รห ัสไปรษณีย ์

ลิงค์แผนทีใ่ น Google

กรุงเทพมหานคร

จ ังหว ัด

657/3 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่

ทีอ
่ ยู่

10600

https://go.shell.com/2uIxzfF

กรุงเทพมหานคร

593,593/1 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน

10150

https://go.shell.com/2I9AWV3

กรุงเทพมหานคร

่ เขตบางซือ
่
18/24 ถ.กรุงเทพ-นนทบุร ี แขวงบางซือ

10800

https://go.shell.com/2uH299C

กรุงเทพมหานคร

258/2 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 30/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน ้อย

10700

https://go.shell.com/2K5KtiA

กรุงเทพมหานคร

111 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน

10220

https://go.shell.com/2VjA9ol

กรุงเทพมหานคร

54/1 หมูท
่ ี่ 2 ถ.สุวน
ิ ทวงศ์ แขวงมีนบุร ี เขตมีนบุร ี

10510

https://go.shell.com/2HWAIBs

กรุงเทพมหานคร

4429 ถ.สุขม
ุ วิท แขวงบางนา เขตบางนา

10260

https://go.shell.com/2YIrXjz

กรุงเทพมหานคร

1444 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

10250

https://go.shell.com/2K3x6zc

กรุงเทพมหานคร

1936 ถ.เพชรบุรต
ี ัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห ้วยขวาง

10320

https://go.shell.com/2UrotTf

กรุงเทพมหานคร

359 ถ.สุขม
ุ วิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา

10110

https://go.shell.com/2uGzIJ0

กรุงเทพมหานคร

2475 ถ.เพชรบุรต
ี ัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห ้วยขวาง

10310

https://go.shell.com/2OLEFJM

กรุงเทพมหานคร

67 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ

10260

https://go.shell.com/2YM1fXg

กรุงเทพมหานคร

574 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

10120

https://go.shell.com/2CVxERQ

กรุงเทพมหานคร

171 ถ.จันทน์ แขวงช่องนนทรีเขตยานนาวา

10120

https://go.shell.com/2Vkfv7B

กรุงเทพมหานคร

88 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง

10400

https://go.shell.com/2YK9enz

กรุงเทพมหานคร

86 ซ.ร่วมมิตร ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

10400

https://go.shell.com/2YQQ5QO

กรุงเทพมหานคร

127/6 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน

10220

https://go.shell.com/2TVnuGu

กรุงเทพมหานคร

897,899 ถ.พระรามที่ 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

10250

https://go.shell.com/2CQIRmL

กรุงเทพมหานคร

670 ถ.ลาซาล (ถ.สุขม
ุ วิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา

10260

https://go.shell.com/2VocfIc

กรุงเทพมหานคร

48/627 หมู่ 3 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงคลองกุม
่ เขตบึงกุม
่

10240

https://go.shell.com/2WMHFs5

กรุงเทพมหานคร

51/1-2 หมูท
่ ี่ 1 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม

10220

https://go.shell.com/2FU95Wi

กรุงเทพมหานคร

980, 982 ถ.ลาดพร ้าววังหิน แขวงลาดพร ้าว เขตลาดพร ้าว

10230

https://go.shell.com/2Vq6NES

กรุงเทพมหานคร

90 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

10900

https://go.shell.com/2HUy8M4

กรุงเทพมหานคร

70 ถ.รามอินทรา แขวงมีนบุร ี เขตมีนบุร ี

10510

https://go.shell.com/2TUhZrq

กรุงเทพมหานคร

348 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง

10310

https://go.shell.com/2TWI6hE

กรุงเทพมหานคร

1349/209 ถ.เจริญนคร แขวงบางลาภูลา่ ง เขตคลองสาน

10600

https://go.shell.com/2CRsjuD

กรุงเทพมหานคร

816 ถ.ลาดพร ้าว แขวงสามเสนนอก เขตห ้วยขวาง

10310

https://go.shell.com/2IgKb5E

กรุงเทพมหานคร

10/2 ถ.เจ ้าคุณทหาร แขวงลาปลาทิว

10520

https://go.shell.com/2UsPAgz

กรุงเทพมหานคร

4/1 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางพรม เขตตลิง่ ชัน

10170

https://go.shell.com/2RzWRIa

กรุงเทพมหานคร

55/1 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุง่ สองห ้อง เขตหลักสี่

