
ล ำดบั จงัหวดั ชือ่สถำนบีรกิำร ทีอ่ยู่ อ ำเภอ/เขต รหสัไปรษณีย์

1 กระบี่ หจก.  พรภกัดอีา่วลกึ 19 หมูท่ ี ่2 ถนนเพชรเกษม ต.อา่วลกึเหนอื อ.อา่วลกึ อา่วลกึ 81110

2 กระบี่ บจก.  ศรรีุง่เรอืง บรกิาร 13 ถ.ศรพีงังา ต.กระบีใ่หญ ่อ.เมอืงกระบี่ เมอืง 81000

3 กระบี่ หจก.  ศรเีฟ่ืองฟ ู(คลองทอ่ม) 181/1 หมูท่ ี ่2 ต.คลองทอ่มใต ้อ.คลองทอ่ม คลองทอ่ม 81120

4 กระบี่ หจก.  ศรเีฟ่ืองฟ ู(เหนอืคลอง) 91 หมูท่ ี ่2 ถ.เพชรเกษม ต.เหนอืคลอง อ.เหนอืคลอง เหนอืคลอง 81130

5 กระบี่ หจก.  พรภกัดอีา่วลกึ (สาขา 1) 100 ถ.วชัระ ต.ปากน า้ อ.เมอืงกระบี่ เมอืง 81000

6 กระบี่ บจก.  ศรผีอ่งพาณิชย ์ (มหาราช) 167 ถ.มหาราช ต.ปากน า้ อ.เมอืงกระบี่ เมอืง 81000

7 กรงุเทพมหานคร หจก.  อดุมพรออยล์ 1058 ถ.เจรญินคร แขวงบางล าภลูา่ง เขตคลองสาน คลองสาน 10600

8 กรงุเทพมหานคร บจก.  น ารุง่เรอืงเซอรว์สิ (1988) 1007 ถ.สมเด็จพระเจา้ตากสนิ แขวงบคุคโล เขตธนบรุ ี ธนบรุ ี 10600

9 กรงุเทพมหานคร หจก. ฤทธดิลออยล ์(สาขา 1) 20/2 ถ.เพชรเกษม แขวงวดัทา่พระ เขตบางกอกใหญ่ บางกอกใหญ่ 10600

10 กรงุเทพมหานคร บจก.  กจิเจรญิชยั ออยล ์ (B2) 720 หมู ่3 ถ.สขุสวสัด ์แขวงจอมทอง เขตจอมทอง จอมทอง 10150

11 กรงุเทพมหานคร หจก. ฤทธดิลออยล ์(สาขา 2) 1036 ถ.เทอดไทย แขวงตลาดพลู ธนบรุ ี 10600

12 กรงุเทพมหานคร บจก.  พลูทรพัย ์ปิโตรเลีย่ม  (สาขา 7) 226  ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม หนองแขม 10160

13 กรงุเทพมหานคร บจก.  เจนทดั 105/55 ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางขนุเทยีน บางขนุเทยีน 10150

14 กรงุเทพมหานคร บจก.  รุง่รตันด ารงค ์ 209/1 ถ.พทุธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนอื เขตบางแค ภาษเีจรญิ 10160

15 กรงุเทพมหานคร บจก.  น ารุง่เรอืง (1992) 593,593/1 ถ.พระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน บางขนุเทยีน 10150

16 กรงุเทพมหานคร บจก.สยามทรปิเป้ิล ท ีออยล ์ 939 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค บางแค 10160

17 กรงุเทพมหานคร บจก.  รุง่รตันด ารงค ์ (สาขา 1) 1487 ถ.เพชรเกษม แขวงหลกัสอง เขตบางแค บางแค 10160

18 กรงุเทพมหานคร บจก.  ภทัรธนกฤตออยล์ 1567 ถ.กาญจนาภเิษก แขวงบางไผ ่เขตบางแค บางแค 10160

19 กรงุเทพมหานคร หจก.  อดุมพรออยล ์(สาขา 3) 91 หมูท่ ี ่1 ถ.ประชาอทุศิ แขวงทุง่คร ุเขตทุง่ครุ ทุง่ครุ 10140

20 กรงุเทพมหานคร หจก.  ศนูยบ์รกิารพรลดา (สาขา 1) 806/1 ถ.พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดสุติ ดสุติ 10300

21 กรงุเทพมหานคร บจก.  กูด๊วนิ เซอรว์สิเซส  (สาขา 2) 116 ถ.ประชาราษฎรส์าย 1 แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ บางซือ่ 10800

22 กรงุเทพมหานคร บจก.  นวิโรจนร์ุง่เรอืง 244 ถ.อ านวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดสุติ ดสุติ 10300

23 กรงุเทพมหานคร หจก.  ศนูยบ์รกิารพรลดา 649 ถ.กรงุเทพ-นนทบรุ ีแขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ บางซือ่ 10800

24 กรงุเทพมหานคร บจก.  พ ีซ ีซ ีออยล ์ (สาขา 2) 459 ถ.มหาไชย แขวงส าราญราษฎร ์เขตพระนคร พระนคร 10200

25 กรงุเทพมหานคร บจก.  เหนอืเมฆ  (สาขา 5) 112 ถ.ตทีอง แขวงวดัราชบพธิ เขตพระนคร พระนคร 10200

26 กรงุเทพมหานคร หจก.  กลว้ยน า้ไทบรกิาร (สาขา 4) 56/3 ถนนพระราม1 แขวงรองเมอืง ปทมุวนั 10330

27 กรงุเทพมหานคร หจก.  วรรณสขุรุง่เรอืง (สาขา 4) 46 ซอยพพิฒัน ์2 ถ.คอนแวนต ์แขวงสลีม เขตบางรกั บางรกั 10500

28 กรงุเทพมหานคร บจก.  วรเศรษฐ ์888 12 ถ.บรรทดัทอง แขวงเพชรบรุ ีเขตราชเทวี ราชเทวี 10400

29 กรงุเทพมหานคร หจก.  พฤตนินัท ์เซอรว์สิ 258/2 ซอยจรญัสนทิวงศ ์30/1 ถ.จรญัสนทิวงศ ์แขวงบา้นชา่งหลอ่ เขตบางกอกนอ้ย บางกอกนอ้ย 10700

30 กรงุเทพมหานคร บจก.  ป่ินเกลา้เซอรว์สิ 11 หมูท่ ี ่18 ถ.บรมราชชนน ีแขวงศาลาธรรมสพน ์เขตทววีฒันา ทววีฒันา 10170

31 กรงุเทพมหานคร บจก.  พ ีซ ีซ ีออยล ์ (สาขา 1) 210/9 ถ.ยคุล 2 แขวงวดัเทพศรินิทร ์เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย ป้อมปราบศตัรพูา่ย 10100

32 กรงุเทพมหานคร หจก.  สหรุง่เรอืงศรป่ิีนเกลา้ 65/49 หมูท่ ี ่7 ถ.บรมราชชนน ีแขวงตลิง่ชนั ตลิง่ชนั 10170

33 กรงุเทพมหานคร บจก.  ป่ินเกลา้เซอรว์สิ (สาขา1) 33/19 หมู ่9 ถนนบรมราชชนน ีแขวงฉมิพล ีเขตตลิง่ชนั ตลิง่ชนั 10170

34 กรงุเทพมหานคร บจก. พเีจพ6ี2 (สาขา1) 111 ถ.รามอนิทรา แขวงอนสุาวรยี ์เขตบางเขน บางเขน 10220

35 กรงุเทพมหานคร บจก.  เต็มใจเซอรว์สิ 392 ถ.รามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ บางกะปิ 10240

36 กรงุเทพมหานคร หจก. สวสัดวิฒัน์ 2523 ถ.ลาดพรา้ว แขวงคลองเจา้คณุสงิห ์เขตวงัทองหลาง วงัทองหลาง 10310

37 กรงุเทพมหานคร บจก.  เลศิวนชิออยล ์ (สาขา 1) 5/31 หมูท่ ี ่6 ถ.นวมนิทร ์แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ บงึกุม่ 10240

38 กรงุเทพมหานคร บจก.  รุง่รฐัพล กรุป๊  (สาขา 8) 2314 ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง วงัทองหลาง 10310

รายชือ่สาขาศนูยบ์รกิารเปลีย่นถา่ยน ้ามนัเครือ่ง เชลล ์เฮลกิส ์พลัส



รายชือ่สาขาศนูยบ์รกิารเปลีย่นถา่ยน า้มนัเครือ่ง เชลล ์เฮลกิส ์พลสั

39 กรงุเทพมหานคร บจก.  พลูทรพัย ์ปิโตรเลีย่ม  (สาขา 6) 1758 ถ.ประชาสงเคราะห ์แขวงดนิแดง เขตดนิแดง หว้ยขวาง 10400

40 กรงุเทพมหานคร บจก.  กจิเจรญิชยั ออยล ์ (สนญ) 54/17 ซ.รามค าแหง 24 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ บางกะปิ 10240

41 กรงุเทพมหานคร บจก.  รุง่รฐัพล กรุป๊  (สาขา 5) 54/1 หมูท่ ี ่2 ถ.สวุนิทวงศ ์แขวงมนีบรุ ีเขตมนีบรุ ี มนีบรุ ี 10510

42 กรงุเทพมหานคร หจก.  ศริชิยั สวุนิทวงศบ์รกิาร 13/1 หมูท่ ี ่7 ถ.สวุนิทวงศ ์แขวงล าตอ้ยติง่ เขตหนองจอก หนองจอก 10530

43 กรงุเทพมหานคร บจก.  รุง่รฐัพล กรุป๊  (สาขา 7) 12/9 หมูท่ ี ่2 ถนนสขุาภบิาล2 แขวงคลองกุม่เขตบงึกุม่ บงึกุม่ 10240

44 กรงุเทพมหานคร บจก.  รุง่พฒันาบรกิารเลศิ 47 ถ.รามค าแหง แขวงมนีบรุ ีเขตมนีบรุ ี มนีบรุ ี 10510

45 กรงุเทพมหานคร บจก.  โชตบิญุญา บรกิาร 153 ถ.นาคนวิาส แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว ลาดพรา้ว 10230

46 กรงุเทพมหานคร บจก.  เค แอนด ์ทรเิพลิ-ท ี(สาขา 2) 4429 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางนา เขตบางนา พระโขนง 10260

47 กรงุเทพมหานคร บจก.  โรจนนชุ 1444 ถ.ศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง สวนหลวง 10250

48 กรงุเทพมหานคร บจก.  รุง่รฐัพล กรุป๊  (สาขา 1) 1936 ถ.เพชรบรุตีดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง หว้ยขวาง 10320

