ปมเปดใหมรายละเอียดเดวบอกอีกครั้ง

เมือง เพชรบูรณ

122 สยามแกส

อ.เมืองเพชรบูรณ

เพชรบูรณ

123 สยามแกส

111 หมูที่ 12 นางั่ว เมือง

เพชรบูรณ

124 ยูนิค

ทางหลวงหมายเลข12

เพชรบูรณ

125 อื่นๆ

บานทาพล

เพชรบูรณ

จากเมืองเพชรบูรณ ออกมาเพียง4-5กิโลเมตร
กอนไปเที่ยวเขาคอแวะเติมและพัก กอนเที่ยว
จากกรุงเทพ วิ่งผาน อ.เมืองเพชรบูรณ
ประมาณ4กม. อยูซายมือ
บรรยากาศเหมือนรีสอรท เปนจุดพักรถก็ดี
ถาจะขึ้นเขาคอหรือลงมาจากน้ําหนาวและก็
ไปภูเรือ
อยูใกลตลาดทาพล ถามาจากเพชรบูรณไป
หลมสัก อบูขวามือกอนเขาตลาดทาพล

เพชรบูรณ

อยูดานซายมือ เลย ม.ราชภัฏเพชรบูรณ
ประมาณ 1 กม.กอนถึง หมูบานโฮมแลนด
ติดกับที่บรรจุแก็สหุงตม สยามแก็ส

126 สยามแกส

127 อื่นๆ
128 อืน่ ๆ
129 อื่นๆ
130 อื่นๆ
131 สยามแกส

ถ.สระบุรี-หลมสัก ในเมือง
เมือง

70 หมู 16 น้ําชุน หลมสัก
70 หมู 16 น้าํ ชุน
284/2-3 หลมสัก หลมสัก

815321609

อยูหางจากอําเภอเมืองเพชรบูรณ 40 กม.
ตั้งอยูอําเภอหลมสัก หางจากอําเภอหลมสัก
5กม. อยูใกลสี่แยกพอขุน ทางขึ้นเขาคอพิษณุโลก (ทางหลวงแผนดินหมายเลข12)

เพชรบูรณ
เพชรบูรณ
เพชรบูรณ
เพชรบูรณ
เพชรบูรณ

01-6808666

เลยจากสี่แยกพอขุนผาเมืองเขามาในตัวเมือง
หลมสัก

132 ยูนิค
133 สยามแกส

สี่แยกพอขุนผาเมือง หลมสัก เพชรบูรณ
แถวอนุสรณพอขุนผาเมือง
หลมสัก
เพชรบูรณ

134 สยามแกส

อ.เมืองเพชรบูรณ

135 อื่นๆ

136 ปตท
137 ปตท

138 สยามแกส

139 สยามแกส
140

ถามาจากกรุงเทพจะไปเที่ยวเขาคอใหตรงมา
ที่อ.หลมสัก(เลยตัวจังหวัดมาประมาณ 40
กม.)ตรงมาใหถึง สี่แยกพอขุนผาเมือง(กอน
ถึงอ.หลมสัก 5กม)ใหเลี้ยวซายไปทาง อ.เขา
คอ หรือ จ.พิษณุโลก ประมาณ 500 เมตร
จะเจอปมแกสอยูทางซายมือ เปดตลอด 24
ชม.
พิษณุโลกเสนทางสายสระบุรี-หลมสัก
ออกจากเพชรบูรณประมาณ 4 กิโลเมตร อยู
ทางซายมือ ติดกับหมูบานโฮมแลนด

เพชรบูรณ

แยกสระโบสถ - ชัยบาดาล หลัก
กม.ที่ 75
เพชรบูรณ
อําเภอบึงสามพัน เลยปมน้ํามัน
ปตท.

