
รายชื่อสถานีบริการน า้มันเชลล์ ที่มีน า้มนัเชลล์ ดีเซล B20 จ าหน่าย  
ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 

ล าดับ ชื่อสถานีบริการ ที่อยู่ จังหวดั 

1 หจก. รชต ปิโตรเลยีม 365 หมู ่1  ต.น ำ้บอ่หลวง  เชียงใหม ่

2 บจก. ก.ภภูำภทัร  61-62 หมูท่ี่ 6 ต.สมอพลอื อ.บ้ำนลำด เพชรบรีุ 

3 บจก. ก.ภภูำภทัร (สำขำ 1) 215 หมูท่ี่ 6 ต.ดอนขนุห้วย อ.ชะอ ำ เพชรบรีุ 

4 หจก.  สรุกลุ เซอร์วิส 85/1 หมู ่5 ถ.เพชรเกษม ต.เขำย้อย อ.เขำย้อย เพชรบรีุ 

5 หจก.  ผลสวำ่งบริกำร 91 หมูท่ี่ 4 ถ.สระบรีุ-หลม่สกั ต.บงึสำมพนั  เพชรบรูณ์ 

6 หจก.  พรภกัดีอำ่วลกึ (สำขำ 1) 100 ถ.วชัระ ต.ปำกน ำ้ อ.เมืองกระบ่ี กระบี ่

7 หจก.  พรภกัดีอำ่วลกึ 19 หมูท่ี่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.อำ่วลกึเหนือ อ.อำ่วลกึ กระบี ่

8 หจก.  ศรีเฟ่ืองฟ ู(คลองทอ่ม) 181/1 หมูท่ี่ 2 ต.คลองทอ่มใต้ อ.คลองทอ่ม กระบี ่

9 บจก. ณฏัรดำ ปิโตรเลีย่ม 143 หมูท่ี่ 10 ต.ล ำทบั อ.ล ำทบั กระบี ่

10 หจก. หนแูก้วกำรปิโตรเลยีม 144 หมูท่ี่ 2 ต.พรุเตียว อ.เขำพนม กระบี ่

11 หจก.  ศรีเฟ่ืองฟ ู(เหนือคลอง) 91 หมูท่ี่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง กระบี ่

12 บจก. พรวิโรจน์กรุ๊ป 303 ถ.รำมอินทรำ แขวงมีนบรีุ  กรุงเทพมหำนคร 

13 บจก.  พลูทรัพย์ ปิโตรเลีย่ม  (สำขำ 7) 226  ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้ำงพล ูเขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 

14 บจก.  ภทัรธนกฤตออยล์ 1567 ถ.กำญจนำภิเษก แขวงบำงไผ ่เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 

15 บจก.  รุ่งรัฐพล กรุ๊ป  (สำขำ 5) 54/1 หมูท่ี่ 2 ถ.สวุินทวงศ์ แขวงมีนบรีุ เขตมีนบรีุ กรุงเทพมหำนคร 

16 บจก.  รุ่งรัฐพล กรุ๊ป  (สำขำ 6) 197/1 ถ.ร่มเกล้ำ แขวงคลองสำมประเวศ ลำดกระบงั กรุงเทพมหำนคร 

17 หจก.  ศิริชยั สวุินทวงศ์บริกำร 13/1 หมูท่ี่ 7 ถ.สวุินทวงศ์ แขวงล ำต้อยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหำนคร 

18 หจก.  มนเทียรรุ่งเรือง (สำขำ 5) 24/1 ถ.กำญจนำภิเษก แขวงบำงระมำด ตลิง่ชนั กรุงเทพมหำนคร 

19 บจก.  น ำรุ่งเรือง (1992)  593,593/1 ถ.พระรำม 2 แขวงแสมด ำ บำงขนุเทียน กรุงเทพมหำนคร 

20 หจก.  วรรณสขุรุ่งเรือง (สำขำ 8) 44 เกษมรำษฎ์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 

21 บจก.  รุ่งรัฐพล กรุ๊ป  (สำขำ 10) 38/2 ถ.เจ้ำคณุทหำร แขวงคลองสำมประเวศ  กรุงเทพมหำนคร 

22 บจก.เฟิร์ส เลน อินเตอร์เนชัน่แนล 10/2 ถ.เจ้ำคณุทหำร แขวงล ำปลำทิว กรุงเทพมหำนคร 