49 กรงุเทพมหานคร บจก. พแีอนดเ์อส ซนิเนอจี 359 ถ.สขุมุวทิ 71 แขวงพระโขนงเหนอื เขตวฒันา วฒันา 10110

50 กรงุเทพมหานคร บจก.  มายน ์แอนด ์แมค๊ เซอรว์สิ  (สาขา 1) 25/1 ซอยสขุมุวทิ 63 (เอกมยั) แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา วฒันา 10110

51 กรงุเทพมหานคร บจก.  พลงัภทัร 2040 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง พระโขนง 10260

52 กรงุเทพมหานคร บจก.  รุง่รฐัพล กรุป๊  (สาขา 2) 1407 ซ. 27 ถ.พฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง สวนหลวง 10250

53 กรงุเทพมหานคร บจก.  รุง่รฐัพล กรุป๊  (สาขา 3) 789 ถ.ศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง สวนหลวง 10250

54 กรงุเทพมหานคร บจก.  มายน ์แอนด ์แมค๊ เซอรว์สิ 2475 ถ.เพชรบรุตีดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง หว้ยขวาง 10310

55 กรงุเทพมหานคร บจก.  น ารุง่เรอืง (1992)  (สาขา 1) 2988 ถ.พระรามที ่4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย คลองเตย 10110

56 กรงุเทพมหานคร บจก.  เลศิตระการ 1829 ถ.ออ่นนชุ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง สวนหลวง 10250

57 กรงุเทพมหานคร บจก.  ชืน่เป็นนจิ เอ็นเตอรไ์พรซ์  (สาขา 1) 67 ถ.เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ ประเวศ 10260

58 กรงุเทพมหานคร บจก.  ชืน่เป็นนจิ เอ็นเตอรไ์พรซ์  (สาขา 2) 2746 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางนา เขตบางนา บางนา 10260

59 กรงุเทพมหานคร หจก. ประสทิธิท์รพัยไ์พศาล 875 ซอยสขุมุวทิ 101/1(ซอยวชริธรรมสาธติ) แขวงบางจาก เขตพระโขนง พระโขนง 10260

60 กรงุเทพมหานคร บจก. เต็มสขุ 99 55/1  ถ.งามวงศว์าน แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี่ หลกัสี่ 10210

61 กรงุเทพมหานคร บจก. อลัทมิา่ เอ็กซพ์เีรยี กรุป๊ (สาขา 2) 200/1 หมูท่ ี4่ ถ.แจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี่ หลกัสี่ 10210

62 กรงุเทพมหานคร บจก.  รุง่ธวชั 2 ซ. วภิาวดรีงัสติ 29 ถ.วภิาวดรีงัสติ แขวงสกี ันั เขตดอนเมอืง ดอนเมอืง 10210

63 กรงุเทพมหานคร บจก.  ตากสนิ แอสเซ็ท  (สาขา 2) 199/1 ถ.แจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี่ หลกัสี่ 10210

64 กรงุเทพมหานคร บจก.  เต็มใจเซอรว์สิ  (สาขา 3) 1197 ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท พญาไท 10400

65 กรงุเทพมหานคร หจก.  มนเทยีรรุง่เรอืง (สาขา 4) 574 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา ยานนาวา 10120

66 กรงุเทพมหานคร บจก.  เต็มใจเซอรว์สิ  (สาขา 4) 171 ถ.จนัทน ์แขวงชอ่งนนทรเีขตยานนาวา ยานนาวา 10120

67 กรงุเทพมหานคร บจก.  เลศิวนชิออยล ์ (สาขา 3) 50/1 ถ.ราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี ราชเทวี 10400

68 กรงุเทพมหานคร บจก.  เหนอืเมฆ  (สาขา 3) 88 ถ.วภิาวดรีงัสติ แขวงรชัดาภเิษก เขตดนิแดง ดนิแดง 10400

69 กรงุเทพมหานคร บจก.  เลศิตระการ  (สาขา 1) 159/2 ซ.พหลโยธนิ 33 แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร จตจุกัร 10900

70 กรงุเทพมหานคร บจก.  เลศิวนชิออยล ์ (สาขา 2) 86 ซ.รว่มมติร ถ.ดนิแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท พญาไท 10400

71 กรงุเทพมหานคร หจก.  เอกอคัรา (สาขา 2) 99/460 ถ.นนทร ีแขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา ยานนาวา 10120

72 กรงุเทพมหานคร บจก. วุฒธิพินั (1968) สาขา 1 201/19 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม 10220

73 กรงุเทพมหานคร บจก.  ตากสนิ แอสเซ็ท 255 ถ.พหลโยธนิ แขวงอนสุาวรยี ์เขตบางเขน บางเขน 10220

74 กรงุเทพมหานคร บจก.  วรเศรษฐ ์888  (สาขา 2) 538 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลลีา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง วงัทองหลาง 10310

75 กรงุเทพมหานคร หจก.  ปราชญเ์ปรือ่ง ออยล์ 7/48 หมูท่ ี ่4 ถ. ออ่นนชุ-ศรนีครนิทร ์แขวงประเวศ เขตประเวศ ประเวศ 10250

76 กรงุเทพมหานคร บจก.  เลศิชวนะ 897,899 ถ.พระรามที ่9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง สวนหลวง 10250

77 กรงุเทพมหานคร บจก.  ม.กจิสกลุออยล ์ 12 ถ.เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ ประเวศ 10250
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78 กรงุเทพมหานคร บจก.  พลูทรพัย ์ปิโตรเลีย่ม  (สาขา 5) 1664/5 ถ.กรงุเทพ-นนทบรุ ีแขวงบางซอื เขตบางซือ่ บางซือ่ 10800

79 กรงุเทพมหานคร บจก.  เค แอนด ์ทรเิพลิ-ที 670 ถ.ลาซาล (ถ.สขุมุวทิ 105) แขวงบางนา เขตบางนา บางนา 10260

80 กรงุเทพมหานคร หจก.  อดุมพรออยล ์(สาขา 4) 358 ถ.เพชรเกษม แขวงปากคลองภาษเีจร ิญ เขตภาษเีจรญิ ภาษเีจรญิ 10160

81 กรงุเทพมหานคร บจก.  รุง่รฐัพล กรุป๊ 48/627 หมู ่3 ถ.สขุาภบิาล 2 แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ บงึกุม่ 10240

82 กรงุเทพมหานคร บจก. พล ซนิเนอจี 100 ถ.รามค าแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู 10240

83 กรงุเทพมหานคร บจก.  ศศ ิเซอรว์สิ 294 ถ.จรญัสนทิวงศ ์แขวงบางออ้ เขตบางพลดั บางพลดั 10700

84 กรงุเทพมหานคร บจก. โชตบิญุญา บรกิาร (สาขา 3) 51/1-2 หมูท่ ี ่1 ถ.สขุาภบิาล 5 แขวงออเงนิ เขตสายไหม สายไหม 10220

85 กรงุเทพมหานคร บจก.  สมารท์ พอ้ยทส์ 980, 982 ถ.ลาดพรา้ววงัหนิ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว ลาดพรา้ว 10230

86 กรงุเทพมหานคร บจก.  เลศิรชัดา 90 ถ.รชัดาภเิษก แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร จตจุกัร 10900

87 กรงุเทพมหานคร บจก.  เลศิวนชิออยล์ 70 ถ.รามอนิทรา แขวงมนีบรุ ีเขตมนีบรุ ี มนีบรุ ี 10510

88 กรงุเทพมหานคร หจก.  อดุมพรออยล ์(สาขา 2) 1349/209 ถ.เจรญินคร แขวงบางล าภลูา่ง เขตคลองสาน คลองสาน 10600

89 กรงุเทพมหานคร บจก.  สมารท์ พอ้ยทส์ (สาขา 2) 816 ถ.ลาดพรา้ว แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง หว้ยขวาง 10310

90 กรงุเทพมหานคร หจก.  กลว้ยน า้ไทบรกิาร (สาขา 1) 472 ถ.สีพ่ระยา-ใกลว้ดัแกว้แจม่ฟ้า แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรกั บางรกั 10500

91 กรงุเทพมหานคร หจก.  เอกอคัรา (สาขา 1) 620 ถ.หลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย ป้อมปราบศตัรพูา่ย 10100

92 กรงุเทพมหานคร หจก.วรรณสขุรุง่เรอืง (สาขา 5) 65 ถ.สาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร สาทร 10120

93 กรงุเทพมหานคร บจก.  รุง่รฐัพล กรุป๊  (สาขา 6) 197/1 ถ.รม่เกลา้ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั ลาดกระบงั 10520

94 กรงุเทพมหานคร หจก.  วรรณสขุรุง่เรอืง (สาขา 7) 28 ถ.นราธวิาสราชนครนิทร ์แขวง ยานนาวา เขต สาทร สาทร 10120

95 กรงุเทพมหานคร บจก.  รุง่รฐัพล กรุป๊  (สาขา 9) 48 ถ.สขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา วฒันา 10110

96 กรงุเทพมหานคร หจก.  มนเทยีรรุง่เรอืง (สาขา 5) 24/1 ถ.กาญจนาภเิษก แขวงบางระมาด ตลิง่ชนั ตลิง่ชนั 10170

97 กรงุเทพมหานคร บจก. พรวโิรจนก์รุป๊ 303 ถ.รามอนิทรา แขวงมนีบรุ ี เขตมนีบรุ ี 10510

98 กรงุเทพมหานคร บจก. แกง๊สเตอร ์กรุป๊ 91/2 ถ.รามค าแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู 10240

99 กรงุเทพมหานคร บจก. โชตบิญุญา บรกิาร (สาขา 1) 300 ถ.รม่เกลา้ แขวงมนีบรุ ี มนีบรุ ี 10510

100 กรงุเทพมหานคร บจก.  น ารุง่เรอืง (1992) (สาขา4) 4/1 ถ.ราชพฤกษ ์แขวงบางพรม เขตตลิง่ชนั 10170

101 กรงุเทพมหานคร บจก. พเีจพ6ี2 259 ถ.สวุนิวงศ ์แขวงแสนแสบ เขตมนีบรุ ี 10510

102 กรงุเทพมหานคร บจก. สขุสมบรูณ์ เฮา้ส ์ 29/1 ถ.กลัปพฤกษ ์แขวงบางแค เขต บางแคเหนอื 10160

103 กรงุเทพมหานคร บจก.เฟิรส์ เลน อนิเตอรเ์นช ัน่แนล 10/2 ถ.เจา้คณุทหาร แขวงล าปลาทวิ ลาดกระบงั 10520

104 กรงุเทพมหานคร บจก. ภชัรวชิญ ์2020 211 ถนนเทพรกัษ ์แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน 10220

