
ลําดับ ชื�อร้าน จังหวัด
00001 สาขา ปตท.มือทอง - ชะอํา เพชรบุรี
00002 สาขา โชคชัย 4 ซ. 21 กทม
00003 สาขา ตลาดทองสะอาด นนทบุรี
00004 สาขา พยุหคีรี นครสวรรค์
00005 สาขา ปตท.สายไหม-หทัยราษฎร์ กทม
00006 สาขา มาร์เก็ตวิลเลจ บางนา กม.12 สมุทรปราการ
00007 สาขา พรหมประกาย อุดรธานี
00008 สาขา โรงโป๊ะ (บางละมุง) ชลบุรี
00009 สาขา เวียงสระ นครศรีธรรมราช
00010 สาขา ทับสะแก ประจวบ
00011 สาขา ปากทางวอร์คสตรีท ชลบุรี
00012 สาขา ด่านนอกจุด 2 สงขลา
00013 สาขา ปตท.นาราคอร์ท สมุทรสงคราม
00014 สาขา บ้านฉาง 3 ระยอง
00015 สาขา ชุมชนราไวย์ ภูเก็ต
00016 สาขา หมู่บ้านอิ�มอัมพร กทม
00017 สาขา ปตท.เขาค้อ เพชรบูรณ์
00018 สาขา ประสิทธิ�ไพศาล ขอนแก่น
00019 สาขา ปตท.ท่าช้าง (บางกลํ�า) สงขลา
00020 สาขา ปตท.พีเอสวาย ท่าพระ กทม
00021 สาขา สังขละบุรี กาญจนบุรี
00022 สาขา จอมเทียน ซอย 16 กทม
00023 สาขา อําเภอลอง แพร่
00024 สาขา ตลาดเนื�องจํานงค์ ชลบุรี
00025 สาขา อําเภอไทรโยค กาญจนบุรี
00026 สาขา ปตท.เพชรบุรีลํ�ายุค (วังมะนาว ) จุด 1 เพชรบุรี
00027 สาขา  ปาดังเบซาร์ 3 สงขลา
00028 สาขา  พรเจริญ บึงกาฬ
00029 สาขา หน้า รพ.ชะอํา เพชรบุรี
00030 สาขา ดอนกรวย ราชบุรี
00031 สาขา ชุมชนบ่อแขม เพชรบุรี
00032 สาขา แหลมแม่พิมพ์ ระยอง
00033 สาขา ปตท.เด่นชัย-ลําปาง ลําปาง
00034 สาขา ปตท.สุขุมแม่สะเรียง แม่ฮองสอน
00035 สาขา ปตท.เพชรเกษม 130 กทม
00036 สาขา ตลาดไท จุด 1 กทม
00037 สาขา วัฒนานันท์ (KS) กทม
00038 สาขา ลาดกระบัง 46 กทม
00039 สาขา ปตท.บ้านแฮดขอนแก่น ขอนแก่น
00040 สาขา เคหะบางพลี ซ. ฝ. 9 (KS) สมุทรปราการ

หูฟัง BLL 6030 มีจําหน่ายที�ร้าน 7-11 ที�ประเทศแล้ว วันนี�



ลําดับ ชื�อร้าน จังหวัด
00041 สาขา รามอินทรา กม.7 จุด 2 กทม
00042 สาขา ศุภฤกษ์ กทม
00043 สาขา ม.พฤกษา บี กทม
00044 สาขา Happy Park Ploenchit Z (สุขุมวิท 1) กทม
00045 สาขา ปตท.พิษณุโลกพลังงาน พิษณุโลก
00046 สาขา ชะอํา ซ. 53 เพชรบุรี
00047 สาขา สะพานปลาระนอง ระนอง
00048 สาขา หน้าโรงงาน LG ระยอง
00049 สาขา ม.พฤกษาวิลล์ 63 - พระราม 5 กทม
00050 สาขา เออีซี เกตเวย์ อุดรธานี อุดรธานี
00051 สาขา ปตท.ธงชัยเหนือสาย24 นครราชสีมา
00052 สาขา ตลาดเหรียญทอง กทม
00053 สาขา ปตท.บายพาสสระบุรี (ตะวันออก) สระบุรี
00054 สาขา ปตท.วิเศษชัยชาญ (อ่างทอง) อ่างทอง
00055 สาขา  ปตท.ม.นเรศวร พิษณุโลก
00056 สาขา ลาดพร้าว 25 กทม
00057 สาขา ปตท.หนองเสม็ด (ตราด) ตราด
00058 สาขา ชุมชนบ้านกระแชง ปทุมธานี
00059 สาขา  คลองเฉลิม พัทลุง
00060 สาขา Masri Hotel กทม
00061 สาขา อิสรภาพ 47 กทม
00062 สาขา สะพานฟ้า (รังสิตคลอง 1 ) ปทุมธานี
00063 สาขา ปตท.ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
00064 สาขา ตลาดโต้รุ่งกาญจน์ กาญจนบุรี
00065 สาขา สิรินธร ซอย 5 กทม
00066 สาขา แยกเหมราช ระยอง
00067 สาขา ปตท.สุวินทวงศ์ นครเนื�องเขต กทม
00068 สาขา ราม-34 กทม
00069 สาขา อนุมานราชธน กทม
00070 สาขา ตลาดสดนิคมบางปู สมุทรปราการ
00071 สาขา นราธิวาส 24 กทม
00072 สาขา พัฒนานิคมซอย 12 ลพบุรี
00073 สาขา สายใต้ใหม่ จุด2 กทม
00074 สาขา ตลาดพระราม 5 กทม
00075 สาขา ตลาดทรายรี สุราษฏร์ธานี
00076 สาขา แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 กทม
00077 สาขา 15 Sukhumvit Residence กทม
00078 สาขา  ชุมชนบ้านกรูด ประจวบ
00079 สาขา  ราชพฤกษ์ (บางพลับ) กทม
00080 สาขา วิภาวดี 64 (ปากซอย) กทม
00081 สาขา ปตท.บ้านในเมือง (จะนะ) สงขลา
00082 สาขา พิทักษ์พนมเขต มุกดาหาร