เพชรบูรณ
เพชรบูรณ

46 ม.2 ลํานารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี

ชัยบาดาล ชัยบาดาล

ลพบุรี

353/1 ม.6 ทะเลชุบศร เมือง

ลพบุรี

081-8443157

-

ปมแกส เปด 24 ชม. จากลพบุรี มุงหนาไป
เพชรบูรณ ผาน สามแยกลํานารายณไปอีก 2
กม. เปนแยกสระโบสถ เลยแยกไป 100
เมตร อยูทางซายมือ ตรงกับหลัก กม. ที่ 75
มองหางายมาก มีปายบอกตลอดทาง จริงๆ
แลวปมนี้อยูเขตจังหวัดลพบุรี แตไปอีกนิด
เดียวก็เขา เขตอําเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณแลว ถาเลยปมนี้ไปกไมมีปมแกสอีก
ตามทางหลวง21ไปเพชรบูรณ เลยตัวอ.บึง
สามพัน ไป จะมีปมน้ํามัน ปตท ซายมือ เลย
ปมประมาณ 100 ม
อยูใกลกับโฮมแลนด
อ.ชัยบาดาล(ลํานารายณ) เลยหอนาฬิกาไป
ประมาณ 2 กม. เลยโชวรูม อีซูซุ 500 ม.ผาน
ไฟแดงไป อยูซายมือ
เมื่อจะไปเที่ยวเพชรบูรณ จะตองผาน อ.ลํา
นารายณ (ชัยบาดาล) วิ่งผาน บริษัทสหฟารม
ที่อยูในอําเภอลํานารายณไปประมาณ 3 กม.
ปมอยูซายมือ ลิตรละประมาณ 10.40 บาท
เมื่อเดือน เม.ย.50 ที่ผานมาครับ แลวไปเที่ยว
เพชรบูรณ ไปกลับไดเลย ขากลับ กทม.
คอยแวะเติมอีกทีครับ
ทางไปกองบิน 2 กอนถึง สํานักงานขนสง
จังหวัด

141

229/5 ทะเลชุบศร เมือง

142 ปตท
143 ปตท

144 ปคนิค

145 อื่นๆ

146 อื่นๆ

ลพบุรี

วงเวียนสระแกว ตองวิ่งเสนสระบุรีครับ พล
โยธินเขาเมืองลพบุรีผาน BIC-C ผานวง
เวียนแรกเรียกวาวงเวียนพระนารายณ ตรง
ไปอีกวงเวียนที่ 2 เรียกวงเวียนสระแกว(จํา
ชื่อไวใหขึ้นใจ) ปมอยูติดวงเวียนขวามือ
อยูเลยแยกเขาตลาดลํานารายณไปทาง จ.
เพชรบูรณประมาณ 2 กม. อยูทางซายมือ
อยูในปม ปตท.เยื่องวงเวียนสระแกว
ถนนเพชรเกษมขาเขา จากอําเภอปากทอ เลย
แยกหวยฯ ประมาณ 1 กม. จะไป อ.เมือง
ราชบุรี ไมมีชื่อปม เปนปมเล็ก ๆ
เลย 3 แยกไฟแดงทางเขา บขส. ทางไป
เพชรบูรณประมาณ 2 กม.มีปายบอกทาง
ตลอดครับ อยูซายมือ

ลพบุรี

ปมเปดใหม ตงอยูระหวางเสนทาง จ.ลพบุรี
ไป จ.สิงหบุรี ออกจากตัวเมืองลพบุรี ไป
สิงหบุรี ไปประมาณ 5 กม. ปมตั้งอยูขวามือ

ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี

- ปากทอ

ลพบุรี

ชัยบาดาล ลํานารายณ

อ.ทาวุง จว.ลพบุรี

ทาวุง

147 อื่นๆ

ลพบุรี

148 คาลเท็กซ

สมุทรสงคราม

149 อื่นๆ
150 ปคนิค
151
152

153 ปคนิค

แมกลอง
155/6 แมกลอง เมือง

155/6 แมกลอง เมือง

ที่เดียวกันกับที่เดิมครับ

เปนปมเปดใหมาครับไปเติมมาตอนปใหม มี
สองตูสี่หัวจาย ถามาจากสิงหบุรีก็เลย อําเภอ
ทาวุง ไปประมานสอง สามกิโลเมตรอยูทาง
ซายมือ ราคาก็เทากับที่วงเวียนสะเเกวครับ
10.44 บาท/ลิตร เทากันเเตเต็นเร็วกวามาก
เพราะมีถึงสี่หัวจาย
ถนนพระรามที่ 2 ขาเขากทม.จากวังมะนาว
กอนเขาแมกลอง อยูซายมือ
ขาออกกรุงเทพ กอนขามสะพานแมกลอง ให
ออกทางขนานที่เขียนวา ไปดอนหอยหลอด
เพื่อจะไปกลับรถใตสะพาน ปมจะอยูซายมือ
กอนกลับรถ

สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม

(มุงกทม.) ออกทางขนานที่เขียนวาไปดอน
หอยหลอด ปมอยูซายมือกอนกลับรถ
0-3471-3236
ไปราชบุรี เลยสะพานเขาเมือง เลี้ยวซายปาย
บางจะเกร็ง ผานรานกามปู ไปตามทาง ปด
19.00