105 กรงุเทพมหานคร หจก. ฤทธดิลออยล ์(สาขา 3) 593  ถ.รชัดาภเิษก (ทา่พระ-ตากสนิ) แขวงบคุคโล ธนบรุ ี 10600

106 กรงุเทพมหานคร บจก. ดเีลศิ 1984 กรุป๊ 7 ถ.ราชพฤกษ ์แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชนั 10170

107 กรงุเทพมหานคร บจก. ออรา่ ปิโตรเลยีม 36/2 ถนนนกรงุเทพกรฑีา แขวงคลองสองตน้นุน่  เขตลาดกระบงั 10520

108 กรงุเทพมหานคร บจก. ป๊อปปลูา่ สเตช ัน่ 102/11 หมูท่ ี ่1 ถนนเลยีบวาร ีแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก 10530

109 กรงุเทพมหานคร บจก.เอ็นเนอรจ์ ีดลีกัซ ์ 96 ถนนรามอนิทรา แขวงอนเุสาวรยี ์ เขตบางเขน 10220

110 กาญจนบรุ ี บจก. ธรรศปิโตรเลีย่ม (สาขา 1) 313/4 ถ.แสงชูโต ต.บา้นเหนอื อ.เมอืงกาญจนบรุ ี เมอืง 71000

111 กาญจนบรุ ี บจก.ปธารเงนิ (สนญ) 170/9 หมูท่ ี ่8 ต.ปากแพรก อ.เมอืงกาญจนบรุ ี เมอืง 71000

112 กาญจนบรุ ี หจก.  สวนวงัใหญบ่รกิาร 285 หมูท่ ี ่1 ต.ทา่ขนนุ อ.ทองผาภมู ิ ทองผาภมู ิ 71180

113 กาญจนบรุ ี บจก.ปธารเงนิ (สาขา 1) 179/1 หมูท่ ี ่3 ต.ทา่ลอ้ อ.ทา่มว่ง ทา่มว่ง 71110

114 กาญจนบรุ ี บจก. ธรรศปิโตรเลีย่ม (สนญ) 232 หมู ่5 ถ.แสงชูโต ต.ทา่มะขาม อ.เมอืงกาญจนบรุ ี เมอืง 71000

115 กาญจนบรุ ี บจก.  มติรอนิทรา 123/14 หมูท่ ี ่4 ถ.แสงชูโต ต.ทา่มะกา อ.ทา่มะกา ทา่มะกา 71120

116 กาฬสนิธุ ์ หจก.  กติตพิรกลุ เค เอส กรุป๊ 1/1 ถ.ถนีานนท ์ต.กาฬสนิธุ ์อ.เมอืงกาฬสนิธุ ์ เมอืง 46000
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117 กาฬสนิธุ ์ หจก.  ไทรทอง 1993 296 หมูท่ ี ่15 ซอยบา้นเตาไห ต.หลบุ อ.เมอืงกาฬสนิธุ ์ เมอืง 46000

118 ก าแพงเพชร หจก.  ก าแพงเพชรยนตภ์ณัฑ์ 1/1 หมูท่ ี ่8 ต.ไตรตรงึษ ์อ.เมอืง เมอืง 62160

119 ขอนแกน่ บจก. พทิวสัออยล ์จ ากดั (สาขาที1่) 655/9-12 หมู ่2 ถ.แจง้สนทิ ต.บา้นไผ ่ บา้นไผ่ 40110

120 ขอนแกน่ บจก. รุง่โรจนบ์รกิาร (2558) (สาขา 1) 21/19 หมูท่ ี ่6 ต.ในเมอืง เมอืง 40000

121 ขอนแกน่ หจก.  เอส.พ.ีเซอรว์สิ ขอนแกน่ (สาขา 1) 432 หมู ่6 ถ.มะลวิลัย ์ต.บา้นเป็ด อ.เมอืงขอนแกน่ เมอืง 40000

122 ขอนแกน่ หจก.  กติตพิรกลุ เค.เอส.กรุป๊ (สาขา 2) 671/3 หมูท่ ี ่9 ถ.มะลวิลัย ์ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ ชุมแพ 40130

123 ขอนแกน่ หจก.  กติตพิรกลุ เค.เอส.กรุป๊ (สาขา 1) 300 หมูท่ ี่ี ่5 ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืงขอนแกน่ เมอืง 40000

124 ขอนแกน่ บจก. ลคักี ้ทมี 2019 238  หมูท่ ี ่1 ต.ส าราญ เมอืง 40000

125 ขอนแกน่ บจก. พทิวสัออยล ์จ ากดั 378 หมูท่ ี ่6 ต.ทา่พระ อ.เมอืง 40260

126 ขอนแกน่ บจก.ลคักี ้ทมี 2019 241 หมูท่ ี ่5 ต.ส าราญ เมอืง 40000

127 จนัทบรุ ี หจก.  ธนวฒันบ์รกิารจนัทบรุ ี 17/1 หมูท่ ี ่3 ถ.รกัศกัด ิช์มลู ต.ทา่ชา้ง อ.เมอืงจนัทบรุ ี เมอืง 22000

128 จนัทบรุ ี หจก.  เชลลศ์กัด ิช์ยั 12 หมูท่ ี ่14 ต.คลองนารายณ ์อ.เมอืงจนัทบรุ ี เมอืง 22000

129 จนัทบรุ ี บจก.พาวเวอร ์เวย ์(สาขา 1) 139  หมทูี ่2 ต.จนัทนมิติ เมอืง 22000

130 จนัทบรุ ี หจก.  แกว้กจิอดุมบรกิาร 1/1 หมูท่ ี ่5 ถ.สขุมุวทิ ต.วงัใหม ่อ.นายายอาม นายายอาม 22170

131 จนัทบรุ ี หจก. ศกัด ิช์ยัเชลล ์3 100 หมูท่ ี ่7 ถ.ญาณวโิรจน ์ต.จนัทนมิติ อ.เมอืงจนัทบรุ ี เมอืง 22000

132 จนัทบรุ ี หจก.  จนัทบรุเีกษตร 73 หมูท่ ี ่2 ถ.สขุมุวทิ ต.ทา่ชา้ง อ.เมอืงจนัทบรุ ี เมอืง 22000

133 จนัทบรุ ี หจก.  ธนวฒันบ์รกิารจนัทบรุ ี3 (สาขา 2) 293 ถ.อสีเทรนิ-ทา่แฉลบ ต.ตลาด อ.เมอืงจนัทบรุ ี เมอืง 22000

134 จนัทบรุ ี หจก.  ธนวฒันบ์รกิารจนัทบรุ ี2 (สาขา 1) 20 ถ.สฤษดเิดช ต.วดัใหม ่อ.เมอืงจนัทบรุ ี เมอืง 22000

135 จนัทบรุ ี บจก.ไลฟ์ เดอะโมเมนท์ 24 หมูท่ ี ่11 ต.ทา่ชา้ง อ.เมอืง 22000

136 ฉะเชงิเทรา หจก.  ทรงพล ศรรีาชา 2004 84/2 ถ.มหาจกัรพรรดิ ์ เมอืง 24000

137 ฉะเชงิเทรา บจก.  สกนุตท์องคารแ์คร ์ 40 หมูท่ ี ่1 ต.แสนภดูาษ อ.บา้นโพธิ์ บา้นโพธิ์ 24140

138 ฉะเชงิเทรา หจก.   เพชรสวุรรณ รุง่เรอืง 42/1 หมูท่ ี ่1 ต.บางตนีเป็ด อ.เมอืงฉะเชงิเทรา เมอืง 24000

139 ฉะเชงิเทรา หจก.  โรจนน์พคณุ 74 หมูท่ ี1่3 ต.บางตนีเป็ด อ.เมอืง เมอืง 24000

140 ฉะเชงิเทรา บจก. ทรพัยพ์ลูผล ออยล์ 3/12 หมู ่1 ต.ลาดขวาง อ.บา้นโพธิ ์ บา้นโพธิ ์ 24140

141 ฉะเชงิเทรา บจก.โชคทรพัยเ์จรญิออยล์ 274 หมูท่ ี ่8 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว 24190

142 ฉะเชงิเทรา หจก. ทรงพล ศรรีาชา 2004 (สาขา 3) 60 หมูท่ ี ่2 ต.วงัตะเคยีน อ.เมอืง 24000

143 ชลบรุ ี หจก.  ดวงใหม ่บรกิาร 188/1 หมูท่ ี ่9 ต.บา้นสวน อ.เมอืง เมอืง 20000

144 ชลบรุ ี หจก.  วงศท์รายทอง 19/2 หมูท่ ี ่8 ถ.สขุมุวทิ อ.เมอืง เมอืง 20130

145 ชลบรุ ี หจก.  ปิยะศาลบรกิาร 30/4 หมูท่ ี ่2 ถ.สขุมุวทิ ต.นาจอมเทยีน อ.สตัหบี สตัหบี 20250

146 ชลบรุ ี บจก.  พรวนีสั 11/19 หมูท่ ี ่6 ถ.สขุมุวทิ ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ บางละมงุ 20260

147 ชลบรุ ี หจก.  กอบชยัพทัยา 30/2 หมูท่ ี ่6 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมงุ บางละมงุ 20150

148 ชลบรุ ี หจก.  พรปิยภทัร 12/1 หมูท่ ี ่3 ต.บางละมงุ อ.บางละมงุ บางละมงุ 20150

149 ชลบรุ ี หจก.  ทอ้งฟ้าและบตุร 124/43 หมูท่ ี ่10 ถ.พทัยาใต ้ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ บางละมงุ 20260

150 ชลบรุ ี หจก.  วรทัธยา บรกิาร 50 หมูท่ ี ่7 ต.คลองกิว่ อ.บา้นบงึ บา้นบงึ 20220

151 ชลบรุ ี หจก.  วรทัธยา บรกิาร สาขา1 63/20 หมูท่ ี ่7 ต.หนองร ีอ.เมอืงชลบรุ ี เมอืง 20000

152 ชลบรุ ี หจก.  ซ.ีอาร.์พ.ี ปิโตรเลยีม 102 หมู ่4 ถ.เล ีย่งเมอืง ต.หนองไมแ้ดง อ.เมอืง เมอืง 20000

153 ชลบรุ ี หจก.วรทัธยา บรกิาร สาขา2 20/27 หมูท่ ี ่9 ต.หนองร ีอ.เมอืงชลบรุ ี เมอืง 20000

154 ชลบรุ ี หจก.  อนนัตก์จิรุง่เรอืง 110/60 หมูท่ ี ่2 ต.บงึ อ.ศรรีาชา ศรรีาชา 20230

155 ชลบรุ ี หจก.  พรปิยภทัร (สาขา 3) 98/14 หมูท่ ี ่9 ต.ทุง่สขุลา อ.ศรรีาชา ศรรีาชา 20230