23 บจก.  มิตรอินทรำ  123/14 หมูท่ี่ 4 ถ.แสงชโูต ต.ทำ่มะกำ อ.ทำ่มะกำ กำญจนบรีุ 

24 บจก. มงักรเอกเชือ้เพลงิ (สำขำ 2) 61/1 หมูท่ี่ 3 ต.อำ่งทอง อ.เมือง ก ำแพงเพชร 

25 หจก.  ก ำแพงเพชรยนต์ภณัฑ์ 1/1 หมูท่ี่ 8 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง ก ำแพงเพชร 

26 บจก. ธณกรปิโตรเลยีม 115 หมูบ้่ำน หนองบวัดีหมี หมูท่ี ่11 ต.ทำ่พระ ขอนแก่น 

27 บจก. พิทวสัออยล์ จ ำกดั 378 หมูท่ี่ 6 ต.ทำ่พระ  ขอนแก่น 



ล าดับ ชื่อสถานีบริการ ที่อยู่ จังหวดั 

28 หจก.  กิตติพรกลุ เค.เอส.กรุ๊ป (สำขำ 1) 300 หมูท่ี่ี่ 5 ต.เมืองเก่ำ อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 

29 บจก. พำวเวอร์ เวย์  35/30 หมูท่ี่ 1 ต.เสมด็เหนือ ฉะเชิงเทรำ 

30 หจก.   เพชรสวุรรณ รุ่งเรือง 42/1 หมูท่ี่ 1 ต.บำงตีนเป็ด อ.เมอืงฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ 

