
รายชือ่สาขาทีร่บัช าระดว้ยบตัรเครดติ

1 เซน็ทรัล รามอนิทรา 51 Big C ส าโรง 101 MM Market อรัญประเทศ จ.สระแกว้

2 เซน็ทรัล บางนา 52 โลตสั บา้นฉาง จ.ระยอง 102 โรบนิสนั โอเชีย่น จ.นครศรธีรรมราช

3 เซน็ทรัล ลาดพรา้ว  53 โลตสั กระบี ่ 103 โรงพยาบาลสวนดอก

4 เซน็ทรัล พระราม 2 ชัน้ 4 54 โลตสั หาดใหญ่ 104 สถาบนัประสาทวทิยา

5 เซน็ทรัล แจง้วฒันะ 55 โลตสั แกลง จ.ระยอง 105 โรงพยาบาลพญาไท 2

6 เซน็ทรัล พลาซา่ ชลบรุี 56 โลตสั บางนา-ตราด 106 โรงพยาบาลกรงุเทพ จ.ระยอง

7 เซน็ทรัล พษิณุโลก 57 โลตสัประชาชืน่ 107 โรงพยาบาลเกษมราษฎรรั์ตนธเิบศร์

8 เซน็ทรัล ขอนแกน่ 58 โลตสั เชยีงใหม ่ค าเทีย่ง 108 รพ.พญาไท นวมนิทร์

9 เซน็ทรัล พระราม 9 ชัน้ 6 59 โลตสั สามกอง  ภเูก็ต 109 รพ.เปาโล สมทุรปราการ

10 เซน็ทรัล อดุรธานี 60 โลตสั เฉวง เกาะสมยุ 110 โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธนิ

11 เซน็ทรัล ทาวน ์เซน็เตอร ์รัตนาธเิบศร ์ชัน้ 3 61 โลตสั หาดละไม เกาะสมยุ 111 โรงพยาบาลวชริพยาบาล

12 เซน็ทรัล สรุาษฎรธ์านี 62 โลตสั ถลาง 112 โรงพยาบาลพญาไท 3

13 เซน็ทรัล อบุลราชธานี 63 โลตสัรวมโชค จ.เชยีงใหม่ 113 ศนูยก์ารแพทยก์าญจนาภเิษก

14 เซน็ทรัล ศาลายา ชัน้ 3 64 Lotus พษิณุโลก 114 คณะแพทยศ์าสตร ์ม.สงขลาราชนครนิทร์

15 เซน็ทรัล พลา่ซา ระยอง 65 Lotus จ.สงขลา 115 โรงพยาบาลกรงุเทพ จันทบรุี

16 เซน็ทรัล ล าปาง 66 รพ.เกษมราษฎร ์รัตนาธเิบศร์ 116 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทว ีณ ศรรีาชา

17 เซน็ทรัล พลาซา่ เชยีงราย 67 รพ.พทุธชนิราช พษิณุโลก 117 เอสพลานาด รัชดา 

18 เซน็ทรัล ป่ินเกลา้ 68 Index Living Mall บางนา 118 รพ.เสรรัีกษ์ 

19 เซน็ทรัลเฟสตวิลั พัทยาบชี ชัน้ 5 69 หัวหนิ Market Village 119 โรงพยาบาลเจา้พระยา

20 เซน็ทรัล แอรพ์อรต์ พลาซา่ เชยีงใหมช่ัน้ 4 70 SC PLAZA สถานขีนสง่สายใตใ้หม่ 120 โรงพยาบาลกรงุเทพเชยีงใหม่