156 ชลบรุ ี หจก.อนนัตอ์อยลเ์ซอรว์สิ สาขา1 116/157 หมูท่ ี ่3 ต.บอ่วนิ อ.ศรรีาชา ศรรีาชา 20230
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157 ชลบรุ ี หจก.กอบชยัพลสั 310/37  หมูท่ ี ่6 ต.บอ่วนิ อ.ศรรีาชา ศรรีาชา 200230

158 ชลบรุ ี หจก. จนัทนาพร 13/3 หมูท่ ี ่1 ต.โป่ง อ.บางละมงุ บางละมงุ 20150

159 ชลบรุ ี หจก. พรรชัชา 100/54 หมูท่ ี ่12  ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ 20150

160 ชลบรุ ี บจก. คณาศรนีวุตัพิฒันวงศ์ 9/99 หมูท่ ี ่2 ต.พลตูาหลวง อ.สตัหบี 20180

161 ชลบรุ ี หจก. อนนัตก์จิรุง่โรจน์ 2/37 หมู ่4 ต.บงึ อ.ศรรีาชา 20230

162 ชลบรุ ี บจก. ชยัภทัร (2018) 49/13 หมูท่ ี ่5 ต.เหมอืง อ.เมอืง 20130

163 ชลบรุ ี บจก.ประเสรฐิย์ ิง่ปิโตรเลยีม 46/230 หมู ่3 ต.บา้นบงึ อ.บา้นบงึ 20170

164 ชลบรุ ี บจก. กษณิา ออยล์ 89/29 หมูท่ ี ่6 ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ 20150

165 ชลบรุ ี หจก. ณฐัวงศอ์อยล์ 113 หมูท่ ี ่6 ต.หนองต าลงึ อ.พานทอง 20160

166 ชลบรุ ี บจก. คณาศร ี19 121/42 หมูท่ ี ่4 ต.พลตูาหลวง อ.สตัหบี 20180

167 ชลบรุ ี บจก. กรลกัษมี 556 หมูท่ ี ่7 ต.เขาคนัทรง อ.ศรรีาชา 20110

168 ชลบรุ ี บจก.ประเสรฐิสดุปิโตรเลยีม จ ากดั 55/221 หมูท่ ี ่9 ต.บางพระ อ.ศรรีาชา 20110

169 ชลบรุ ี หจก.กอบชยัพลสั (สาขา 2) 195/1 หมูท่ ี ่12 ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ 20150

170 ชลบรุ ี บจก. ชยัภทัร (2018)  สาขาที ่1 99/20 หมูท่ ี ่ 2 ต.บา้นเกา่ อ.พานทอง 20160

171 ชลบรุ ี หจก. ณฐัวงศอ์อยล ์สาขา 1 92/17 หมูท่ ี ่10 ต.หนองขาม อ.ศรรีาชา 20230

172 ชลบรุ ี หจก.อนนัตอ์อยล ์เซอรว์สิ (สาขา3) 274/9 หมูท่ ี ่3 ต.บอ่วนิ  อ.ศรรีาชา 20230

173 ชยันาท บจก. สนุษิารุง่เรอืง 152 หมู ่4 ต. บา้นกลว้ย อ.เมอืง เมอืง 17000

174 ชยัภมู ิ หจก. ภดูนิปิโตรเลยีม 344 หมูท่ ี ่16 ต.โคกสะอาด อ.ภเูขยีว ภเูขยีว 36110

175 ชุมพร หจก.  มาลยัปญัจพร เซอรว์สิ (สาขา 1) 44/1 หมู ่9 ต.ตากแดด อ.เมอืง เมอืง 86000

176 ชุมพร หจก.  ภรูโีชติ 94 ถ.เขาเงนิ ต.ขนัเงนิ อ.หลงัสวน หลงัสวน 86110

177 ชุมพร บจก. มาลยัธนภทัร เอ็นเนอรจ์ ี 8/3 หมูท่ ี ่1 ต.ขนุกระทงิ เมอืง 86190

178 ชุมพร บจก. ขวญัเมอืง เอนเนอรจ์ ี 69/2  หมูท่ ี ่7 ต.นาขา อ.หลงัสวน 86110

179 เชยีงราย บจก. เตมิสขุ ออยล ์ 529 หมูท่ ี ่1 ถ.พหลโยธนิ ต.บา้นดู ่ เมอืง 57100

180 เชยีงใหม่ หจก. สริวิณิช (สาขา 2) 295/1 ถ.แกว้นวรฐั (ตรงขา้มศาลเยาวชนเด็ก) ต.วดัเกต เมอืง 50000

181 เชยีงใหม่ หจก.  ทองธนพล (สาขา 3) 29 ถ.หว้ยแกว้ ต.สเุทพ อ.เมอืงเชยีงใหม่ เมอืง 50200

182 เชยีงใหม่ หจก.  ทองธนพล 378/1 ถ.เจรญิเมอืง ต.วดัเกต อ.เมอืงเชยีงใหม่ เมอืง 50000

183 เชยีงใหม่ หจก. พรภวษิย ์ออยล ์เซอรว์สิ 411 ถ.มหดิล ต.ทา่ศาลา อ.เมอืงเชยีงใหม่ เมอืง 50000

184 เชยีงใหม่ หจก.  สงวนทเุรยีนทอง 163 หมูท่ ี ่12 ถ.เชยีงใหม-่ฮอด ต.หางดง อ.ฮอด ฮอด 50240

185 เชยีงใหม่ หจก.  ทองธนพล (สาขา 4) 321/3 หมูท่ ี ่6 ถ.เชยีงใหม-่ฮอด ต.แมเ่หยีะ อ.เมอืงเชยีงใหม่ เมอืง 50100

186 เชยีงใหม่ บจก. ผลสวา่ง ปิโตรเลยีม 118 หมูท่ ี ่2 ต.สนัทรายนอ้ย อ.สนัทราย สนัทราย 50210

187 เชยีงใหม่ บจก. ทพี ีเอ็นเนอรจ์ ีแมนเนจเมนท(์ สาขา1) 214 หมูท่ ี ่3 ต.ขีเ้หล็ก อ.แมแ่ตง แมแ่ตง 50150

188 เชยีงใหม่ หจก. สริวิณิช 152 หมู ่1 ถ.เชยีงใหม-่ฮอด ต.หางดง อ.หางดง หางดง 50230

189 เชยีงใหม ่ บจก. บลิเลีย่น ออยล์ 299 หมูท่ ี ่2 ต.หนองผึง้ อ.สารภี 50140

190 ตรงั หจก.  เผด็จบรกิาร 149 ถ.หว้ยยอด  ต.ทบัเทีย่ง ต.ทบัเทีย่ง อ.เมอืงตรงั เมอืง 92000

191 ตรงั หจก.  ป.ป้อมบรกิาร 34/2 หมูท่ ี ่2 ถ.ตรงั-ปะเหลยีน ต.ทา่พญา อ.ปะเหลยีน ปะเหลยีม 92140

192 ตรงั หจก.  เผด็จบรกิาร (สาขา 2) 167/1 หมูท่ ี ่4 ถนนตรงั-พทัลงุ ต.บา้นโพธิ ์อ.เมอืงตรงั เมอืง 92000

193 ตราด บจก. เอกสนิชล 2019 2/5 หมูท่ ี ่2 ถ.สขุมุวทิ ต.วงักระแจะ อ.เมอืงตราด เมอืง 23000

194 ตราด หจก.  เอกสนิชล 20/3 หมูท่ ี ่5 ถ.ตราด-แหลมงอบ ต.หนองเสม็ด อ.เมอืงตราด เมอืง 23000

195 ตราด หจก. ธนา พาวเวอรเ์ซอรว์สิ 111 หมูท่ ี ่1 ต.ไมร้ดู อ.ลองใหญ่ 23110
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196 ตาก หจก.  เมอืงฉอดเอเซยีเซอรว์สิ 82 ถ.เอเซยี ต.แมส่อด อ.แมส่อด แมส่อด 63110

197 ตาก บจก. มงักรเอกเชือ้เพลงิ (สาขา 3) 27/5 หมูท่ ี ่7 ต.ไมง้าม อ.เมอืง เมอืง 63000

198 ตาก บจก. เมอืงฉอด ปรชีาปญัญ ์เซอรว์สิ 725 หมูท่ ี ่9 ต.แมป่ะ อ.แมส่อด แมส่อด 63110

199 นครนายก บจก. วชัสปิุโตรเลีย่ม จ ากดั 66 หมูท่ ี ่1 ถ.สวุรรณศร ต.เกาะโพธิ ์ อ.ปากพลี 26130

200 นครปฐม บจก.  นทบีรกิาร 1156/1 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจนัทร ์อ.เมอืงนครปฐม เมอืง 73000

201 นครปฐม หจก.  ปฐมววิฒัน ์2000 19/9 หมูท่ ี ่1 ต.วดัละมดุ อ.นครชยัศรี นครชยัศรี 73120

202 นครปฐม หจก. ทพ. วทศันา บรกิาร (สาขา 2) 5/4 หมูท่ ี ่2 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มใหญ ่อ.สามพราน สามพราน 73160

203 นครปฐม บจก.  รุง่รตันด ารงค ์ (สาขา 3) 39/3 หมูท่ ี ่12 ต.ไรข่งิ อ.สามพราน สามพราย 73210

204 นครปฐม หจก.  ธนปกรณ์ 57/2 หมูท่ ี ่5 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน สามพราน 73110

205 นครปฐม บจก. นนัทพทัธ ์ปิโตรเลีย่ม 29/12 หมูท่ ี1่0  ต.สระกะเทยีม อ.เมอืง เมอืง 73000

206 นครปฐม บจก. วนินาวา 8/10 หมูท่ ี ่3 ต.ศรีษะทอง อ.นครชยัศรี 73120

207 นครปฐม หจก. ธนปกรณ ์(สาขา 2) 31/9 หมูท่ ี ่4 ต.ทา่ต าหนกั อ.นครชยัศรี นครชยัศรี 73120

208 นครราชสมีา หจก.  ชยัสวสัด ิป์ากชอ่ง 735 ถ.มติรภาพ ต.ปากชอ่ง อ.ปากชอ่ง ปากชอ่ง 30130

209 นครราชสมีา หจก.  มหานคร รุง่เรอืงเซอรว์สิ 167 ถ.จกัร ีต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา เมอืง 30000

210 นครราชสมีา บจก. หวัทะเลเซอรว์สิ 1406 หมูท่ ี ่1 ต.หวัทะเล เมอืง 30000

211 นครราชสมีา บจก.  ดลุยพฒัน ์ปิโตรเลีย่ม 182 หมูท่ ี ่7 ต.บา้นโพธิ์ เมอืง 30310