10210

https://go.shell.com/2NLWjO3

กรุงเทพมหานคร

29/1 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางแค

10160

https://go.shell.com/2TTOo1t

กรุงเทพมหานคร

99/460 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

10120

https://go.shell.com/3atn2IV

กรุงเทพมหานคร

2 ซ.วิภาวดีรังสิต 44 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

10900

https://go.shell.com/2Vgecq5

กรุงเทพมหานคร

259 ถ.สุวน
ิ วงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุร ี

10510

https://go.shell.com/2QLVgxY

กรุงเทพมหานคร

102/1 ถ.พระราม 2 แขวงท่าข ้าม เขตบางขุนเทียน

10150

https://go.shell.com/2Ue2L5Z

กรุงเทพมหานคร

211 ถ.เทพรักษ์ แขวงท่าแร ้ง เขตบางเขน

10220

https://go.shell.com/2G9peaL

กรุงเทพมหานคร

593 ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุร ี

10600

https://go.shell.com/2RyHpvT

ขอนแก่น

432 หมู่ 6 ถ.มะลิวล
ั ย์ ต.บ ้านเป็ ด อ.เมืองขอนแก่น

40000

https://go.shell.com/2YWiaGK

ขอนแก่น

115 ม. 11 ต. ท่าพระ อ. เมืองขอนแก่น

40000

https://go.shell.com/2FPMMks

ขอนแก่น

378 หมูท
่ ี่ 6 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น

40260

https://go.shell.com/2TQD2eI

จันทบุร ี

17/1 หมูท
่ ี่ 3 ถ.รักศักดิช
์ มูล ต.ท่าช ้าง อ.เมืองจันทบุร ี

22000

https://go.shell.com/2HZy79B

จันทบุร ี

100 หมูท
่ ี่ 7 ถ.ญาณวิโรจน์ ต.จันทนิมต
ิ อ.เมืองจันทบุร ี

22000

https://go.shell.com/2TVkkCK

จันทบุร ี

20 ถ.สฤษดิเดช ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุร ี

22000

https://go.shell.com/2IaT4On

ฉะเชิงเทรา

84/2 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน ้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา

24000

https://go.shell.com/2YK3ASu

รห ัสไปรษณีย ์

ลิงค์แผนทีใ่ น Google

ฉะเชิงเทรา

จ ังหว ัด
3/12 หมู่ 1 ต.ลาดขวาง อ.บ ้านโพธิ์

ทีอ
่ ยู่

24140

https://go.shell.com/2FYLW6e

ฉะเชิงเทรา

60 ม. 2 ต. วังตะเคียน อ. เมืองฉะเชิงเทรา

24000

https://go.shell.com/2TVCpk6

ฉะเชิงเทรา

274 หมูท
่ ี่ 8 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว

24190

https://go.shell.com/30FsmV5

ฉะเชิงเทรา

35/30 หมูท
่ ี่ 1 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล ้า

24110

https://go.shell.com/2TGzUWk

ชลบุร ี

90/2 หมู่ 4 ถ.เลีย
่ งเมือง ต.หนองไม ้แดง อ.เมือง

20000

https://go.shell.com/2WGUMuM

ชลบุร ี

18/4 หมูท
่ ี่ 2 ต.โป่ ง อ.บางละมุง

20150

https://go.shell.com/2FZ2FX2

ชลบุร ี

102 หมู่ 4 ถ.เลีย
่ งเมือง ต.หนองไม ้แดง อ.เมือง

20000

https://go.shell.com/2CYuDA6

ชลบุร ี

49/13 หมูท
่ ี่ 5 ต.เหมือง อ.เมือง

20130

https://go.shell.com/2VrsxAh

ชลบุร ี

89/29 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง

20150

https://go.shell.com/2YO37yI

ชลบุร ี

113 หมูท
่ ี่ 6 ต.หนองตาลึง อ.พานทองชลบุร ี

20160

https://go.shell.com/2G5Ysjs

ชลบุร ี

121/42 หมูท
่ ี่ 4 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ

20180

https://go.shell.com/2ufz2gO

ชลบุร ี

100/54 หมูท
่ ี่ 12 ต.หนองปรือ

20150

https://go.shell.com/2RCfCdR

ชลบุร ี

556 หมูท
่ ี่ 7 ต.เขาคันทรง

20110

https://go.shell.com/30Hir1k

ชุมพร

6/1 หมูท
่ ี่ 4 ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร

86000

https://go.shell.com/2uKizhq

ชุมพร

8/3 หมูท
่ ี่ 1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร

86190

https://go.shell.com/2OLS30l

นครปฐม

258/2 หมู่ 9 ถนนเพชรเกษม ต.ลาพยา อ.เมืองนครปฐม

73000

https://go.shell.com/2HWHMhf

นครราชสีมา

1406 หมูท
่ ี่ 1 ต.หัวทะเล

30000

https://go.shell.com/2UfejFW

นครราชสีมา

171/1 หมูท
่ ี่ 6 ถ.มิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว อ.สีควิ้