ลําดับ ชื�อร้าน จังหวัด
00083 สาขา รังษีสุทธาวาท ชลบุรี
00084 สาขา บ้านกรวด บุรีรัมย์
00085 สาขา ตําบลวาวี เชียงราย
00086 สาขา ตลาดแม่สมจิตกะตะ (ภูเก็ต) ภูเก็ต
00087 สาขา  ท่าแซะ จุด 2 ชุมพร
00088 สาขา ท่าวังผา น่าน
00089 สาขา  ปากคาด บึงกาฬ
00090 สาขา  ชุมชนบ้านเสือลากหาง พิษณุโลก
00091 สาขา ร.พ.พระยุพราชปัว น่าน
00092 สาขา พระตําหนัก ซ.4 (โรงแรมเอเซีย) ชลบุรี
00093 สาขา แอตแลนติส(พัทยาสาย2) ชลบุรี
00094 สาขา ดอนเมือง-1 กทม
00095 สาขา ขวัญพัฒนา กทม
00096 สาขา เทศบาลบางปู ซอย 69 กทม
00097 สาขา ศิลปการพาร์ค นนทบุรี
00098 สาขา สาลีโข - ถนน 345 นนทบุรี
00099 สาขา จรัญสนิทวงศ์ 92 กทม
00100 สาขา  ปริญญาลักษณ์ กทม
00101 สาขา ม.นักกีฬา 1 กทม
00102 สาขา หมู่บ้านพฤกษา 3 จุด 2 นนทบุรี
00103 สาขา ตลาดกิ�งแก้ว สมุทรปราการ
00104 สาขา ถนนเลียบทางรถไฟมวกเหล็ก สระบุรี
00105 สาขา ปากกราน (อยุธยา) อยุธยา
00106 สาขา เอื�ออาทรพหลโยธิน กม.44 กทม
00107 สาขา สะแกงาม 28 กทม
00108 สาขา ตลาดสดเทศบาลมาบตาพุด ระยอง
00109 สาขา ตลาดลําทับ กระบี�
00110 สาขา แม่สรวย เชียงราย
00111 สาขา  สามแยกดอนไชย ลําปาง
00112 สาขา ชัยพฤกษ-์พระราม4 (บางพลับ) กทม
00113 สาขา แม่เจดีย์ เชียงราย
00114 สาขา Victory  Mall ปทุมธานี
00115 สาขา สังคม หนองคาย
00116 สาขา จรัญฯ 85 กทม
00117 สาขา เคหะบางพลี 2 สมุทรปราการ
00118 สาขา บรรพตพิสัย นครสวรรค์
00119 สาขา นิคม 304 ปราจีนบุรี
00120 สาขา ตลาดพูนทรัพย์ ปทุมธานี
00121 สาขา เกาะยาว พังงา
00122 สาขา ตลาดธารทอง นนทบุรี
00123 สาขา แหลมปะการัง พังงา
00124 สาขา ท่าเรือทับละมุ พังงา