212 นครราชสมีา บจก. บแีม็กซ ์ปิโตรเลยีม 51/2 หมูท่ ี ่8 ถ.ธนะรชัต ์ต.หนองน า้แดง อ.ปากชอ่ง 30130

213 นครราชสมีา บจก. ท ีด ีปิโตรเลยีม (สาขา1) 422-423 หมูท่ ี ่1 ต.ปรใุหญ่ อ.เมอืง 30000

214 นครราชสมีา หจก.  ศ.ศ. บรกิาร (สาขา 1) 2012 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืง 30000

215 นครราชสมีา บจก. รณกฤต ปิโตรเลยีม 56/1 หมูท่ ี ่10 ต.ปากชอ่ง อ.ปากชอ่ง ปากชอ่ง 30130

216 นครราชสมีา บจก.ธนาดลุปิโตรเลยีม 58  หมูท่ ี1่2 ต.ลาดบวัขาว อ.สคี ิว้ 30140

217 นครราชสมีา หา้งหุน้สว่นจ ากดั พทีอูอยล ์ ส านกังานใหญ่ 888 หมูท่ ี ่3 ต.หนองบวัศาลา เมอืง 30000

218 นครราชสมีา หจก. สมกมลรุง่เรอืง 1166/1 หมูท่ ี ่1 ต.สรุนาร ี อ.เมอืง 30000

219 นครราชสมีา บจก. มหานคร ปิโตรเลยีมพารค์ 1442/1 หมูท่ ี ่4 ต.หนองจะบก อ.เมอืง 30000

220 นครศรธีรรมราช หจก. นครเชลล์ 29/11 ถนน ปากนคร ต. ทา่วงั อ.เมอืง เมอืง 80000

221 นครศรธีรรมราช หจก.  วชิติบรกิาร (นคร) 2031/1 ถ.เทวราช ต.ทา่วงั อ.เมอืง เมอืง 80000

222 นครศรธีรรมราช หจก.  เชลลท์นิเสถยีร 219/3 หมูท่ ี ่1 ถ.สรุาษฏร-์นครศรธีรรมราช ต.สชิล อ.สชิล สชิล 80120

223 นครสวรรค ์ บจก. ณฐพงศร์ุง่เรอืง 89/8 ถ.มาตลุ ีต.ปากน า้โพ อ.เมอืง เมอืง 60000

224 นครสวรรค ์ บจก. ณฐพงศร์ุง่เรอืง (สาขา 1) 522 หมูท่ ี ่7 บา้นหนองเบน ต.หนองกรด อ.เมอืง เมอืง 60240

225 นนทบรุ ี หจก.  อ.กจิววิฒันเ์ซอรว์สิ 73/88 ถ.กรงุเทพ-นนทบรุ ีต.บางเขน อ.เมอืงนนทบรุ ี เมอืง 11000

226 นนทบรุ ี บจก. อลัทมิา่ เอ็กซพ์เีรยี กรุป๊ 224/21-22 หมูท่ ี ่4 ถ.แจง้วฒันะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด ปากเกร็ด 11120

227 นนทบรุ ี บจก.  เอกด ารงออยล ์ 48/1 หมูท่ ี ่7 ถ.รตันาธเิบศร ์ต.เสาธงหนิ อ.บางใหญ่ บางใหญ่ 11140

228 นนทบรุ ี บจก.  พลูทรพัย ์ปิโตรเลีย่ม  (สาขา 4) 182 หมูท่ ี ่2 ถ.ตวิานนท ์ต.ทา่ทราย อ.เมอืงนนทบรุ ี เมอืง 11000

229 นนทบรุ ี บจก. เอ็นท ีออยล ์เซอรว์สิ 75 หมู ่4 ถ.ทางหลวง 345 ต. ละหาร อ.บางบวัทอง บางบวัทอง 11110

230 นนทบรุ ี บจก.  รุง่ธวชั  (สาขา 1) 11/33 หมูท่ ี ่8 ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด ปากเกร็ด 11120

231 นนทบรุ ี บจก.  กูด๊วนิ เซอรว์สิเซส  (สาขา 1) 47/38 หมูท่ ี ่1 ถ.สามคัค ีต.ทา่ทราย อ.เมอืงนนทบรุ ี เมอืง 11000

232 นนทบรุ ี บจก.  รุง่รตันด ารงค ์ (สาขา 2) 28-29 หมูท่ ี ่15 ต.บางรกัพฒันา  อ.บางบวัทอง บางบวัทอง 11110

233 นนทบรุ ี บจก.  เหนอืเมฆ 129/1 หมูท่ ี ่7 ถ.พบิลูสงคราม ต.สวนใหญ ่อ.เมอืงนนทบรุ ี เมอืง 11000

234 นนทบรุ ี บจก.  พลูทรพัย ์ปิโตรเลีย่ม 13/2 หมูท่ ี ่3 ต.บา้นใหม ่อ.ปากเกร็ด ปากเกร็ด 11120

235 นนทบรุ ี บจก.  พ ีซ ีซ ีออยล ์ (สาขา 3) 5/18 หมู1่ ต าบลทา่อฐิ อ.ปากเกร็ด ปากเกร็ด 11100
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236 นนทบรุ ี หจก.  วรรณสขุรุง่เรอืง (สาขา 9) 151/12  หมูท่ ี ่3 ต.บางรกัพฒันา อ.บางบวัทอง บางบวัทอง 11110

237 นนทบรุ ี บจก.  ภทัรธนกฤตออยล ์(สาขา 1) 1/1 ถ.ประชาชืน่ ต.ทา่ทราย อ.เมอืง 11000

238 นนทบรุ ี หจก.  วรรณสขุรุง่เรอืง (สาขา 10) 5/36 หมูท่ ี ่1 ต.ทา่อฐิ อ.ปากเกร็ด 11120

239 นนทบรุ ี หจก. สวสัดวิฒัน ์(สาขา 1) 1/20 หมูท่ ี ่3 ต.บางไผ่ เมอืงนนทบรุ ี 11000

240 นนทบรุ ี หจก.  มนเทยีรรุง่เรอืง (สาขา 6) 25/38  หมูท่ ี ่11 ต.บางมว่ง อ.บางใหญ่ 11140

241 นนทบรุ ี บจก.  วรเศรษฐ ์888  (สาขา 3) 72/7 หมูท่ ี ่5 ต.คลองงพระอดุม ปากเกร็ด 11120

242 นนทบรุ ี บจก. พรวโิรจนก์รุป๊ (สาขา 1) 401/1 หมู ่3 ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด 11120

243 นราธวิาส หจก.  ภทัรธรบรกิาร 8/2 ถ.สรุยิะประดษิฐ ์ต.บางนาค อ.เมอืง เมอืง 96000

244 นา่น บจก.  เต็งไตรรตัน ์ สนญ 39 ถ.ผากอง ต.ในเวยีง อ.เมอืงนา่น เมอืง 55000

245 นา่น หจก.  เต็งไตรรตันภ์ทัรกจิ  เวยีงสา 154 หมูท่ ี ่4 ถ.สา-นานอ้ย ต.กลางเวยีง อ.เวยีงสา เวยีงสา 55110

246 นา่น หจก.  เต็งไตรรตันว์รนคร 218 หมูท่ ี ่8 ถ.นา่น-ทุง่ชา้ง ต.ปวั ปวั 55120

247 นา่น หจก.  เต็งไตรรตันภ์ทัรกจิ  เวยีงสา (สาขา 1) 651 ยนัตรกจิโกศล ต.กลางเวยีง อ.เวยีงสา เวยีงสา 55110

248 นา่น หจก.  เต็งไตรรตันบ์รกิาร 256 หมูท่ ี ่4 ต.ดูใ่ต ้อ.เมอืงนา่น เมอืง 55000

249 บรุรีมัย ์ หจก.  ล าปลายมาศศริพิาณิชย์ 158 หมูท่ ี ่7 ต.ล าปลายมาศ อ.ล าปลายมาศ ล าปลายมาศ 31130

250 บรุรีมัย ์ บจก.  บรุรีมัย ์ไทยเจรญิกจิ ออยล ์ 223 หมูท่ ี ่1 ต. กระสงั อ.เมอืงบรุรีมัย ์ เมอืง 31000

251 บรุรีมัย ์ หจก.สนัต ิเค.พ.ี ปิโตรเลีย่ม 222 หมู ่1 ต.บวัทอง อ.เมอืง 31000

252 ปทมุธานี บจก.  นโีอวนัน ี 30/7 หมู ่3 ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง คลองหลวง 12120

253 ปทมุธานี หจก.  วรรณสขุรุง่เรอืง (สาขา 1) 821 ถ.พหลโยธนิ ต.ประชาธปิตัย ์อ.ธญับรุ ี ธญับรุ ี 12130

254 ปทมุธานี บจก.  ทรพัยบ์างพนู  (สาขา 2) 27 หมูท่ ี ่7 ถ.บางบวัทอง-สพุรรณบรุ ีต.หนา้ไม ้อ.ลาดหลมุแกว้ ลาดหลมุแกว้ 12140

255 ปทมุธานี บจก.  เค ซ ีพ ีออยล ์ 65 หมูท่ ี ่21 ถ.นมิติรใหม ่ต.ล าลกูกา อ.ล าลกูกา ล าลกูกา 12150

256 ปทมุธานี บจก.  นโีอวนัน ี (สาขา 1) 44/4 หมู ่3 ถ.ล าลกูกา ต.คคูต อ.ล าลกูกา ล าลกูกา 12130

257 ปทมุธานี หจก.  วรรณสขุรุง่เรอืง 150  ซ.พหลโยธนิ 87 ต.ประชาธปิตัย ์อ.ธญับรุ ี ธญับรุ ี 12130

258 ปทมุธานี หจก.  นพินธบ์รกิาร 12/6 หมูท่ ี ่4 ต.ล าผกักดู อ.ธญับรุ ี ธญับรุ ี 12110

259 ปทมุธานี บจก.  บรูณ์ธนากฤตย ์ 19/3 หมู ่2 ต.บา้นกลาง อ.เมอืง เมอืง 12000

260 ปทมุธานี บจก. ภทัรธนกฤตออยล ์(สาขาที ่2) 9/10 หมูท่ ี ่11 ต.บงึค าพรอ้ย อ.ล าลกูกา 12150

261 ปทมุธานี บจก. โชตบิญุญา บรกิาร (สาขา 2) 26/29 ต.ลาดสวาย อ.ล าลกูกา 12150

262 ปทมุธานี บจก. วุฒธิพินั (1968) จ ากดั 38/8 หมูท่ ี ่3 ต.บางกระบอื  อ.สามโคก 12160