31 หจก. ทรงพล ศรีรำชำ 2004 (สำขำ 3) 60 หมูท่ี่ 2 ต.วงัตะเคยีน  ฉะเชิงเทรำ 

32 หจก. ทรงพล ศรีรำชำ 2004  (สำขำ2) 113 หมูท่ี่ 2 ต.เขำหินซ้อน ฉะเชิงเทรำ 

33 หจก.  วรัทธยำ บริกำร สำขำ1 63/20 หมูท่ี่ 7 ต.หนองรี อ.เมืองชลบรีุ ชลบรีุ 

34 หจก.กอบชยัพลสั  310/37  หมูท่ี่ 6 ต.บอ่วิน อ.ศรีรำชำ  ชลบรีุ 

35 หจก.  ดวงใหม ่บริกำร 188/1 หมูท่ี่ 9 ต.บ้ำนสวน อ.เมือง ชลบรีุ 

36 หจก. พรรัชชำ 100/54 หมูท่ี่ 12  ต.หนองปรือ  ชลบรีุ 

37 หจก.  วรัทธยำ บริกำร สำขำ2 20/27 หมูท่ี่ 9 ต.หนองรี อ.เมืองชลบรีุ ชลบรีุ 

38 หจก.กอบชยัพลสั (สำขำ 1) 18/4 หมูท่ี่ 2 ต.โป่ง อ.บำงละมงุ ชลบรีุ 

39 บจก. ชยัภทัร (2018) 49/13 หมูท่ี่ 5 ต.เหมือง ชลบรีุ 

40 หจก.  วรัทธยำ บริกำร 50 หมูท่ี่ 7 ต.คลองก่ิว อ.บ้ำนบงึ ชลบรีุ 

41 หจก.อนนัต์ออยล์เซอร์วิส 94/5 หมูท่ี่ 8 ต.บอ่วิน  ชลบรีุ 

42 หจก. อนนัต์ออยล์เซอร์วิส (สำขำ 2) 17/21 หมูท่ี่ 9  ต.หนองขำม  ชลบรีุ 

43 หจก.  พรปิยภทัร (สำขำ 3) 98/14 หมูท่ี่ 9 ต.ทุง่สขุลำ อ.ศรีรำชำ ชลบรีุ 

44 หจก.  อนนัต์กิจรุ่งเรือง 110/60 หมูท่ี่ 2 ต.บงึ อ.ศรีรำชำ ชลบรีุ 

45 หจก. อนนัต์กิจรุ่งโรจน์ 2/37 หมู ่4 ต.บงึ  ชลบรีุ 

46 บจก. สนุิษำรุ่งเรือง 152 หมู ่4 ต. บ้ำนกล้วย อ.เมือง ชยันำท 

47 หจก. ศรีสมบรูณ์ 58 หมูท่ี่ 5 ต.ช่องสำมหมอ  ชยัภมู ิ

48 หจก. ภดูินปิโตรเลยีม 344 หมูท่ี่ 16 ต.โคกสะอำด อ.ภเูขียว ชยัภมู ิ

49 หจก.  มำลยัปัญจพร เซอร์วิส 6/1 หมูท่ี่ 4 ต.หำดพนัไกร อ.เมืองชมุพร ชมุพร 

50 หจก. ศรีเทพวฒัน์ สำขำ 1 174  หมูท่ี่ 12 ต.ละแม ชมุพร 

51 หจก.รุ่งกิจออยล์เซอร์วิส 183 หมูท่ี่ 6 ต.ควนเมำ  ตรัง 

52 หจก. ศภุธชัปิโตรเลยีม 334 หมูท่ี่ 3 ต.หนองช้ำงแลน่  ตรัง 

53 บจก. เอกสนิชล 2019 2/5 หมูท่ี่ 2 ถ.สขุมุวิท ต.วงักระแจะ อ.เมืองตรำด ตรำด 

54 หจก. ธนปกรณ์ (สำขำ 2) 31/9 หมูท่ี่ 4 ต.ทำ่ต ำหนกั อ.นครชยัศรี นครปฐม 

55 หจก. ทพ. วทศันำ บริกำร (สำขำ 2) 5/4 หมูท่ี่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สำมพรำน นครปฐม 

56 บจก. นนัทพทัธ์ ปิโตรเลีย่ม 29/12 หมูท่ี่10  ต.สระกะเทียม อ.เมือง นครปฐม 



ล าดับ ชื่อสถานีบริการ ที่อยู่ จังหวดั 

57 บจก. วินนำวำ 8/10 หมูท่ี่ 3 ต.ศีรษะทอง  นครปฐม 

58 บจก. เดอะดีลเมคเกอร์ จ ำกดั (สำขำที่ 2) 338 หมูท่ี่ 12 ต.บำงภำษี นครปฐม 

59 หจก. ศรีประทำย ปิโตรเลยีม 188 หมูท่ี่ 3 ต.ทุง่สวำ่ง นครรำชสมีำ 

60 บจก. ทีพีที ท็อปเซอร์วิส 109 หมูท่ี่ 4 ต.บ้ำนโพธ์ิ อ.เมืองนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ 

61 หจก. สมกมลรุ่งเรือง 1166/1 หมูท่ี่ 1 ต.สรุนำรี  นครรำชสมีำ 

62 บจก.ธนำดลุปิโตรเลยีม 58  หมูท่ี่12 ต.ลำดบวัขำว นครรำชสมีำ 

63 หจก. อำตมภ ูฟเูอล 95 หมูท่ี่ 3 ต.หลมุข้ำว อ.โนนสงู นครรำชสมีำ 

64 หจก. อำตมภ ูอญัญำ 242 หมู5่ ต.ธำรปรำสำท  นครรำชสมีำ 

65 บจก. วีรวรรณ ธุรกิจพลงังำน (สำขำ 1) 168  หมูท่ี่ 14  ต.โชคชยั  นครรำชสมีำ 

66 หจก.  ชยัสวสัดิ์ปำกช่อง 735 ถ.มิตรภำพ ต.ปำกช่อง อ.ปำกช่อง นครรำชสมีำ 

67 บจก. หวัทะเลเซอร์วิส 1406 หมูท่ี่ 1 ต.หวัทะเล  นครรำชสมีำ 

68 บจก. ธชกช แอสโซซิเอท 258 หมุท่ี่ 4 ต.ธงชยัเหนือ อ.ปักธงชยั นครรำชสมีำ 

69 บจก.ทีเจ ปิโตร พำร์ค 699 หมูท่ี่ 14 ต.ในเมือง  นครรำชสมีำ 

70 หจก. พีทอูอยล์ 888 หมูท่ี่ 3 ต.หนองบวัศำลำ นครรำชสมีำ 

71 บจก. ศิรินคร 9/9 หมูท่ี่ 4 ต.ชะมำย อ.ทุง่สง นครศรีธรรมรำช 

72 บจก. นนทรี แอลพีจี 60/4 หมูท่ี่ 2 ถ.ทำงหลวงสำย 41  ต.ทุง่โพธ์ิ นครศรีธรรมรำช 

73 หจก. ณฏัฐภรณ์ออยล์ 95/5 หมูท่ี่ 5 ต.นำทรำย อ.เมืองนครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช 

74 หจก.  ชยัชมุพลปิโตรเลยีม  (สำขำ 2) 272/1 หมู ่6 ต.เขำพระบำท อ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมรำช 

75 บจก.  เชลล์มหำรำช  1 ถ.พฒันำกำรคขูวำง ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมรำช 