154 อื่นๆ
155 อื่นๆ
156 สยามแกส
157 สยามแกส

158 สยามแกส

159 อื่นๆ
160 อืน่ ๆ

สมุทรสงคราม
46/63 ม.6 ออมนอย กระทุม
แบน
สมุทรสาคร
46 ม.6 คลองมะเดื่อ กระทุม
แบน
สมุทรสาคร
46/63 ม.6 ออมนอย กระทุม
แบน
สมุทรสาคร

โคกขาม เมือง
สมุทรสาคร
หมูที่ 10 ต.สวนหลวง อ.กระทุม
แบน จ. สวนหลวง กระทุม
แบน
สมุทรสาคร
หลังอําเภอเมือง เมือง
สระแกว

161 อื่นๆ

อรัญประเทศ บานใหมหนอง
ไทร อรัญประเทศ

สระแกว

162 อื่นๆ

อ.อรัญประเทศ

สระแกว

163 สยามแกส
164 อื่นๆ

บานน้ําซับ
อ.อรัญญประเทศ

สระแกว
สระแกว

165 อื่นๆ

เมือง

สระแกว

166 ปตท

เมือง

สระแกว

167 ปตท

สระขวัญ เมือง

สระแกว

034-711451

ออกทางขนานจะไปดอนหอยหลอด อยูใกล
กันกับหมวดกทารทางสมุทรสงคราม

01-8156554

วิ่งเสนเอกชัย กอนถึงตัวเมืองมหาชัย อยูเลย
ปมบางจากครับ..เปนปมน้ํามันเกาคาสตรอน
แตตอนนี้ทําเปนปมแกสแลว..
ถนนพุทธมณฑลสาย4 ตัดใหมแยกจากเพชร
เกษมไปทางกระทมแบนประมาณ 3 กม.อยู
ถึงกอนโรงแรมบานานาอินน
เปนปมแบบวาเติมถังแกสธรรมดา

-

0-3743-3010

ปม LPG อรัญแลวครับ ประมาณ 4 กม
ออกจาก อรัญ มาทางสระแกว บน ถ. 33NW
(มี 4 เลน) ตรงขามรานอาหาร แมกไม ใกล
แยก ทล. 348-33 มีแตเบอรของราน แมกไม
ปมเพิ่งเปด มีค51 จาก กทม.อยูขวามือ(ขา
เขากทม) เลยปม ESSO ไปหนอย ไมมีปาย
ใหญตองสังเกตดู
จากสี่แยกถนนตัดใหมสระแกวเลี้ยวไปทาง
ฉะเชิงเทราประมาณ 7 กม. อยูทางซาย ตู
ใหม 4 มือจาย
ออกจาก อ.อรัญญประเทศ 3 ก.ม.ซายมือ
ซอยตรงขามโรงพยาบาลสระแกว หนาปาก
ซอยเขียนชื่อรานธรรมชาติ เขาซอยประมาณ
100 เมตร อยูทางซายมือเปนปมเติมถังบาน
แตอัดถงรถยนตได
ปมเปดใหมไดสามวันผมเติมแลวเปนระบบ
หัวจายหากจากตัวเมือง3-4กม.จากสามแยก
ไฟแดงตัวเมือง
มาจากเขาหินซอนอยูซายมือกอนถึงแยก
สระแกว

168 อื่นๆ

169 ปตท

170 ปคนิค
171 สยามแกส
172 ปตท
173 ปคนิค
174 สยามแกส
175 ปคนิค
176 สยามแกส
177 อื่นๆ

178 ปตท
179 ปคนิค
180 ปคนิค

แถวแยกหวยบง สระบุรี
65/2 ม.4 กม.97 หวยทราย
หนองแค
96/3 ม. 6 ตะกุด เมือง
เมืองสระบุรี

สระแกว

เสนทางพนมสารคาม-อรัญประเทศ...(ถนน
ตัดใหม.)...จะมีดานตรวจอยู2ทางแยก....
แยกแรกไมใช....พอถึงแยก2 เปนดานกักสัตว
...เลย4แยกนี่ไปประมาณ1-2กม.ใหดูปาย
ทางซาย-บานน้ําซับ...หรือเรือนจําจังหวัด
สระแกว....เลี้ยวเขาไปประมาณ5กม.ลัดกวา
ไปบนเสนทางเดิม(อรัญประเทศ)อีกเปน10กม.
เลย...ลองดูนะครับ