263 ปทมุธานี บจก. เอ็นท ีออยล ์เซอรว์สิ (สาขา 1) 99/6 หมูท่ ี ่1 ต.บางควูดั อ.เมอืงปทมุธานี 12000

264 ประจวบครีขีนัธ ์    บจก. ฟิวเจอร ์เอเนอรจี ้สเตช ัน่   12 ถ.เพชรเกษม ต.หวัหนิ อ.หวัหนิ หวัหนิ 77110

265 ประจวบครีขีนัธ ์ หจก.  นทิศันอ์อยล์ 39/2 หมูท่ ี ่4 ต.รอ่นทอง อ.บางสะพาน บางสะพาน 77230

266 ประจวบครีขีนัธ ์ หจก.  ราชปราณ 29/2-3 หมูท่ ี ่7 ถ.เพชรเกษม ต.เขานอ้ย อ.ปราณบรุี ปราณบรุ ี 77120

267 ประจวบครีขีนัธ ์ หจก. โพธิป์ระเสรฐิ 139 หมูท่ ี ่9 ต.หนิเหล็กไฟ ถ.หวัหนิ-หนองพลบั อ.หวัหนิ 77110

268 ประจวบครีขีนัธ ์ บจก.เตมิเต็มสขุ ปิโตรเลีย่ม 51/35 ถนนเพชรเกษม ต.ประจวบครีขีนัธ ์ อ.เมอืงประจวบครีขีนัธ ์ 77000

269 ปราจนีบรุ ี บจก.  พรบญุชยั 81 หมูท่ ี ่16 ต.เมอืงเกา่ อ.กบนิทรบ์รุ ี กบนิทรบ์รุ ี 25240

270 ปราจนีบรุ ี หจก.  บญัชาศรมีหาโพธ ิ1989 78 หมูท่ ี ่4 ต.กรอกสมบรูณ์ อ.ศรมีหาโพธิ ศรมีหาโพธิ์ 25140

271 ปราจนีบรุ ี บจก. เทอรโ์บเน็กซ ์(สาขา 4) 818/1 หมูท่ ี ่7 ต.ทา่ตมู อ.ศรมีหาโพธิ 25140

272 ปราจนีบรุ ี หจก.  ทรงพล ศรรีาชา 2004 (สาขาที ่4) 309 หมูท่ ี ่5 ต.โคกไทย อ.ศรมีโหสถ 25190

273 ปราจนีบรุ ี บจก.เชาวรตัน ์ปิโตรเลยีม 577 หมูท่ ี ่2 ต.ทา่ตมู  อ.ศรมีหาโพธิ 25140

274 พระนครศรอียธุยา หจก.  ภมูริพ ี2007 (สาขา 3) 52 หมูท่ ี ่8 ถ.อยธุยา-เสนา ต.บา้นป้อม อ.พระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา 13000

275 พระนครศรอียธุยา หจก.  ภมูริพ ี2007 (สาขา 1) 105/5 หมู ่3 ถ.โรจนะ ต.ไผล่งิ อ.พระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา 13000
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276 พระนครศรอียธุยา หจก.  ปณุณ์รกัษา 60 หมูท่ ี ่4 ต.คลองจกิ อ.บางปะอนิ บางปะอนิ 13160

277 พระนครศรอียธุยา หจก.  พ.ีพชัชารล์ ออยล์ 140/16 หมูท่ ี ่7 ถ.พหลโยธนิ ต.เชยีงรากนอ้ย อ.บางปะอนิ บางปะอนิ 13180

278 พะเยา หสน. ยูฮ่งไฮเวยพ์ะเยา 459/1 ถ.พหลโยธนิ ต.แมต่ า๋ แมต่ า่ 56000

279 พงังา หจก. เพิม่สมบรูณ์ 1/1 หมูท่ ี ่1 ต.ถ า้น า้ผดุ อ.เมอืง 82000

280 พงังา หจก.  ทบัปดุเจรญิโชค 1/1 หมูท่ ี ่1 ถ.เพชรเกษม อ.ทบัปดุ ต.ทบัปดุ ทบัปดู 82180

281 พงังา หจก.  ภทูองเซอรว์สิ 61 หมูท่ ี ่3 ถนน พงังา-ทบัปดู ต.ถ า้น า้ผดุ อ. เมอืงพงังา เมอืง 82000

282 พทัลงุ หจก.  วชิติบรกิาร พทัลงุ 256/4 ถ.ราเมศวร ์ต.คหูาสวรรค ์อ. เมอืง เมอืง 93000

283 พทัลงุ หจก. พลงัสรณ์ 4 หมู ่1 ต.เขาเจยีก อ.เมอืง เมอืง 93000

284 พจิติร หจก. วนดิา บรกิาร 1/3 คลองคะเชนทร ์ต.ในเมอืง อ.เมอืง เมอืง 66000

285 พษิณุโลก บจก. ศรอีรณุเจรญิ 66/1 หมู ่1 ต.วดัโบสถ ์อ.วดัโบสถ์ วดัโบสถ์ 65160

286 พษิณุโลก หจก. เอ็นเอ็นพพี ีเซอรว์สิ 401/21 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืง เมอืง 65000

287 พษิณุโลก หจก.  เอสซ ีเซอรว์สิ 49 (สาขา 1) 281 หมู ่6 ต.ทา่ทอง อ.เมอืงพษิณุโลก เมอืง 65000

288 พษิณุโลก บจก. ปาวราภทัร ออยล์ 17/2 ถนนสงิหวฒัน ์ต.ในเมอืง เมอืง 65000

289 พษิณุโลก หจก.  เอสซ ีเซอรว์สิ 49 (สาขา 2) 18/69 ถ.ราเมศวร ต.ในเมอืง อ.เมอืงพษิณุโลก เมอืง 65000

290 พษิณุโลก หจก.  ปานศริบิรกิาร 335/23 ถ.ศรธีรรมไตรปิฎก ต.ในเมอืง เมอืง 65000

291 พษิณุโลก หจก.  เอสซ ีเซอรว์สิ 49 82/2 หมู ่6 ถ.พษิณุโลก-นครสวรรค ์ต.ทา่โพธิ ์อ.เมอืงพษิณุโลก เมอืง 65000

292 เพชรบรุ ี หจก.  แกว้กริยิา โกลเดน้ท์ 338 ถ.ราชวถิ ีต.คลองกระแซง อ.เมอืง เมอืง 76000

293 เพชรบรุ ี หจก.  สรุกลุ เซอรว์สิ (สาขา 1) 497/4 เพชรเกษม ต. ชะอ า อ. ชะอ า ชะอ า 76120

294 เพชรบรุ ี หจก.  สรุกลุ เซอรว์สิ 85/1 หมู ่5 ถ.เพชรเกษม ต.เขายอ้ย อ.เขายอ้ย เขายอ้ย 76140

295 เพชรบรุ ี หจก.  แกว้กริยิา โกลเดน้ท ์(สาขา 1) 45 หมู ่13 ถ.เพชรเกษม ต.หวัสะพาน อ.เมอืง เมอืง 76000

296 เพชรบรูณ์ หจก.  ช.พรชยัเซอรว์สิหลม่สกั 74 หมูท่ ี ่4 ถ.สามคัคชียั ต.หนองไขว อ.หลม่สกั หลม่สกั 67110

297 เพชรบรูณ์ หจก.  ผลสวา่งบรกิาร 91 หมูท่ ี ่4 ถ.สระบรุ-ีหลม่สกั ต.บงึสามพนั อ.บงึสามพนั บงึสามพนั 67160

298 แพร่ บจก. 3ด ีปิโตรเลยีม (สนญ) 186 หมูท่ ี ่4 ต.ทุง่โฮง้ เมอืง 54000

299 แพร่ บจก. ไตรศรปีระพรรดิ 153/6 ถ.ยนัตรกจิโกศล ต.ในเวยีง อ.เมอืงแพร่ เมอืง 54000

300 แพร่ บจก. 3ด ีปิโตรเลยีม (สาขา 1) 199 หมูท่ ี ่10 ต.แมจ่ ัว๊ะ อ.เดน่ชยั 54110

301 ภเูก็ต บจก.  อนภุาษและบตุร  (สาขา 1) 189 ถ.พงังา ต.ตลาดใหญ ่อ.เมอืงภเูก็ต เมอืง 83000

302 ภเูก็ต บจก.  อนภุาษและบตุร  (สาขา 3) 209 หมูท่ ี ่5 ถ.เทพกษตัรยี ์ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง ถลาง 83110

303 ภเูก็ต หจก.  อกุฤษฎโ์ชติ 82/4 หมูท่ ี ่4 ถนนปฏกั ต.ราไวย ์อ.เมอืงภเูก็ต เมอืง 83130

304 ภเูก็ต หจก.  เมอืงใหมพ่าณิชย์ 26-27 หมูท่ ี ่1 ถ.เทพกระษตัร ีต.ไมข้าว อ.ถลาง ถลาง 83140

305 ภเูก็ต หจก.  เค.เอส.เซอรว์สิ 31/2 หมูท่ ี ่1 ถ.เทพกระษตัร ีต.เกาะแกว้ อ.เมอืงภเูก็ต เมอืง 83000

306 ภเูก็ต บจก.  ทุง่คาบรกิาร (1982) 13/2 ถ.ดบีกุ ต.ตลาดเหนอื อ.เมอืงภเูก็ต เมอืง 83000

307 ภเูก็ต บจก. อนภุาษและบตุร  (สาขา 22) 66 หมูท่ ี ่7 ถนนเทพกระษตัร ีต.เทพกระษตัรี อ. ถลาง 83110

308 ภเูก็ต บจก.  อนภุาษและบตุร  (สาขา 21) 90/12 หมู ่2 ถ.เจา้ฟ้า ต.วชิติ เมอืง 83000

309 ภเูก็ต บจก.  อนภุาษ เอส เอส  (สาขา 1) 75/75 หมูท่ ี ่1 ต.กะทู ้อ.กะทู ้ กะทู ้ 83120

310 ภเูก็ต บจก.วชิติธรรมออยล ์ 37/17  หมูท่ ี ่2 ต.วชิติ อ.เมอืง 83000

311 ภเูก็ต บจก.  อนภุาษ เอส เอส  (สาขา 2) 82/11 หมูท่ ี ่3 ต.ไมข้าว อ.ถลาง ถลาง 83110

312 ภเูก็ต บจก. เฉลมิฉลองบรกิาร 108/28 หมูท่ ี ่5 ต.รษัฏา  อ.เมอืงภเูก็ต 83000

313 ภเูก็ต บจก. บา้นทีคุ่น้เคย 81 หมูท่ ี ่5 ต.ราไวย ์ อ.ราไวย์ 83130

314 มหาสารคาม หจก.  นพกติตบิรกิาร 834 หมูท่ ี ่1 ถนนสารคาม-พยคัฆภมูพิสิยั ต.ปะหลาน อ.พยคัฆภมูพิสิยั พยคัฆภ์มูพิสิยั 44110