76 บจก. สขุอนนัต์ บริกำร 590 หมูท่ี่ 12 ต.ร่อนพิบลูย์ อ.ร่อนพิบลูย์   นครศรีธรรมรำช 

77 บจก. ศิรินครประตลูอด (สำขำที่ 1) 212 หมูท่ี่ 2  ต.ปำกนคร  นครศรีธรรมรำช 

78 หจก.  เชลล์ทินเสถียร 219/3 หมูท่ี่ 1 ถ.สรุำษฏร์-นครศรีธรรมรำช ต.สชิล นครศรีธรรมรำช 

79 หจก. พลงัสรณ์ (สำขำ 2) 298 หมูท่ี่ 7 ต.หนองหงส์ อ.ทุง่สง นครศรีธรรมรำช 

80 บจก. พี.เอส.ออยล์ เซอร์วิส จ ำกดั 115 หมู ่3 ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง  นครศรีธรรมรำช 

81 บจก. พี.เอส.ออยล์ เซอร์วิส จ ำกดั สำขำ 9 235/7 หมูท่ี่ 11 ต.ทำ่ศำลำ นครศรีธรรมรำช 

82 บจก. ศิรินคร (นำพรุ) 9 หมูท่ี่ 2  ต.นำพรุ นครศรีธรรมรำช 

83 บจก. ทรัพย์เพชรทอง 108/1 หมูท่ี่ 9 ต.ทุง่สง  นครศรีธรรมรำช 

84 บจก.  บญุสวำ่งและบตุร  297 หมู ่1 ต.ชะมำย อ.ทุง่สง นครศรีธรรมรำช 

85 บจก. เอ็นทีพี 2017 กรุ๊ป 180/8 หมูท่ี่ 1 ต.โพธ์ิแก้ว นครศรีธรรมรำช 
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86 บจก. มงักรเอกเชือ้เพลงิ 112 หมูท่ี่ 3 ต.ยำ่นมทัรี อ.พยหุะคีรี นครสวรรค์ 

87 บจก. ณฐพงศ์รุ่งเรือง (สำขำ 1) 522 หมูท่ี่ 7 บ้ำนหนองเบน ต.หนองกรด อ.เมือง นครสวรรค์ 

88 บจก. มงักรเอกเชือ้เพลงิ (สำขำ 1) 61/3 หมูท่ี่ 7 ต.ยำงตำล อ.โกรกพระ นครสวรรค์ 

89 หจก.  อ ำนวยบริกำรไพศำล ี 195 หมู ่3 ต.โคกเดือ อ.ไพศำล ี นครสวรรค์ 

90 หจก.  วรรณสขุรุ่งเรือง (สำขำ 9) 151/12  หมูท่ี่ 3 ต.บำงรักพฒันำ อ.บำงบวัทอง  นนทบรีุ 

91 บจก. อลัทิมำ่ เอ็กซ์พีเรีย กรุ๊ป 224/21-22 หมูท่ี่ 4 ถ.แจ้งวฒันะ ต.ปำกเกร็ด  นนทบรีุ 

92 หจก.  วรรณสขุรุ่งเรือง (สำขำ 10) 5/36 หมูท่ี่ 1 ต.ทำ่อิฐ นนทบรีุ 

93 บจก.  พลูทรัพย์ ปิโตรเลีย่ม  (สำขำ 4) 182 หมูท่ี่ 2 ถ.ติวำนนท์ ต.ทำ่ทรำย อ.เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ 

94 บจก. เอ็นที ออยล์ เซอร์วิส 75 หมู ่4 ถ.ทำงหลวง 345 ต. ละหำร อ.บำงบวัทอง นนทบรีุ 

95 หจก.  เต็งไตรรัตน์ภทัรกิจ  เวียงสำ 154 หมูท่ี่ 4 ถ.สำ-นำน้อย ต.กลำงเวียง อ.เวยีงสำ นำ่น 

96 หจก.  เต็งไตรรัตน์ภทัรกิจ  เวียงสำ สำขำ 1 651 ยนัตรกิจโกศล ต.กลำงเวยีง อ.เวียงสำ นำ่น 

97 หจก.  เต็งไตรรัตน์ภทัรกิจ  เวียงสำ สำขำ 2 97 หมูท่ี่ 11 ต.กลำงเวียง อ.เวียงสำ นำ่น 

98 บจก. เอส.เค.ปิโตรเลยีม 160 หมูท่ี่ 2 ต.หนองก่ี  บรีุรัมย์ 

99 บจก.  นำงรองบรีุรัมย์ ไทยเจริญกิจ  29 ถ. โชคชยั-เดชอดุม ต.ถนนหกั อ.นำงรอง บรีุรัมย์ 