สระแกว

37246102

เพิ่มรายละเอียด ตามหมายเลข 858 ถามา
จากกบินทรบุรีถึงไฟแดงแรกที่เมืองสระแกว
ใหเลี้ยวขวาเขาไปเปนถนนเทศบาล6 ไปตาม
ถนน ประมาณ 3 กม.ก็ถึงปม ตอนนี้ยังมีหัว
จายเดียว

สระบุรี

085-9464144

ตั้งอยู ถ.พหลโยธิน ขาเขาสระบุรี มาจาก
แยกพุแค กอนถึงแยกหวยบงประมาณ 2.5
กม ดวยสถานที่กวางขวางสะดวกสบาย
มาตรฐานเดียวกันของ

สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี

36336633
081-8380525,036-313570
036-315225

65/2 ม.4 หวยทราย หนองแค สระบุรี
ขาง ร.พ.เกษมราษฎร สระบรี
เยื้องโลตัส
สระบุรี
5 หมู 5 พระพุทธบาท พระ
พุทธบาท
สระบุรี

36336633
ปมแกสสระบุรี

สระบุรี

96/3 หมู 6 ต.ตะกุด เมือง สระบุรี
แกงคอย
สระบุรี
เยื้องโลตัสสระบุรี ขาง รพ เกษม
ราษฏรสระบุรี
สระบุรี

เปดบริการวันที่10 เมษายน 51 รับน้ําดื่มฟรี

กอนถึงรานครูตอ 100 เมตร ขาเขากรุงเทพ

0-3622-1668, 0-1838-0525

มาจาก กรุงเทพฯ ใหตรงเขาเมือง ขามทาง
รถไฟ เลี้ยวขวาสี่แยกไฟแดงแรก ตรงไปสุด
ทางแลวเลี้ยวซาย ตรงไปอีก 500 ม.ปมอยู
ซายมือ

สระบุรี

เดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงสระบุรี เลี้ยวขวา
ขามสะพานตางระดับเขาถนนมิตรภาพมุงหนา
ไป นครราชสีมา ลงสะพานมาแลว ซายมือ
เปนโลตัส ฝงขวาเยื้องๆกันคือ โรงพยาบาล
เกษมราษฎร(หลัก ก.ม.109) ปมอยูขาง
โรงพยาบาล ถามาจากนครราชสีมา ปมอยูฝง
ซาย
มายังแกงคอย สะพานตางระดับแกงคอย
บานนา เพียงเล็กนอย

สิงหบุรี

อยูติดกับปมเจ็ต สิงหบุรี ถนน เอเชีย อยูหาง
จากแยกลพบุรี - สิงหบุรี ไปทางอินทรบุรี
ดานซายมือ ประมาณ 2 กม อยูกอนถึงปม
เจตสิงหบุรี

181 ปตท

ก.ม.109 ถนนมิตรภาพ ขาง ร.พ.
เกษมราษฎร เมืองสระบุรี สระบุรี

182 ปคนิค

แกงคอย

183 ปตท

184 ปคนิค
185 อื่นๆ
186 ปคนิค

บางมัญ เมือง
93ถนน สายเอเซีย กม.143 (ขา
ขึ้น)ติดแมลาปลาเผา ต.
บางมัญ อ.เมือง
ต.บางมัญ อ. g,nv
93 ม.4 บางมัญ เมือง

187 สยามแกส

172/1 ม.7 บางงา ทาวุง ลพบุรี สิงหบุรี

188 สยามแกส

172/1 ม.7 บางงา ทาวุง ลพบุรี สิงหบุรี

189 สยามแกส
190 อื่นๆ

172/1 ม.7 บางงา ทาวุง ลพบุรี สิงหบุรี
สุโขทัย

สิงหบุรี
สิงหบุรี
สิงหบุรี

036-315225

036-539541-3
036539541-3

899606195

191 สยามแกส

397/1 บานสวน เมือง

สุโขทัย

081-9735501

192 สยามแกส
193 อื่นๆ
194 อื่นๆ

468 หมู 2 บานสวน เมือง
อ เมือง อ สวรรคโลก
185

สุโขทัย
สุโขทัย
สุพรรณบุรี

081-9735501
081 0419883

195 ปตท

256 ม.1 ทาระหัด เมืองฯ

สุพรรณบุรี

เปดบริการประมาณ 15 มีนาคม 2550
ปมทาสีเขียว อยูกมที่ 137-138 สายเอเซีย
อยูติดกับปมเจ็ทหางจากแยกสิงหบุรีใต
ประมาณ 2 กม.
ปมทาสีเขียว อยูกมที่ 137-138 สายเอเซีย
อยูติดกับปมเจ็ทหางจากแยกสิงหบุรีใต
ประมาณ 2 กม.
ปมทาสีเขียว อยูกมที่ 137-138 สายเอเซีย
อยูติดกับปมเจ็ทหางจากแยกสิงหบุรีใต
ประมาณ 2 กม.