315 มหาสารคาม บจก. พาวเวอรพ์ลสั ปิโตรเลยีม 338 หมูบ่า้น ดนิด าพฒันา หมูท่ ี ่11 ต.เก ิง้ อ.เมอืง 44000



รายชือ่สาขาศนูยบ์รกิารเปลีย่นถา่ยน า้มนัเครือ่ง เชลล ์เฮลกิส ์พลสั

316 มกุดาหาร หจก. สหมติรบรกิารมกุดาหาร 37 ถ.ชยางกรู ข. ต.มกุดาหาร อ.เมอืงมกุดาหาร เมอืง 49000

317 ยโสธร บจก. ศรนีครออยล ์2020 120-122 ถนนรตันเขต ต.ในเมอืง อ.เมอืงยโสธร 35000

318 รอ้ยเอ็ด หจก. เชลออยล ์เซอรว์สิ 206 หมูท่ ี ่11 ต.เหนอืเมอืง อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด เมอืง 45000

319 ระนอง บจก. ฮงลี ่ปิโตรเลยีม (สาขา 1) 30/39 หมูท่ ี ่1 ต.บางร ิน้ อ.เมอืง 85000

320 ระยอง หจก.  สพุลบรกิาร 60/1 หมูท่ ี ่5 ถ.สายบา้นบงึ-แกลง ต.ป่ายบุใน อ.วงัจนัทร ์ วงัจนัทร ์ 21210

321 ระยอง หจก.  เอ.อาร.์เอ็ม. เซอรว์สิ (สาขา 1) 85/1 ถ.จนัทอดุม ต.เชงิเนนิ อ.เมอืงระยอง เมอืง 21000

322 ระยอง หจก.  เอ.อาร.์เอ็ม. เซอรว์สิ 370 ถ.สขุมุวทิ ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง เมอืง 21000

323 ระยอง บจก.  สนิพนูผล 205/4 หมูท่ ี ่5 ถ.สขุมุวทิ ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง เมอืง 21150

324 ระยอง หจก.  สวุฒันบ์ายพาสเซอรว์สิ 117/14 หมูท่ ี ่4 ถ.บายพาส ต.เชงิเนนิ อ.เมอืงระยอง เมอืง 21000

325 ระยอง หจก.  เอ็ม.เอ็ม.ออยล์ 193/2 หมูท่ ี ่3 ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง บา้นฉาง 21130

326 ระยอง บจก. อาร.์เอฟ. เซอรว์สิ 29/4 หมูท่ ี ่4 ต.ทบัมา อ.เมอืงระยอง เมอืง 21000

327 ระยอง บจก. สนิพนูผล (สาขา 2) 22/5 หมูท่ ี ่4 ต.ทบัมา อ.เมอืงระยอง 21000

328 ระยอง บจก. เอ ีย่มละออ ปิโตรเลีย่ม 432 หมูท่ ี ่5 ต.แมน่ า้คู ้ อ.ปลวกแดง 21140

329 ระยอง บรษิทั คณาศร ี19 จ ากดั สาขา 1 111/6 หมู ่5 ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง 21130

330 ระยอง บจก. เพอรเ์ฟ็คท ์วลี สเตช ัน่ 152/55 หมูท่ ี ่16 ต.ตะพง อ.เมอืง 21000

331 ระยอง บจก. ทไีอเอ็ม เอ็นเนอรจ์ ี 819 หมูท่ ี ่4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง 21140

332 ระยอง บจก. พฤกษา เอ็นเนอยี 13/91 หมูท่ ี ่2 ต.บางบตุร อ.บา้นคา่ย 21120

333 ราชบรุ ี หจก. ทพ. วทศันา บรกิาร (สาขา 3) 156 ถนน ศรสีรุยิวงศ ์ต.หนา้เมอืง อ. เมอืงราชบรุ ี เมอืง 70000

334 ราชบรุ ี บจก. โพธาราม ปิโตรเลีย่ม 55/5 หมู ่4  ต.บา้นเลอืก อ.โพธาราม 70120

335 ลพบรุ ี บจก.  โปร-ปิโตร  (สาขา 1) 45/10 หมูท่ ี ่6 ต.เขาสามยอด อ.เมอืง เมอืง 15000

336 ลพบรุ ี บจก.  โปร-ปิโตร 129 หมูท่ ี ่5 ต.ทา่ศาลา อ.เมอืงลพบรุ ี เมอืง 15000

337 ลพบรุ ี บจก. ลพบรุธีนแกส๊ (สาขา 2) 120/1 หมูท่ ี ่4 ต.ถนนใหญ ่ อ.เมอืง 15000

338 ล าปาง หจก. สริวิณิช (สาขา 1) 120 ถ.พหลโยธนิ ต.สบตุย๋ เมอืง 52000

339 ล าปาง บจก. วงัทพิย ์ออยล ์แอนด ์เซอรว์สิ 50/1 หมู ่7 ต.ลอ้มแรด อ.เถนิ เถนิ 52160

340 ล าปาง หจก. ดอยพระบาทปิโตรเลยีมแอนดเ์ซอรว์สิ 1000/10 หมูท่ ี ่1 ต.พระบาท อ.เมอืง 52000

341 ล าปาง หจก. ทองพชร 144 หมูท่ ี ่8 ต.หา้งฉตัร อ.หา้งฉตัร หา้งฉตัร 52190

342 ล าปาง บจก.ททีรปิเป้ิล (สาขา 3) 462 หมูท่ ี ่11 ต.ชมพู อ.เมอืง 52100

343 ล าพนู บจก. ทองภทัร (สาขาที1่) 181 หมูท่ ี ่11 ต.อโุมงค ์ อ.เมอืง 51150

344 สกลนคร หจก.  ธาตนุาเวงบรกิาร 641 หมูท่ ี ่14 ถ.สกล-อดุร ต.ธาตเุชงิชุม อ.เมอืงสกลนคร เมอืง 47000

345 สกลนคร หจก. เชนพงัโคน 110/4 หมูท่ ี ่8 ถ.นติโย ต.พงัโคน อ.พงัโคน พงัโคน 47160

346 สกลนคร บจก.วมิลรตัน ์ซพัพลาย(สาขา 1) 90 ถ.สกลนคร-กาฬสนิธุ ์ต.ธาตเุชงิชุม อ.เมอืง 47000

347 สงขลา หจก.  จ.เทพทวี 248/1 ถ.ไทรบรุ ีต.บอ่ยาง อ.เมอืง เมอืง 90000

348 สงขลา หจก.  แทนตะวนั เซอรว์สิ 649 ถ.ไทรบรุ ีต.บอ่ยาง อ.เมอืง เมอืง 90000

349 สงขลา บจก.  รุง่วล ีกรุป๊  (สาขา 2) 27 หมูท่ ี ่6 ถ.สงขลา-ระโนด ต.สทงิหมอ้ อ.สงิหนคร สงิหนคร 90280

350 สงขลา บจก.  เอ็ม.โอ.เซอรว์สิ 49/5 หมูท่ ี ่5 ถ.สายเอเชยี ต.ทา่ชา้ง อ.บางกล า่ บางกล า่ 90110

351 สงขลา หจก.  ป่าชงิออยล์ 124/1 หมูท่ ี ่1 ต.ป่าชงิ อ.จะนะ จะนะ 90130

352 สงขลา หจก.  แทนตะวนั เซอรว์สิ (สาขา 1) 56 หมูท่ ี ่6 ต.น า้นอ้ย อ.หาดใหญ่ หาดใหญ่ 90110

353 สงขลา บจก.  รุง่วล ีกรุป๊ 234/6 หมูท่ ี ่1 ต.สทงิหมอ้ อ.สงิหนคร สงิหนคร 90280

354 สงขลา หจก. เทพประทานออยล์ 104/2 ถ.ราษฎรย์นิด ีต.หาดใหญ ่อ่.หาดใหญ่ หาดใหญ่ 90110

355 สงขลา บจก.  หาดใหญส่หพาณิชย์ 380 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ่ หาดใหญ่ 90110
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356 สงขลา บจก.  หาดใหญส่หพาณิชย ์ (สาขา 5) 107 หมูท่ ี ่3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ หาดใหญ่ 90110

357 สงขลา บจก.  ว.ีเค.ออยล ์ 20/40 หมูท่ ี ่2 ถ.กาญจนวนชิ ต. เขารปูชา้ง อ.เมอืง เมอืง 90000

358 สงขลา หจก.  ป่าชงิออยล ์(สาขา 1) 956 ถ.กาญจนวนชิ ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ่ หาดใหญ่ 90110

359 สงขลา บจก.  รุง่วล ีกรุป๊  (สาขา 1 ควนลงั) 1424 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ่ หาดใหญ่ 90110

360 สงขลา บจก.  อาร ์ท ีท ี2009 123/4 หมู ่1 ต.ป่าชงิ ต.ป่าชงิ อ.จะนะ จะนะ 90130

361 สงขลา บจก. เค.เอ็น.ซ.ี เอ็นเนอรจ์ ี 1617 หมูท่ ี ่1 ถ.สนามบนิ-ลพบรุรีาเมศวร ์ต.ควนลงั อ.หาดใหญ่ 90110

362 สงขลา บจก. เอส.พ.ีท.ี ออยล ์เอ็มไพร์ 46 หมูท่ ี ่3 ต.นาหมอ่ม  อ.นาหมอ่ม 90310

363 สมทุรปราการ บจก.  วฒันบวร 133 หมูท่ ี ่5 ถ.สขุมุวทิ ต.ทา้ยบา้น อ.เมอืงสมทุรปราการ เมอืง 10280

364 สมทุรปราการ บจก.  เค แอนด ์ทรเิพลิ-ท ี(สาขา 3) 969 หมูท่ ี ่1 ถ.สขุมุวทิ ต.ส าโรงเหนอื อ.เมอืง เมอืง 10270

365 สมทุรปราการ บจก.  เค แอนด ์ทรเิพลิ-ท ี(สาขา 1) 538 หมูท่ ี่ี ่3 ถ.เทพารกัษ ์ต.เทพารกัษ ์อ.เมอืงสมทุรปราการ เมอืง 10270

366 สมทุรปราการ บจก.  ชืน่เป็นนจิ เอ็นเตอรไ์พรซ์ 69 ถ.สขุมุวทิ ต.ปากน า้ อ.เมอืง เมอืง 10270

367 สมทุรปราการ บจก.  แกลลอนทองเซอรว์สิ 1 หมูท่ ี ่7 ถ.ศรนีครนิทร ์ต.บางเมอืง อ.เมอืง เมอืง 10270