100 หจก.  วรรณสขุรุ่งเรือง (สำขำ 1) 821 ถ.พหลโยธิน ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธญับรีุ ปทมุธำน ี

101 บจก.  นีโอวนันี  (สำขำ 1) 44/4 หมู ่3 ถ.ล ำลกูกำ ต.คคูต อ.ล ำลกูกำ ปทมุธำน ี

102 บจก.  ทิพไพศำลออยล์  106/1 หมูท่ี่2 ถ.ปทมุธำนี-สำมโคก ต.กระแชง  ปทมุธำน ี

103 บจก. ภทัรธนกฤตออยล์ (สำขำที ่2) 9/10 หมูท่ี่ 11 ต.บงึค ำพร้อย ปทมุธำน ี

104 บจก.  นีโอวนันี  30/7 หมู ่3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง ปทมุธำน ี

105 บจก. โชติบญุญำ บริกำร (สำขำ 2) 26/29 ต.ลำดสวำย  ปทมุธำน ี

106 บจก.  ทรัพย์บำงพนู  (สำขำ 2) 27 หมูท่ี่ 7 ถ.บำงบวัทอง-สพุรรณบรีุ ต.หน้ำไม้  ปทมุธำน ี

107 บจก. วฒุิธิพนั (1968) จ ำกดั 38/8 หมูท่ี่ 3 ต.บำงกระบือ   ปทมุธำน ี

108 บจก. พงศ์วรำปิโตรเลยีม 554 หมูท่ี่ 7  ถ.เพชรเกษม ต.ชยัเกษม  ประจวบคิรีขนัธ์ 

109 หจก.  รำชปรำณ (สำขำ 1) 158 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.หนองตำแต้ม อ.ปรำณบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ 

110 หจก.  รำชปรำณ 29/2-3 หมูท่ี่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.เขำน้อย อ.ปรำณบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ 

111 หจก.  นิทศัน์ออยล์ 39/2 หมูท่ี่ 4 ต.ร่อนทอง อ.บำงสะพำน ประจวบคีรีขนัธ์ 

112 หจก.  เหรียญชยั ออยล์ 8 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยำง อ.ทบัสะแก ประจวบคีรีขนัธ์ 

113 บจก. เทอร์โบเน็กซ์ (สำขำ 4) 818/1 หมูท่ี่ 7 ต.ทำ่ตมู ปรำจีนบรีุ 

114 หจก.  บญัชำศรีมหำโพธิ 1989 78 หมูท่ี่ 4 ต.กรอกสมบรูณ์ อ.ศรีมหำโพธิ ปรำจีนบรีุ 
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115 หจก.  ท. จิรพงษ์ ปิโตรเลีย่ม 1/6 หมูท่ี่ 19 บ้ำนโนน ต.วงัทำ่ช้ำง อ.กบินทร์บรีุ ปรำจีนบรีุ 

116 หจก.  สหดอนยำงเซอร์วิส 238 หมูท่ี่ 8 ต.บอ่ทอง อ.หนองจิก ปัตตำน ี

117 หจก. สหดอนยำงเซอร์วิส (สำขำ1) 106  หมูท่ี่ 6 ต.ทำ่ก ำช ำ ปัตตำน ี

118 หจก.  ปณุณ์รักษำ (สำขำ 1) 51 หมูท่ี่ 4 ต.ทำ่ตอ อ.มหำรำช พระนครศรีอยธุยำ 

119 หจก.  ปณุณ์รักษำ 60 หมูท่ี่ 4 ต.คลองจิก อ.บำงปะอิน พระนครศรีอยธุยำ 

120 หจก.  ปณุณ์รักษำ (สำขำ 2) 250 หมูท่ี่ 4 ต.ล ำไทร อ.วงัน้อย พระนครศรีอยธุยำ 

121 หจก.  ภมูิรพี 2007 93 หมู ่2 ต.ล ำไทร อ.วงัน้อย พระนครศรีอยธุยำ 

122 หจก.  ภมูิรพี 2007 (สำขำ 2) 91/1 หมู1่ ต.คุ้งลำน  อ.บำงปะอนิ พระนครศรีอยธุยำ 

123 หจก.  ภมูิรพี 2007 (สำขำ 4) 231/1 หมูท่ี่ 2 ต.ชะแมบ  พระนครศรีอยธุยำ 

124 บจก. วรโชค ปิโตรเลยีม 90/2 หมูท่ี่ 4 ต.ภำชี อ.ภำชี พระนครศรีอยธุยำ 

125 หจก. ภณัฑิรำ ปิโตรเลยีม 70 หมูท่ี่ 4 ต.มหำรำช พระนครศรีอยธุยำ 

126 หจก.  ภทูองเซอร์วิส 61 หมูท่ี่ 3 ถนน พงังำ-ทบัปดู ต.ถ ำ้น ำ้ผดุ อ. เมอืง พงังำ 