21 เซน็ทรัล ภเูก็ต 71 เมเจอร ์รัชโยธนิ 121 HABOR MALL พัทยา

22 Central สมยุ 72 แฟรี ่ขอนแกน่ 122 กรมการแพทยแ์ผนไทย (กระทรวง)

23 Central Westgate บางใหญ่ 73 โรงพยาบาลกรงุเทพ ชัน้ 3 123 กาดสวนแกว้เชยีงใหม่

24 Central Festival เชยีงใหม่ 74 โรงพยาบาลศริริาชปิยะมหาราชการณุย์ 124 IT - Square

25 Central Festival หาดใหญ ่จ.สงขลา 75 สยามสมาคม  125 พันธุท์พิย ์งามวงศว์าน

26 เดอะมอลลง์ามวงศว์าน ชัน้ 3 76 The Walk ราชพฤกษ์ 126 อมิเมจ มอลล์

27 เดอะมอลลง์ามวงศว์าน ชัน้ 5 77 MEGA บางนา 127 อนิทรา สแควร ์ประตนู ้า

28 เดอะมอลล ์บางกะปิ ชัน้ G 78 โรบนิสนั บางรัก 128 เดอะ พาซโิอ สวุรรณภมูิ

29 เดอะมอลล ์โคราช 79 Robinson สกลนคร 129 แหลมทองระยอง PASSION

30 แฟชัน่ไอสแ์ลนด ์รามอนิทรา ชัน้ 3 80 Robinson สรุนิทร์ 130 ท๊อปแลนด ์พษิณุโลก

31 The Old Siam  81 Promenada เชยีงใหม่ 131 เสรมิไทย พลาซา่ จ.มหาสารคาม

32 บิ๊กซ ีเอ็กซต์รา้ พัทยา 82 รพ. ลาดพรา้ว 132 อา่วพระนาง  กระบี่

33 บิ๊กซ ีวงศส์วา่ง 83 รพ.เกษมราษฎร ์ประชาชืน่ 133 สหไทย ทุง่สง 

34 บิ๊กซ ีรัชดาภเิษก 84 รพ.เกษมราษฎร ์บางแค 134 สพุรมีคอมเพล็กซ์

35 บิ๊กซ ีลาดพรา้ว 85 รพ.ธรรมศาสตร ์ศนูยรั์งสติ 135 NK Shopping Mall พังงา

36 บิ๊กซ ีตวิานนท์ 86 โรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช 136 Park Village พระราม 2

