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รายชือ่สถานีบรกิาร ทีม่นี ้ามนัเชลล ์ฟิวเซฟ ดเีซล จ าหน่าย ขอ้มูล ณ วนัที ่9 กนัยายน 2563 

กรุงเทพ และปรมิณฑล 

ล ำดบั ชือ่สถำนีบรกิำร ทีอ่ยู่สถำนีบรกิำร จงัหวดั พกิดั 

1 บจก. แกง๊สเตอร ์กรุป๊ 91/2 ถ.รามค าแหง แขวงสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 13.777599, 100.673394 

2 บจก.  น ารุง่เรอืง (1992)  (สาขา 1) 2988 ถ.พระรามที ่4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 13.718543, 100.567439 

3 บจก.  เจ แอนด ์อ ี (สาขา 6) 111 ถ.รามอนิทรา แขวงอนุสาวรยี ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 13.871111, 100.603255 

4 หจก.  สหรุง่เรอืงศรป่ิีนเกลา้ 65/49 หมู่ที ่7 ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร 13.784856, 100.457171 

5 บจก.  น ารุง่เรอืง (1992) (สาขา4) 4/1 ถ.ราชพฤกษ ์แขวงบางพรม กรุงเทพมหานคร 13.745918, 100.448128 

6 บจก.  รุง่รตันด ารงค ์ (สาขา 1) 1487 ถ.เพชรเกษม แขวงหลกัสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 13.709105, 100.393297 

7 บจก.สยามทรปิเป้ิล ท ีออยล ์ 939 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 13.710497, 100.410441 

8 บจก.  พลงัภทัร  2040 ถ.สุขมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 13.696175, 100.60529 

9 บจก. โชตบิุญญา บรกิาร (สาขา 1) 300 ถ.รม่เกลา้ แขวงมนีบุร ี กรุงเทพมหานคร 13.783365, 100.745795 

10 บจก. พรวโิรจนก์รุป๊ 303 ถ.รามอนิทรา แขวงมนีบุร ี กรุงเทพมหานคร 13.813209, 100.711440 

11 บจก.  เจ แอนด ์อ ี 51/1-2 หมู่ที ่1 ถ.สุขาภบิาล 5 แขวงออเงนิ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 13.910819, 100.676066 

12 บจก. พล ซนิเนอจ ี 100 ถ.รามค าแหง แขวงสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร 13.777005, 100.674666 

13 หจก. ประสทิธิท์รพัยไ์พศาล 875 ซอยสุขมุวทิ 101/1(ซอยวชริธรรมสาธติ) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 13.686441, 100.633838 

14 หจก. ฤทธดิลออยล ์(สาขา 1) 20/2 ถ.เพชรเกษม แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 13.728413, 100.482349 

15 หจก. สวสัดวิฒัน ์ 2523 ถ.ลาดพรา้ว แขวงคลองเจา้คุณสงิห ์เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 13.785552, 100.611025 

16 บจก.  สมารท์ พอ้ยทส์  980, 982 ถ.ลาดพรา้ววงัหนิ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 13.830449, 100.591963 

17 บจก.  สมารท์ พอ้ยทส์ (สาขา 2) 816 ถ.ลาดพรา้ว แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 13.800803, 100.582581 

18 บจก.  โชตบิุญญา บรกิาร 153 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 13.804927, 100.607066 

19 หจก. ฤทธดิลออยล ์(สาขา 2) 1036 ถ.เทอดไทย แขวงตลาดพลู กรุงเทพมหานคร 13.720026, 100.473371 

20 บจก.  กจิเจรญิชยั ออยล ์ (สนญ) 54/17 ซ.รามค าแหง 24 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 13.751974, 100.617782 

21 บจก.  พ ีซ ีซ ีออยล ์ (สาขา 1) 210/9 ถ.ยุคล 2 แขวงวดัเทพศรินิทร ์เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 13.747569, 100.511064 