127 หจก.  ทบัปดุเจริญโชค 1/1 หมูท่ี่ 1 ถ.เพชรเกษม อ.ทบัปดุ ต.ทบัปดุ พงังำ 

128 หจก.  แสงตะวนั บริกำร 46/29 หมูท่ี่ 1 ต.ล ำแก่น อ.ท้ำยเหมือง พงังำ 

129 บจก.  ถำวรพำนิชท้ำยเหมือง 1/34 หมูท่ี่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ำยเหมือง อ.ท้ำยเหมือง พงังำ 

130 หจก. พลงัสรณ์ 4 หมู ่1 ต.เขำเจียก อ.เมือง พทัลงุ 

131 หจก.  เอสซี เซอร์วิส 49 (สำขำ 1) 281 หมู ่6 ต.ทำ่ทอง อ.เมืองพษิณโุลก พิษณโุลก 

132 บจก. ปำวรำภทัร ออยล์ 17/2 ถนนสงิหวฒัน์ ต.ในเมือง พิษณโุลก 

133 หจก.  เอสซี เซอร์วิส 49 82/2 หมู ่6 ถ.พิษณโุลก-นครสวรรค์ ต.ทำ่โพธ์ิ  พิษณโุลก 

134 บจก.  ก.ณฐัพงษ์ 200 หมู ่6 ต.ดอนทอง อ.เมืองพษิณโุลก พิษณโุลก 

135 หจก.  เต็งหนำม ปิโตรเลยีม 87/2 หมูท่ี่ 6 ต.หวัรอ อ.เมืืองพิษณโุลก พิษณโุลก 

136 หจก.  เมืองใหมพ่ำณิชย์ 26-27 หมูท่ี่ 1 ถ.เทพกระษัตรี ต.ไม้ขำว อ.ถลำง ภเูก็ต 

137 บจก.  อนภุำษ เอส เอส  (สำขำ 2) 82/11 หมูท่ี่ 3 ต.ไม้ขำว อ.ถลำง  ภเูก็ต 

138 บจก.เอส.พี.สนัต์ ปิโตรเลยีม 1999 333 หมูท่ี่ 5 ต.เมืองเสอื มหำสำรคำม 

139 หจก.โชคน ำชยัปิโตรเลยีม 55 ถนนเลีย่งเมือง ต.มกุดำหำร  มกุดำหำร 

140 บจก. ฮงลี ่ปิโตรเลยีม 109/10 หมูท่ี่ 1 ต.บำงนอน อ.เมอืงระนอง ระนอง 

141 บจก.  สนิพนูผล (สำขำ 1) 21/4 ถ.ทำงหลวงแผน่ดินสำย 36 ต.มำบขำ่  ระยอง 

142 บจก. ดี.ออยล์ ปิโตรเลยีม 168 หมูท่ี่ 1 ต.หวัโพ  รำชบรีุ 

143 บจก. วงัทิพย์ ออยล์ แอนด์ เซอร์วิส 50/1 หมู ่7 ต.ล้อมแรด อ.เถิน ล ำปำง 
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144 บจก.ทีทริปเปิล้ (สำขำ 3) 462 หมูท่ี่ 11 ต.ชมพ ู ล ำปำง 

145 หจก. มิตรดเีซล 464 หมู ่11 ต.ชมพ ู ล ำปำง 

146 หจก.  ณฐัวฒัน์ปิโตรเลยีม 178 หมู ่5 ต.ส ำโรงพลนั อ.ไพรบงึ ศรีสะเกษ 

147 บจก.  รุ่งวล ีกรุ๊ป  (สำขำ 2) 27 หมูท่ี่ 6 ถ.สงขลำ-ระโนด ต.สทิงหม้อ อ.สงิหนคร สงขลำ 

148 บจก. เค.เอ็น.ซี. เอ็นเนอร์จี 1617 หมูท่ี่ 1 ถ.สนำมบิน-ลพบรีุรำเมศวร์ ต.ควนลงั  สงขลำ 