30340

https://go.shell.com/2K4e9fV

นครราชสีมา

109 หมูท
่ ี่ 4 ต.บ ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา

30310

https://go.shell.com/2UxHHXa

นครราชสีมา

182 หมูท
่ ี่ 7 ต.บ ้านโพธิ์ อ.เมือง

30310

https://go.shell.com/2TQn9EZ

นครราชสีมา

95 หมูท
่ ี่ 3 ต.หลุมข ้าว อ.โนนสูง

30160

https://go.shell.com/2uiRJQJ

นครราชสีมา

1166/1 หมูท
่ ี่ 1 ต.สุรนารี

30000

https://go.shell.com/2TIPrVJ

นครราชสีมา

422-423 หมูท
่ ี่ 1 ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา

30000

https://go.shell.com/2TOSRq1

นครศรีธรรมราช

147-147/1 หมูท
่ ี่ 3 ต.ชะมาย อ.ทุง่ สง

80110

https://go.shell.com/2YLKOKm

นนทบุร ี

28 หมูท
่ ี่ 15 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง

11110

https://go.shell.com/2uSI14F

นนทบุร ี

129/1 หมูท
่ ี่ 7 ถ.พิบล
ู สงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุร ี

11000

https://go.shell.com/2FQwKqh

นนทบุร ี

5/18 หมู1่ ตาบลท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด

11100

https://go.shell.com/2FNbNg5

นนทบุร ี

1/20 หมูท
่ ี่ 3 ต.บางไผ่ เมืองนนทบุร ี

11000

https://go.shell.com/38okUAv

นนทบุร ี

72/7 หมูท
่ ี่ 5 ต.คลองงพระอุดม ปากเกร็ด

11120

https://go.shell.com/30GwhkP

ปทุมธานี

821 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุร ี

12130

https://go.shell.com/2K2lpc8

ปทุมธานี

299 หมูท
่ ี่ 1 ซ.หมูบ
่ ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน แขวงประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุร ี

12130

https://go.shell.com/2HUUGfP

ปทุมธานี

9/10 ม.11 ต.บึงคาพร ้อย อ.ลาลูกกา

12150

https://go.shell.com/2UcUrTX

ปทุมธานี

26/29 ม. 3 ต. ลาดสวาย อ. ลาลูกกา

12150

https://go.shell.com/2Vn0npI

ปทุมธานี

38/8 ม.3 ถ.ทางหลวงแผ่นดินสาย 9 ต.บางกระบือ อ.สามโคก

12160

https://go.shell.com/2TT6Szk

ประจวบคีรข
ี ันธ์

29/2-3 หมูท
่ ี่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.เขาน ้อย อ.ปราณบุร ี

77120

https://go.shell.com/2FYaV9I

ปราจีนบุร ี

818/1 หมูท
่ ี่ 7 ต.ท่าตูมอ.ศรีมหาโพธิ

25140

https://go.shell.com/2NLT618

ปราจีนบุร ี

309 ม.5 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ

25190

https://go.shell.com/2Vn0QrY

ปราจีนบุร ี

577 หมูท
่ ี่ 2 ต.ท่าตูม

25140

https://go.shell.com/38r4V4A

พระนครศรีอยุธยา

51 หมูท
่ ี่ 4 ต.ท่าตอ อ.มหาราช

13150

https://go.shell.com/2UveDjg

พระนครศรีอยุธยา

140/16 หมูท
่ ี่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน ้อย อ.บางปะอิน

13180

https://go.shell.com/2WNfxVP

พระนครศรีอยุธยา

250 หมูท
่ ี่ 4 ต.ลาไทร อ.วังน ้อย

13170

https://go.shell.com/2WNu0kD

พระนครศรีอยุธยา

231/1 หมูท
่ ี่ 2 ต.ชะแมบ อ.วังน ้อย

13170

https://go.shell.com/2uI9oy2

พิษณุโลก

82/2 หมู่ 6 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก

65000

https://go.shell.com/2WHLVsL

ภูเก็ต

209 หมูท
่ ี่ 5 ถ.เทพกษั ตรีย ์ ต.ศรีสน
ุ ทร อ.ถลาง

83110

https://go.shell.com/2HUC2ot

ภูเก็ต

108/28 หมูท
่ ี่ 5 ต.รัษฏา

83000

https://go.shell.com/38rUJJm

รห ัสไปรษณีย ์

ลิงค์แผนทีใ่ น Google

ระยอง

จ ังหว ัด

21/4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินสาย 36 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา

ทีอ
่ ยู่

21180

https://go.shell.com/2VlU064

ระยอง

152/55 หมูท
่ ี่ 16 ต.ตะพง อ.เมือง

21000

https://go.shell.com/2NKYSQK

ราชบุร ี

116/2 หมูท
่ ี่ 1 ค.วังมะนาว

70140

https://go.shell.com/2uqGGol

ลาปาง

50/1 หมู่ 7 ต.ล ้อมแรด อ.เถิน

52160

https://go.shell.com/2Ud9yfW

ลาปาง

1000/10 หมูท
่ ี่ 1 ต.พระบาท อ.เมือง

52000

https://go.shell.com/2FLZdxA

ลาปาง

462 ม. 11 ต. ชมพู อ. เมืองลาปาง

52100

https://go.shell.com/2HWtJZ1

ลาพูน

190 หมูท
่ ี่ 13 ต.มะเขือแจ ้ อ.เมืองลาพูน

51000

https://go.shell.com/2FO3AZ1

ลาพูน

181 หมูท
่ ี่ 11 ต.อุโมงค์ อ.เมือง

51150

https://go.shell.com/2IcLAum

สงขลา

956 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่

90110

https://go.shell.com/2WKMLFm

สงขลา

1617 หมูท
่ ี่ 1 ถ.สนามบิน-ลพบุรรี าเมศวร์ ต.ควนลัง

90110

https://go.shell.com/3awRYbc

สงขลา

90310

https://go.shell.com/2uhRq8M

สมุทรปราการ

46 หมูท
่ ี่ 3 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม
538 หมูท
่ ี่ี่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ

10270

https://go.shell.com/2K5P9Fa

สมุทรปราการ

41,41/3 หมูท
่ ี่ 13 ถ.บางนา-ตราด กม.7 ต. บางแก ้ว อ.บางพลี

10540

https://go.shell.com/2CVQ4Sp

สมุทรปราการ

1 หมูท
่ ี่ 7 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง

10270

https://go.shell.com/2CVQ5FX

สมุทรปราการ

30/3 ม. 13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.

10540

https://go.shell.com/2KtDLl8

สมุทรปราการ

18/9 หมูท
่ ี่ 7 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง

10540

https://go.shell.com/2uLwvrA

สมุทรปราการ

18/10 หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี

10540

https://go.shell.com/2G1p2uT

สมุทรปราการ

89 หมู่ 4 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง

10540

https://go.shell.com/2G1p3ir

สมุทรปราการ

58/1 หมูท
่ ี่ 2 ต.บางหญ ้าแพรก อ.พระประแดง

10130

https://go.shell.com/2WDiDLY

สมุทรปราการ

129 หมูท
่ ี่ 2 ต.แพรกษาใหม่

10280

https://go.shell.com/36fuIv0

สมุทรสงคราม

119 หมูท
่ ี่ 1 ถ.พระราม 2 ต.บางแก ้ว

75000

https://go.shell.com/2OJMsrk

สมุทรสาคร

9/11 หมูท
่ ี่ 1 ถ.พระราม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร

74000

https://go.shell.com/2YNN0B3

สมุทรสาคร

14/34 หมูท
่ ี่ 7 ต.นาดี

74000

https://go.shell.com/38rpkXj

สระบุร ี

59 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.ตลิง่ ชัน อ.เมืองสระบุร ี

18000

https://go.shell.com/2WLyZSS

สระบุร ี

92/1 หมูท
่ ี่ 5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย

18260

https://go.shell.com/2CW77UB

สุราษฎร์ธานี

13/12 ม.3 ถ.เลีย
่ งเมือง ต.มะขามเตีย
้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

84000

https://go.shell.com/2OJJmDG

สุราษฎร์ธานี

202/3-202/4 หมูท
่ ี่ 1 ต.เวียง อ.ไชยา

84110

https://go.shell.com/2FYuPBn

สุราษฎร์ธานี

105/2 หมูท
่ ี่ 5 ต.มะลวน อ.พุนพิน

84130

https://go.shell.com/2uMyMD0

สุราษฎร์ธานี

43/1 หมูท
่ ี่ 1 ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์

84290

https://go.shell.com/2G0Fwn3

สุราษฎร์ธานี

51/2 หมูท
่ ี่ 4 ต.วัดประดู่ อ.เมือง

84000

https://go.shell.com/2K8dFFA

หนองคาย

514 ม. 7 ต. หนองกอมเกาะ อ. เมืองหนองคาย

43000

https://go.shell.com/2K2ncOo

อุดรธานี

812/1 หมูท
่ ี่ 4 ต.บ ้านจั่น

41000

https://go.shell.com/2RhZcbN

เชียงใหม่

29 ถ.ห ้วยแก ้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่

50200

https://go.shell.com/2UwmDAp

เชียงใหม่

378/1 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่

50000

https://go.shell.com/2FPDjJN

เชียงใหม่

321/3 หมูท
่ ี่ 6 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่

50100

https://go.shell.com/2Ulixfq

เพชรบุร ี

61-62 หมูท
่ ี่ 6 ต.สมอพลือ อ.บ ้านลาด

76150

https://go.shell.com/2uGxGZo

เพชรบุร ี

215 หมูท
่ ี่ 6 ต.ดอนขุนห ้วย อ.ชะอา

76120

https://go.shell.com/2RyF3gx