22 บจก.  เค แอนด ์ทรเิพลิ-ท ี 670 ถ.ลาซาล (ถ.สุขมุวทิ 105) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 13.660677, 100.624107 

23 บจก. รวยเป๋าตุง ปิโตรเลยีม 25 ถ.พหลโยธนิ แขวงสนามบนิ กรุงเทพมหานคร 13.942870, 100.623002 

24 บจก.  เลศิวนิชออยล ์ 70 ถ.รามอนิทรา แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ี กรุงเทพมหานคร 13.812316, 100.708505 

25 บจก. พเีจพ6ี2 259 ถ.สุวนิวงศ ์แขวงแสนแสบ กรุงเทพมหานคร 13.814364, 100.766273 

26 บจก.  รุง่รฐัพล กรุป๊  (สาขา 6) 197/1 ถ.รม่เกลา้ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 13.741275, 100.746816 

27 บจก. สุขสมบูรณ ์เฮา้ส ์ 29/1 ถ.กลัปพฤกษ ์แขวงบางแค  กรุงเทพมหานคร 13.682673, 100.414963 

28 บจก.  เลศิตระการ  (สาขา 1) 159/2 ซ.พหลโยธนิ 33 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 13.829881, 100.563242 
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29 หจก.  ศริชิยั สุวนิทวงศบ์รกิาร 13/1 หมู่ที ่7 ถ.สุวนิทวงศ ์แขวงล าตอ้ยติง่ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 13.804075, 100.872946 

30 บจก.  เจนทดั 105/55 ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 13.681318, 100.438170 

31 หจก.  วรรณสุขรุง่เรอืง (สาขา 4) 46 ซอยพพิฒัน ์2 ถ.คอนแวนต ์แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 13.723551, 100.534767 

32 บจก.  น ารุง่เรอืง (1992)  593,593/1 ถ.พระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 13.622308, 100.390597 

33 บจก.  น ารุง่เรอืงเซอรว์สิ (1988)  1007 ถ.สมเด็จพระเจา้ตากสนิ แขวงบุคคโล เขตธนบุร ี กรุงเทพมหานคร 13.698682, 100.483853 

34 บจก.  รุง่รฐัพล กรุป๊  (สาขา 5) 54/1 หมู่ที ่2 ถ.สุวนิทวงศ ์แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ี กรุงเทพมหานคร 13.819317, 100.740889 

35 บจก. น ารุง่เรอืง (1992)  (สาขา 5) 102/1 ถ.พระราม 2 แขวงท่าขา้ม  กรุงเทพมหานคร 13.668028, 100.447640 

36 บจก.  รุง่พฒันาบรกิารเลศิ  47 ถ.รามค าแหง แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ี กรุงเทพมหานคร 13.801215, 100.717713 

37 บจก.  โรจนนุช  1444 ถ.ศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 13.703523, 100.645422 

38 บจก.  ภทัรธนกฤตออยล ์ 1567 ถ.กาญจนาภเิษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 13.733033, 100.405372 

39 บจก.  เหนือเมฆ  (สาขา 3) 88 ถ.วภิาวดรีงัสติ แขวงรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 13.773723, 100.554063 

40 บจก.  ม.กจิสกุลออยล ์ 12 ถ.เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 13.705032, 100.691156 

41 บจก.  เลศิชวนะ  897,899 ถ.พระรามที ่9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 13.743012, 100.613160 

42 บจก.  พูลทรพัย ์ปิโตรเลีย่ม  (สาขา 7) 226  ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 13.707690, 100.364988 

43 บจก.เฟิรส์ เลน อนิเตอรเ์นช ัน่แนล 10/2 ถ.เจา้คุณทหาร แขวงล าปลาทวิ กรุงเทพมหานคร 13.752381,100.779805 

44 บจก.  รุง่รตันด ารงค ์ 209/1 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 13.718301, 100.395316 