368 สมทุรปราการ บจก.  โกลเดน้ สเตช ัน่  (สาขา 1) 2042 หมู ่1 ถ.ปากน า้สายเกา่ ต.ส าโรงเหนอื เมอืง 10270

369 สมทุรปราการ บจก.  9 เทพารกัษ ์ (สาขา 1) 9/2 หมูท่ ี ่3 ถ.เทพารกัษ ์ต.บางพลใีหญ ่อ.บางพลี บางพลี 10540

370 สมทุรปราการ หจก.  วฒันชยัออยล ์(สาขา 1) 419/1 ถ.สายลวด ต.ปากน า้ อ.เมอืงสมทุรปราการ เมอืง 10270

371 สมทุรปราการ หจก.  มนเทยีรรุง่เรอืง 30/3 หมูท่ ี ่13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี บางพลี 10540

372 สมทุรปราการ บจก.  โรจนนชุ  (สาขา 2) 18/9 หมูท่ ี ่7 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี 10540

373 สมทุรปราการ บจก.  โรจนนชุ  (สาขา 1) 18/10 หมู ่7 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี บางพลี 10540

374 สมทุรปราการ บจก.  เหนอืเมฆ  (สาขา 4) 7/4 หมู ่14 ถ.บางนาตราด ต.บางแกว้ อ.บางพลี บางพลี 10540

375 สมทุรปราการ บจก.  ออยล ์นววงศ์ 89 หมู ่4 ถ.เทพรตัน ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 10570

376 สมทุรปราการ หจก.  วฒันชยัออยล์ 11/392 ม.8 ถ.แพรกษา ต.ทา้ยบา้นใหม ่อ.เมอืงสมทุรปราการ เมอืง 10280

377 สมทุรปราการ บจก.  โกลเดน้ สเตช ัน่ 58/1 หมูท่ ี ่2 ต.บางหญา้แพรก อ.พระประแดง พระประแดง 10130

378 สมทุรปราการ บจก.  แกลลอนทองเซอรว์สิ (สาขา1) เปลีย่นใชช้ือ่นีแ้ทนจากชือ่เดมิ บจก.เคทพี ีเพาเวอรฟ์ลู (สาขา 1)1054 หมูท่ ี3่ ถ.เทพารกัษ ์ต.เทพารกัษ ์ อ.เมอืง 10270

379 สมทุรปราการ บจก. เอ็นเนอรจ์ ีดลีกัซ์ 223/1 หมูท่ ี ่11 ต.บางพลใีหญ ่ อ.บางพลี 10540

380 สมทุรปราการ บจก.  ออยล ์นววงศ ์(สาขาที ่2) 129 หมูท่ ี ่2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมอืง 10280

381 สมทุรปราการ บรษิทั เพยีร9 จ ากดั 78/3  หมูท่ ี ่6 ต.ส าโรงใต้   อ.พระประแดง 10130

382 สมทุรปราการ บจก. แกง๊สเตอร ์กรุป๊ สาขา 1 447 หมูท่ ี ่5 ต.ส าโรงเหนอื อ.เมอืง 10270

383 สมทุรปราการ หจก.มนเทยีรรุง่เรอืง (สาขา 7) 60/72 หมูท่ ี ่6 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี 10540

384 สมทุรสงคราม หจก. ทพ. วทศันา บรกิาร 119 หมูท่ ี ่1 ถ.พระราม 2 ต.บางแกว้ เมอืง 75000

385 สมทุรสงคราม บจก.พรมี รเีทล สาขาที ่1 136/2 ถ.ทางเขา้เมอืง ต.แมก่ลอง อ.เมอืง 75000

386 สมทุรสาคร บจก.  ป่ินเกลา้เซอรว์สิ  (สาขาสาย 4) 95 หมูท่ ี ่10 ถ.พทุธมณฑล สาย 4 ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุม่แบน กระทุม่แบน 74130

387 สมทุรสาคร บจก.  กลุชลยีา 57/5 ต.บางน า้จดื อ.เมอืงสมทุรสาคร เมอืง 74000

388 สมทุรสาคร หจก. ภรูพิลอยบรกิาร 19/8 หมูท่ ี5 ต.นาด ี อ.เมอืงสมทุรสาคร 74000

389 สมทุรสาคร บจก. นนัทพทัธ ์ปิโตรเลีย่ม สาขาที ่1 14/34 หมูท่ ี ่7 ต.นาดี อ.เมอืง 74000

390 สระแกว้ บจก.ไลออ้น ซพัพลาย (2014) 529 หมูท่ ี ่5 ต.บา้นใหมห่นองไทร อ.อรญัประเทศ 27120
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391 สระบรุ ี บรษิทั พรเีมีย่ม เอ็นเนอรจ์ ีซพัพลาย จ ากดั 59 หมู ่2 ถ.มติรภาพ ต.ตลิง่ชนั อ.เมอืงสระบรุ ี เมอืง 18000

392 สระบรุ ี บจก. สนิชยั สระบรุ ี 161/2 หมูท่ ี ่5 ต.หนา้พระลาน อ.เฉลมิพระเกยีรต ิ 18240

393 สโุขทยั หจก.  เทีย่งบรกิาร 57 ถ.จรดวถิถีอ่ง ต.เมอืงสวรรคโลก อ.สวรรคโลก สวรรคโลก 64110

394 สพุรรณบรุ ี หจก.  เจรญิภณัฑส์ามชุก 819/2 หมูท่ ี ่2 ต.สามชุก อ.สามชุก สามชุก 72130

395 สพุรรณบรุ ี หสน.  สหยนตส์พุรรณบรุ ี 253 หมูท่ ี ่1 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง เมอืง 72000

396 สพุรรณบรุ ี หจก.  ปทมุมขุย ์ออยล์ 920 หมูท่ ี ่6 ถ.มาลยัแมน ต.อูท่อง อ.อูท่อง อูท่อง 72160

397 สพุรรณบรุ ี บจก.  ทรพัยล์ ิม่ทอง 153 ถ.ประชาธปิไตย ต.ทา่พีเ่ล ีย้ง อ.เมอืง เมอืง 72000

398 สพุรรณบรุ ี บจก.  หลกัเมอืงเจรญิภณัฑ ์ 299 หมูท่ ี ่3 ต.โพธิพ์ระยา อ.เมอืง เมอืง 72000

399 สรุาษฎรธ์านี หจก. อยัยาวรี ์ออยล์ 303 ถนนตลาดใหม ่ต.ตลาด อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี 84000

400 สรุาษฎรธ์านี หจก.  มกุดาเชลล ์(สนญ) 135/2 หมู ่4 ถ.กาญจนวถิ ีต.บางกุง้ อ.เมอืง เมอืง 84000

401 สรุาษฎรธ์านี บจก. เอ็นซ ีออย เซอรว์สิ 19/9 หมูท่ ี ่10 ต.วดัประดู ่อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี เมอืง 84000

402 สรุาษฎรธ์านี หจก.  ภรูโีชต ิ(สาขา 2) 13/12 ม.3 ถ.เล ีย่งเมอืง ต.มะขามเตีย้ อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี เมอืง 84000

403 สรุาษฎรธ์านี หจก. วรรณธปิ เซอรว์สิ (สาขา 3) 51/2 หมูท่ ี ่4 ต.วดัประดู่ อ.เมอืง 84000

404 สรุาษฎรธ์านี บจก.มกุธนโชติ 83/106 หมูท่ ี ่3 ถ.เล ีย่งเมอืง ต.มะขามเตีย้ อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี 84000

405 สรุาษฎรธ์านี หจก. มกุดาเชลล ์(สาขา 3) 43/1 หมูท่ ี ่1 ต.ทา่ทองใหม่ อ.กาญจนดษิฐ ์ 84290

406 สรุาษฎรธ์านี บจก. ลิม้ปิพงษ ์เอนเนอรจ์ ี 222/2 หมูท่ ี ่1 ต.เกาะพงนั อ.เกาะพงนั 84280

407 สรุนิทร ์ หจก.  จวิเป็นทอง 421 จติรบ ารงุ ต.ในเมอืง อ. เมอืงสรุนิทร ์ เมอืง 32000

408 หนองคาย บจก. รุง่โรจนบ์รกิาร (2558) 1178/1 ม.3 ต.ในเมอืง อ.เมอืงหนองคาย จ.หนองคาย เมอืง 43000

409 หนองคาย หจก.  ยงเจรญิบรกิารบงึกาฬ 329 หมูท่ ี ่1 ถนนพงัโคน-บงึกาฬ ต.บงึกาฬ อ.บงึกาฬ บงึกาฬ 43140

410 หนองคาย บรษิทั ซบีเีอ็น ออยล ์จ ากดั 514 หมูท่ ี ่7 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมอืง 43000

411 อ านาจเจรญิ หจก.  ส าราญจติ บรกิาร อ านาจเจรญิ 71 หมูท่ ี ่15 ต.บุง่ อ.เมอืงอ านาจเจรญิ เมอืง 37000

412 อดุรธานี บจก.  เชนอดุร 193 หมูท่ ี ่9 ถ.ประชารกัษา ต.หมากแขง้ อ.เมอืง เมอืง 41000

413 อดุรธานี หจก.  อดุรพรสวรรค ์(สาขา 1) 83/1 ถ.ทหาร ต.หมากแขง้ อ.เมอืง เมอืง 41000

414 อดุรธานี หจก.  อดุรพรสวรรค ์ 298 หมูท่ ี ่14 ถ.นติโย(อดุร-สกล) ต.หนองนาค า อ.เมอืง เมอืง 41000

415 อดุรธานี หจก.  อดุรพรสวรรค ์(สาขา 2) 72 หมูท่ ี ่6 ต.นาด ีอ.เมอืง เมอืง 41000

416 อดุรธานี บจก. ครีรีชัต ์ 812/1 หมูท่ ี ่4 ต.บา้นจ ัน่ อ.เมอืง 41000

417 อบุลราชธานี หจก.  สหบรกิารอบุล (สาขา 3) 130 ถ.อปุราช ต.ในเมอืง อ.เมอืงอบุลราชธานี เมอืง 34000

418 อบุลราชธานี บจก.  สหบรกิารอบุลกรุป๊ 341 ถ.สรรพสทิธิ ์ต.ในเมอืง อ.เมอืงอบุลราชธานี เมอืง 34000

419 อบุลราชธานี หจก.  สหบรกิารอบุล (สาขา 1) 143 หมูท่ ี ่14 ต.วารนิช าราบ อ.วารนิช าราบ วารนิช าราบ 34190

420 อบุลราชธานี หจก.  สหบรกิารอบุล (สาขา 2) 1008 หมูท่ ี ่2 ต.โนนผึง้ อ.วารนิช าราบ วารนิช าราบ 34190