149 บจก.  หำดใหญ่สหพำณิชย์  (สำขำ 5) 107 หมูท่ี่ 3 ต.คลองแห อ.หำดใหญ่ สงขลำ 

150 บจก.  เอ็ม.โอ.เซอร์วิส 49/5 หมูท่ี่ 5 ถ.สำยเอเชีย ต.ทำ่ช้ำง อ.บำงกล ำ่ สงขลำ 

151 หจก.  สหเกียรติสะเดำ 64 ถ.กำญจนวณิชย์ ต.สะเดำ สงขลำ 

152 บจก.  อำร์ ที ที 2009  123/4 หมู ่1 ต.ป่ำชิง ต.ป่ำชิง อ.จะนะ สงขลำ 

153 หจก. อำอีชะฮ์ปิโตรเลยีม 266 หมูท่ี่ 1 ต.ทุง่นุ้ย สตลู 

154 บจก.  โกลเด้น สเตชัน่  58/1 หมูท่ี่ 2 ต.บำงหญ้ำแพรก อ.พระประแดง สมทุรปรำกำร 

155 บจก.  9 เทพำรักษ์  (สำขำ 1) 9/2 หมูท่ี่ 3 ถ.เทพำรักษ์ ต.บำงพลใีหญ่ อ.บำงพล ี สมทุรปรำกำร 

156 บจก.  ออยล์ นววงศ์ (สำขำที่ 2) 129 หมูท่ี่ 2 ต.แพรกษำใหม ่ สมทุรปรำกำร 

157 บจก.  ส.เทพำรักษ์  53/4 หมูท่ี่ 10 ถ.เทพำรักษ์ ต.บำงปลำ อ. บำงพล ี สมทุรปรำกำร 

158 หจก.  มนเทียรรุ่งเรือง (สำขำ 2) 108 หมู1่ ต ำบลหนองปรือ อ.บำงพล ี สมทุรปรำกำร 

159 หจก.  มนเทียรรุ่งเรือง (สำขำ 3) 109 หมูท่ี่ 1 ต ำบลหนองปรือ อ ำเภอบำงพล ี สมทุรปรำกำร 

160 บจก.  ออยล์ นววงศ์ 89 หมู ่4 ถ.เทพรัตน ต.บำงเสำธง  สมทุรปรำกำร 

161 บจก.  โรจนนชุ  (สำขำ 1) 18/10 หมู ่7 ถ.บำงนำ-ตรำด ต.บำงโฉลง อ.บำงพล ี สมทุรปรำกำร 

162 หจก. ทพ. วทศันำ บริกำร 119 หมูท่ี่ 1 ถ.พระรำม 2 ต.บำงแก้ว สมทุรสงครำม 

163 บจก. พรวิษณอุอยล์ (สำขำที่ 2) 14/34 หมูท่ี่ 7 ต.นำด ี สมทุรสำคร 

164 บจก. รัชภพ เอนเนอร์ยี ่ 9/11 หมูท่ี่ 1 ถ.พระรำม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง สมทุรสำคร 

165 บจก. พรวิษณอุอยล์ (สำขำ 1) 19/8 หมูท่ี 5 ต.นำดี อ.เมือง สมทุรสำคร 

166 บจก.  กลุชลยีำ  57/5 ต.บำงน ำ้จืด อ.เมืองสมทุรสำคร สมทุรสำคร 

167 หจก. ปณุณ์รักษำ (สำขำ 3) 1/11 หมู ่3 ต.บำงกระเจ้ำ อ.เมือง สมทุรสำคร 

168 บจก.ไลอ้อน ซพัพลำย (2014) 529 หมูท่ี่ 5 ต.บ้ำนใหมห่นองไทร  สระแก้ว 

169 หจก.  อรัญออยล์ 4 ถ.สวุรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ สระแก้ว 

170 หจก.  พี.พชัชำร์ล ออยล์ (สำขำ 2) 59 หมู ่2 ถ.มติรภำพ ต.ตลิง่ชนั อ.เมืองสระบรีุ สระบรีุ 

171 หจก.  พี.พชัชำร์ล ออยล์ (สำขำ 3) 92/1 หมูท่ี่ 5 ต.ทบักวำง อ.แก่งคอย สระบรีุ 

172 บจก. ทรัพย์เพิ่มพนู ฟำร์ม 491 หมูท่ี่ 10 ต.วิหำรแดง สระบรีุ 
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173 บจก. สนิชยั สระบรีุ 161/2 หมูท่ี่ 5 ต.หน้ำพระลำน สระบรีุ 