45 บจก.  วรเศรษฐ ์888  (สาขา 2) 538 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลลีา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 13.768614, 100.595155 

46 บจก.  เลศิวนิชออยล ์ (สาขา 2) 86 ซ.รว่มมติร ถ.ดนิแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 13.768340, 100.549729 

47 บจก.  รุง่ธวชั 2 ซ. วภิาวดรีงัสติ 29 ถ.วภิาวดรีงัสติ แขวงสกี ันั เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 13.937332, 100.610551 

48 บจก.  ตากสนิ แอสเซท็  (สาขา 2) 199/1 ถ.แจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ กรุงเทพมหานคร 13.890328, 100.569534 

49 บจก. ภชัรวชิญ ์2020 211 ถนนเทพรกัษ ์แขวงท่าแรง้ กรุงเทพมหานคร 13.880939, 100.627089 

50 บจก.  ชืน่เป็นนิจ เอ็นเตอรไ์พรซ์  (สาขา 1) 67 ถ.เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 13.677643, 100.652575 

51 บจก.  กจิเจรญิชยั ออยล ์ (B2) 720 หมู่ 3 ถ.สุขสวสัด ์แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 13.686942, 100.484947 

52 บจก.  นิวโรจนร์ุง่เรอืง  244 ถ.อ านวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 13.785263, 100.520849 

53 บจก.  ศศ ิเซอรว์สิ 294 ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงบางออ้ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 13.797719, 100.509198 

54 บจก.  เต็มใจเซอรว์สิ  (สาขา 3) 1197 ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 13.779620, 100.544354 

55 หจก. ฤทธดิลออยล ์ 657/3 ถ.อสิรภาพ แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 13.743384, 100.481236 

56 หจก.  เอกอคัรา (สาขา 2) 99/460 ถ.นนทร ีแขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 13.698266, 100.540747 

57 บจก.  ตากสนิ แอสเซท็ 255 ถ.พหลโยธนิ แขวงอนุสาวรยี ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 13.881204, 100.599704 

58 บจก.  ชืน่เป็นนิจ เอ็นเตอรไ์พรซ์  (สาขา 2) 2746 ถ.สุขมุวทิ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 13.680077, 100.609328 
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59 หจก.  ปราชญเ์ปรือ่ง ออยล ์ 7/48 หมู่ที ่4 ถ. อ่อนนุช-ศรนีครนิทร ์แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 13.718960, 100.672078 

60 หจก.  ศูนยบ์รกิารพรลดา 649 ถ.กรุงเทพ-นนทบุร ีแขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร 13.813754, 100.531527 

61 บจก.  พูลทรพัย ์ปิโตรเลีย่ม  (สาขา 5) 1664/5 ถ.กรุงเทพ-นนทบุร ีแขวงบางซอื เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร 13.825219, 100.532402 

62 บจก.  รุง่รฐัพล กรุป๊ 48/627 หมู่ 3 ถ.สุขาภบิาล 2 แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 13.780626, 100.668567 

63 บจก.  รุง่รฐัพล กรุป๊  (สาขา 8) 2314 ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 13.781149, 100.617567 

64 บจก.  ป่ินเกลา้เซอรว์สิ  11 หมู่ที ่18 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน ์เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 13.784195, 100.402403 

65 บจก.  รุง่รฐัพล กรุป๊  (สาขา 2) 1407 ซ. 27 ถ.พฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 13.736850, 100.618396 

66 บจก.  เต็มใจเซอรว์สิ  (สาขา 4) 171 ถ.จนัทน ์แขวงชอ่งนนทรเีขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 13.705084, 100.532037 

67 บจก.  รุง่รฐัพล กรุป๊  (สาขา 10) 38/2 ถ.เจา้คุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 13.755296, 100.750530 

68 หจก.  พฤตนิันท ์เซอรว์สิ 258/2 ซอยจรญัสนิทวงศ ์30/1 ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงบา้นชา่งหล่อ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 13.760280, 100.471099 