37 บิ๊กซ ีลพบรุี 87 โรบนิสนั ศรรีาชา 137 ทา่แพ จ.เชยีงใหม่

38 บิ๊กซ ีอยธุยา 88 โรบนิสนิ เพชรบรุี 138 เมยา จ.เชยีงใหม่

39 บิ๊กซ ีล าลกูกา 89 Robinson สระบรุี 139 ลานปดู า

40 บิ๊กซ ีบางนา 90 Paseo สขุาภบิาล 3 140 ป่าตอง จังซลีอน ภเูก็ต

41 บิ๊กซ ีบางใหญ่ 91 เจเจมอลล ์ชัน้1  จตจัุกร 141 Promenade

42 บิ๊กซ ีพษิณุโลก 92 บิ๊กซ ีกาญจนบรุี 142 The Walk เกษตร-นวมนิทร์

43 บี๊กซ ีนครสวรรค์ 93 Max Value สขุมุวทิ 71 143 สนามบนิล าปาง 

44 บิ๊กซ ีสะพานควาย 94 Mini Max Value รังสติ คลอง 2 144 สนามบนิเชยีงใหม ่Inter 

45 บิ๊กซ ีล าพนู 95 อยธุยา ซติี ้พารค์ 145 สนามบนิหาดใหญ ่ 

46 บิ๊กซ ีหางดง 96 มาบญุครองชัน้ 7 146 สนามบนิสรุาษฏรธ์าน ีชัน้ 1 ขาเขา้

47 บิ๊กซ ีออ่นนุช 97 กรมธนารักษ์ 147 Palio in Love เขาใหญ่

48 บิ๊กซ ีเชยีงใหม่ 98 ปั้ม Caltex ทา่โรงชา้ง 148 ปั้ม Shell วงันอ้ย 

49 Big C ตรัง 99 ปตท วงแหวน - แมคโคร บางบอน 149 ปั้ม Caltex ประชานุกลู

50 Big C ก าแพงเพชร 100 ปตท เพชรเกษม กม.30 150 ปั้ม บางจาก พัทยากลาง



151 ปตท ไพนเ์ฮริท์ 201 ปตท Zeer กม. 27 ขาออก

152 ปตท วงแหวน บิ๊กซ ีบางใหญ่ 202 ปตท Zeer ปทมุ-พหล กม. 30 ขาเขา้

153 ปตท ศรนีครนิทร์ 203 ปตท จติตช์ยั จ.ราชบรุี

154 ปตท อยธุยา - เอเชยี กม.62 204 ปตท นางรอง จ.บรุรัีมย์

155 ปตท ปตท.ราชพฤกษ์ 4 205 ปตท สระแกว้ กม.60

156 ปตท พระราม 2 กม.35 206 ปตท ชลบรุ ีบา้นบงึ 2

157 ปตท.สขุาภบิาล 2 207 ปตท สวุนิทวงศ ์40 

158 ปตท วงันอ้ย 208 Motor Way ขาออก

159 ปตท แกง่คอย 209 ปตท ทับกวาง จ.สระบรุี

160 ปตท ทางดว่นบางนา (ขาเขา้) 210 ปตท บา้นบงึ จ.ชลบรุี

161 ปตท. กาญจนาภเิษก วงแหวนตะวนัตก 211 ปตท ฉะเชงิเทรา-บางไผ่

162 ปตท พระราม 2 กม. 14 212 ปตท ธรรมศาสตร ์รังสติ (ขาเขา้)

163 ปตท ทางดว่นบางนา (ขาออก) 213 ปตท ล าพญา 3

164 ปตท ปตท.พระราม2 กม.52 ขาเขา้ 214 ปตท เทพารักษ์ สมทุรปราการ 

165 ปตท Zeer พหลโยธนิ กม. 27 215 ปตท บางปะกง 3 จ.ชลบรุี

166 ปตท พหลโยธนิ กม.30 216 ปตท บางพาส 4 จ.ชลบรุี

167 ปตท ปตท.วภิาวด ีราบ1 217 ปตท เจษฎาบดนิทร ์ถ.ราชพฤฏษ์

168 ปตท แหลมฉบงั  ขาเขา้ 218 ปตท บรูพา

169 ปตท รามอนิทรา 219 ปตท สงิหบ์รุ ีขาออก

170 ปตท สพุรรณบรุ ีกม.28 220 ปตท สงิหบ์รุ ีขาเขา้

171 ปตท ป่ินเกลา้นครชยัศร ีกม. 26 221 ปตท  จ.ราชบรุี

172 ปตท วงัมะนาว 

173 ปตท แหลมฉบงั ขาออก

174 ปตท ทา่แซะ  ชมุพร 

175 ปตท พระราม 2 กม. 22

176 ปตท. คลองหลวง

177 ปตท ถ.รามอนิทรา กม.10

178 ปตท พมิลรัตน์

179 ปตท สีค่ ิว้ 

180 ปตท ลานทอง จ.มกุดาหาร

181 ปตท  จ.สรุาษฎรธ์านี

182 ปตท ทับสะแก จ.ประจวบฯ

183 ปตท  สดีา จ.โคราช

184 ปตท จ.ยโสธร

185 ปตท จ.กาฬสนิธุ์

186 ปตท  จ.รอ้ยเอ็ด

187 ปตท 304 ขาออก จ.ฉะเชงิเทรา

188 ปตท 304 ขาเขา้ จ.ฉะเชงิเทรา

189 ปตท เวริล์เอ็นเนอรจ์ี ้จ.ปทมุธานี

190 ปตท สายเอเซยี กม. 55

191 ปตท  จ.สมทุรสงคราม

192 ปตท จ.เพชรบรุี

193 ปตท จ.นครปฐม

194 ปตท กม.66 วงันอ้ย อยธุยา ขาเขา้ กทม

195 ปตท วงแหวนตะวนัตก ขาออก สามโคก

196 ปตท วงแหวนตะวนัตก สามโคก ขาเขา้ กทม.

197 ปตท วงันอ้ย ขาเขา้

198 ปตท. แมข่ะจาน จ.เชยีงราย

199 ปตท ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช

200 ปตท รัตภมู ิหาดใหญ่