ลําดับ ชื�อร้าน จังหวัด
00125 สาขา หมู่บ้านเจ้าพระยา จุด 5 นนทบุรี
00126 สาขา แยกซอโอ ตาก
00127 สาขา นักกีฬาแหลมทองซอย 6 กทม
00128 สาขา กะรนวิลเลจ ภูเก็ต
00129 สาขา ทวีวัฒนา 24 กทม
00130 สาขา ชุมชนห้วยใหญ่ ชลบุรี
00131 สาขา  ลาดพร้าว 122 แยก 18 กทม
00132 สาขา  หทัยราษฎร์ 37 กทม
00133 สาขา ตลาดทัพทัน อุทัยธานี
00134 สาขา  บ้านตากตะวันออก ตาก
00135 สาขา สวนผัก ซอย 3 กทม
00136 สาขา วังนํ�าขียว นครราชสีมา
00137 สาขา พนม 2 ร้อยเอ็ด
00138 สาขา หนองพลับ ประจวบ
00139 สาขา สถานีพรมแดน กทม
00140 สาขา ปตท.REST AREA ประชาชื�น กทม
00141 สาขา อรุณนิเวศน์ กทม
00142 สาขา เพชรบุรี เพชรบุรี
00143 สาขา อยุธยาเมืองใหม่ซอย 3 อยุธยา
00144 สาขา สะแกงามวิลล่า กทม
00145 สาขา พหลโยธิน 47 จุด 2 กทม
00146 สาขา นภาจรัส กระบี�
00147 สาขา ลาดปลาเค้า 63 กทม
00148 สาขา อาคารไทยศรี กทม
00149 สาขา ตลาดท่าชนะ ชุมพร
00150 สาขา ตลาดประตูล้อ เชียงราย
00151 สาขา อ.เกาะคา ลําปาง
00152 สาขา เฮอริเทจ(ทัพพระยา) ชลบุรี
00153 สาขา หาดยาว สุราษฏร์ธานี
00154 สาขา ท้องนายปาน สุราษฏร์ธานี
00155 สาขา ชุมชนหนองส้ม เพชรบุรี
00156 สาขา พันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร
00157 สาขา สี�แยกเทียนทอง กทม
00158 สาขา คลองเกตุม 2 สมุทรสาคร
00159 สาขา โพรงมะเดื�อ บ้านไร่ (นครปฐม) นครปฐม
00160 สาขา กระถินทองใหม่ กทม
00161 สาขา SV Market (เทียนทะเล) กทม
00162 สาขา Tempo Grand (BTS วุฒากาศ) กทม
00163 สาขา ปตท.ท่าตําหนัก นครปฐม
00164 สาขา นานาใต้ (สุขุมวิท 4) กทม
00165 สาขา พหลโยธิน ขาออก (Fast Fac) กทม
00166 สาขา หนองกุลา พิษณุโลก



ลําดับ ชื�อร้าน จังหวัด
00167 สาขา สามแยกพระสมุทรเจดีย์ จุด 2 สมุทรปราการ
00168 สาขา ซอยตั�งพัฒนา สมุทรสาคร
00169 สาขา ตลาดพงษ์เอี�ยม (KS) สมุทรปราการ
00170 สาขา ปตท.นครชัยศรี นครปฐม
00171 สาขา บขส.อ.วัดสิงห์ ชัยนาท
00172 สาขา ตลาดโพธิ�สุวรรณ กทม
00173 สาขา ปตท.กบินทร์บุรี  304 ปราจีนบุรี
00174 สาขา ปตท.แม่นํ�าคู(้ระยอง) ระยอง
00175 สาขา สถานีบรรจุภัณฑ์และแยกสินค้ากล่อง (ลาดกระบัง) กทม
00176 สาขา พรุใน (เกาะยาวใหญ)่ พังงา
00177 สาขา บางเพรียงพัฒนา สมุทรปราการ
00178 สาขา ชานทะเลชะอํา ชลบุรี
00179 สาขา เพชรเกษม ซ.28 กทม
00180 สาขา บางลาย พิจิตร
00181 สาขา Market Place LPN คลอง 1 ปทุมธานี
00182 สาขา ม.ไลโอ (ถนนกาญจนาภิเษก) กทม
00183 สาขา ปตท.มิตรภาพโคกกรวด นครราชสีมา
00184 สาขา ตําบลป่างิ�ว เชียงราย
00185 สาขา เรวดี 17 นนทบุรี
00186 สาขา หมู่บ้านแกรนด์ทาวน(์บึง-หนองปรือ) ชลบุรี
00187 สาขา ตลาดสุวรรณเกลียวทอง(นครหลวง) อยุธยา
00188 สาขา หาดสวนสน(บ้านเพ) ระยอง
00189 สาขา คลองช้าง ตราด
00190 นิคมเขาบ่อแก้ว นครสวรรค์
00191 ตําบลทุ่งยั�ง อุตรดิตถ์
00192 ตลาดมรกต ชุมพร
00193 ปตท.ราชพฤกษ(์พังงา) พังงา
00194 บุณย์กัญจนา ซอย 8 ชลบุรี
00195 สุขุมวิท-บางพระ ชลบุรี
00196 ตลาดบางระจัน สิงห์บุรี
00197 ชุมชนสําเภาล่ม(อยุธยา) อยุธยา
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