0-3551-1811

ปมแกสรถยนต LPG แหงแรกในจังหวัด
สุโขทัย รับติดตั้งแกสรถยนต LPG 2ระบบ
ปมแกสรถยนต LPG แหงแรกในจังหวัด
สุโขทัย ขางวัดปาเรไร-สุสานจีนบานสวน

เลยอ.บางปลามา 5 กม. บนถนนสาย 340
กอนแยกเลี่ยงเมืองสุพรรณ-อูทอง

196 อื่นๆ
197 ปตท

198 สยามแกส

199
200 ปตท

201 ยูนิค
202 ปตท

203 ปตท

204 อื่นๆ
205

206 ปตท

ต.อูทอง อูทอง อูทอง
เมือง

สุพรรณบุรี

ประมาณ 1 กิโลเมตร ถามาจาก จ.นครปฐม
จะเลยสามแยกที่จะเลี้ยวไป อ.บอพลอย
ประมาณ 3 กิโลเมตร ผาน รพ.อูทอง ไป 1
กิโล

สุพรรณบุรี

กอนถึง 4แยกอาชาสีหมอก(แยกไปสถานี
รถไฟ) ฝงเดียวกับรานอาหารมะขามสามตน

99/9 หมู 9 ยานยาว สามชุก สุพรรณบุรี

ปี มแกส LPG ตั้งอยูที่ อ.สามชุก จ.
สุพรรณบุรี บนถนนสาย 340 สุพรรณบุรีชัยนาท กม. 127 ถามาจาก กรุงเทพฯ ผาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุพรรณภูมิ
อ.สามชุก ประมาณ 1.5 กิโลเมตร อยูทาง
ซายมือ

395 สามชุก สามชุก
123 ทาพี่เลีย้ ง เมือง

สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี

วิ่งจากถนน อ.เมืองมาเจอ 4 แยกเลี้ยวซาย
แลวเลี้ยวขวา ถนนเลียบคลอง มา 300 ม.
ตรงขามกับศาลเจาพอหลักเมือง

สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี

อยูเลยแยกวัดโพธิ์คอยไป 200 ม. ขาเขา
ก.ท.ม. เลย Lotus สุพรรณบุรี ประมาณ 6
กม. " ยินดีตอนรับทุกทานครับ "
ปมกลางเมืองสุพรรณบุรี

99/9 ทาระหัด เมือง
ตัวเมืองสุพรรณฯ

256 หมู 1 ต.ทาระหัด ทา
ระหัด เมืองฯ

185 ม.7 หนองขาม หนอง
หญาไทร
วังนอย

27/1 ม.1 ทาตอ มหาราช

สุพรรณบุรี

081-3348488

สุพรรณบุรี

ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี จาก อ.บาง
ปลามามุงหนาไปสุพรรณบุรี ซายมือติดปม
ปตท. เลยอ.บางปลามาประมาณ 6 กม.

อยุธยา

ปมอยูหางจากตลาดดานชาง ประมาณ4กม.
อยูบนถนนสาย 333 (อูทอง-บานไร) ระหวาง
หลักกม.ที่59-60 ถามาจาก อ.อูทอง ปมจะ
อยูทางซายมือกอนถึงตลาดดานชาง
กม.66 เลยปม Jet กอนถึงตางระดับแยกไป
อยุธยา 200 ม. ซายมือ

อางทอง

ปมแกส LPG ของโสภาแกส อยูระหวางเขต
รอยตอของ จ.อางทอง กับ อยุธยา..... ปมจะ
ตั้งอยูบนถนนสายเอเชียขาวิ่งเขากรุงเทพฯ
จะอยูติดกับศูนยโตโยตาโฆสิต อางทอง เปด
บริการ 24 ชม.

สุพรรณบุรี

081-3045878

207 ปตท

27/1 ม.1 ทาตอ มหาราช

อางทอง

081-3045878

ปมแกส LPG ของโสภาแกส อยูระหวางเขต
รอยตอของ จ.อางทอง กับ อยุธยา..... ปมจะ
ตั้งอยูบนถนนสายเอเชียขาวิ่งเขากรุงเทพฯ
จะอยูติดกับศูนยโตโยตาโฆสิต อางทอง เปด
บริการ 24 ชม.