174 หจก.  สหกิจทำ่เรือบริกำร 63 หมูท่ี่ 11 ถ.พระพทุธบำททำ่เรือ ต.บำงโขมด  สระบรีุ 

175 บจก.เอเชีย เอ็นเนอร์จี  คอร์ปอเรชัน่ 106 หมูท่ี่ 3 ต.บ้ำนหม้อ สงิห์บรีุ 

176 บจก.  ไชยแสง ปิโตรเลยีม  69 หมูท่ี่ 5 ต.ทำ่งำม อ.อินทร์บรีุ สงิห์บรีุ 

177 หจก.  เจริญภณัฑ์สำมชกุ 819/2 หมูท่ี่ 2 ต.สำมชกุ อ.สำมชกุ สพุรรณบรีุ 

178 บจก.  หลกัเมืองเจริญภณัฑ์  299 หมูท่ี่ 3 ต.โพธ์ิพระยำ อ.เมือง สพุรรณบรีุ 

179 หจก. ดลุยพฒัน์พำณิชย์ (สำขำ 2) 83/106 หมูท่ี่ 3 ถ.เลีย่งเมือง ต.มะขำมเตีย้ สรุำษฎร์ธำน ี

180 หจก.  มกุดำเชลล์ (สนญ) 135/2 หมู ่4 ถ.กำญจนวิถี ต.บำงกุ้ง อ.เมือง สรุำษฎร์ธำน ี

181 หจก. วรรณธิป เซอร์วิส 105/2 หมูท่ี่ 5 ต.มะลวน อ.พนุพิน สรุำษฎร์ธำน ี

182 บจก. เค.ซี.ออยล์ เซอร์วิส 17 หมูท่ี่ 1 ต.ควนศรี อ.บ้ำนนำสำร สรุำษฎร์ธำน ี

183 บจก. เค.ซี.ออยล์ เซอร์วิส (สำขำ3) 215 หมูท่ี่ 5 ต.ทำ่โรงช้ำง  สรุำษฎร์ธำน ี

184 บจก.ทีเคเอช เอนเนอร์ยี่(โกลด์1991) 891 หมูท่ี่ 3 ต.คลองพำ  สรุำษฎร์ธำน ี

185 หจก. เคียนซำเซอร์วิส 110/1 หมูท่ี่ 4 ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้ำนนำเดมิ สรุำษฎร์ธำน ี

186 บจก. เชลล์ เวยีง ปิโตร  777 หมูท่ี่ 5 ต.ทุง่หลวง  สรุำษฎร์ธำน ี

187 หจก.  สอ่งแทน 68/4 หมูท่ี่ 1 อ.เวียงสระ ต.เวยีงสระ สรุำษฎร์ธำน ี

188 หจก.พรแมย่ำ่ธุรกิจ 2015 (สำขำ 1) 199 หมูท่ี่ 6 ต.บำงมะเดื่อ  สรุำษฎร์ธำน ี

189 หจก.พรแมย่ำ่ธุรกิจ 2015 59/9 หมู่ ่2  ต.ต้นยวน อ.พนม สรุำษฎร์ธำน ี

190 บจก. เอส.ซี.ออยล์ เซอร์์วิส (สำขำ1) 111 หมูท่ี่ 4 ต.ทำ่เรือ  สรุำษฎร์ธำนี  

191 หจก.  จิวเป็นทอง 421 จิตรบ ำรุง ต.ในเมือง อ. เมืองสริุนทร์ สริุนทร์ 

192 บจก.โชคอดุม ปิโตรเลยีม 514 หมูท่ี่ 7 ต.หนองกอมเกำะ หนองคำย 

193 หจก.  กำญจน์กำรุ้ง 112 หมู ่4 ต. เมืองกำรุ้ง อ.บ้ำนไร่ อทุยัธำน ี

194 หจก.  สหบริกำรอบุล (สำขำ 1) 143 หมูท่ี่ 14 ต.วำรินช ำรำบ อ.วำรินช ำรำบ อบุลรำชธำน ี

195 หจก.  สหบริกำรอบุล (สำขำ 2) 1008 หมูท่ี่ 2 ต.โนนผึง้ อ.วำรินช ำรำบ อบุลรำชธำน ี

196 บจก.  สหบริกำรอบุลกรุ๊ป 341 ถ.สรรพสทิธ์ิ ต.ในเมือง อ.เมอืงอบุลรำชธำน ี อบุลรำชธำน ี

 