69 หจก.  วรรณสุขรุง่เรอืง (สาขา 8) 44 เกษมราษฎ ์แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 13.717829, 100.566425 

70 บจก. เต็มสุข 99 55/1  ถ.งามวงศว์าน แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ กรุงเทพมหานคร 13.853966, 100.549439 

71 บจก.  เลศิตระการ  1829 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 13.710614, 100.632370 

72 หจก.  อุดมพรออยล ์(สาขา 4) 358 ถ.เพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจร ิญ เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร 13.720080, 100.455978 

73 หจก.  ศูนยบ์รกิารพรลดา (สาขา 1) 806/1 ถ.พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 13.782574, 100.524357 

74 บจก.  เลศิวนิชออยล ์ (สาขา 1) 5/31 หมู่ที ่6 ถ.นวมนิทร ์แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 13.799881, 100.649582 

75 บจก.  วรเศรษฐ ์888  12 ถ.บรรทดัทอง แขวงเพชรบุร ีเขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 13.751250, 100.525559 

76 หจก. ฤทธดิลออยล ์(สาขา 3) 593  ถ.รชัดาภเิษก (ท่าพระ-ตากสนิ) แขวงบุคคโล กรุงเทพมหานคร 13.707751, 100.481678 

77 บจก.  เค แอนด ์ทรเิพลิ-ท ี(สาขา 2) 4429 ถ.สุขมุวทิ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 13.662775, 100.602903 

78 บจก.  รุง่รฐัพล กรุป๊  (สาขา 7) 12/9 หมู่ที ่2 ถนนสุขาภบิาล2 แขวงคลองกุม่เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 13.777458, 100.663996 

79 บจก.  รุง่รฐัพล กรุป๊  (สาขา 3) 789 ถ.ศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 13.723184, 100.642324 

80 บจก.  ป่ินเกลา้เซอรว์สิ (สาขา1) 33/19 หมู่ 9 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร 13.779519, 100.438430 

81 หจก.  มนเทยีรรุง่เรอืง (สาขา 5) 24/1 ถ.กาญจนาภเิษก แขวงบางระมาด ตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร 13.766680, 100.407877 

82 บจก.  พูลทรพัย ์ปิโตรเลีย่ม  (สาขา 6) 1758 ถ.ประชาสงเคราะห ์แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 13.774059, 100.560951 

83 บจก.  เลศิรชัดา 90 ถ.รชัดาภเิษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 13.823073, 100.574212 

84 บจก. ออรา่ ปิโตรเลยีม 36/2 ถนนนกรุงเทพกรฑีา แขวงคลองสองตน้นุ่น กรุงเทพมหานคร 13.753753, 100.714326 

85 บจก. สุขสวสัดิ ์พลงังาน 60/1 ถนนสุขสวสัดิ ์แขวงราษฎรบ์ูรณะ กรุงเทพมหานคร 13.673083, 100.505335 

86 บจก.  วรเศรษฐ ์888  (สาขา 3) 72/7 หมู่ที ่5 ต.คลองงพระอุดม นนทบุร ี 13.922660, 100.475909 

87 บจก.  กูด๊วนิ เซอรว์สิเซส  (สาขา 1) 47/38 หมู่ที ่1 ถ.สามคัค ีต.ท่าทราย อ.เมอืงนนทบุร ี นนทบุร ี 13.881832, 100.533633 

88 หจก.  อ.กจิววิฒันเ์ซอรว์สิ 73/88 ถ.กรุงเทพ-นนทบุร ีต.บางเขน อ.เมอืงนนทบุร ี นนทบุร ี 13.838080, 100.517089 
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89 บจก.  พูลทรพัย ์ปิโตรเลีย่ม  13/2 หมู่ที ่3 ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกรด็ นนทบุร ี 13.943884, 100.543495 

90 หจก.  วรรณสุขรุง่เรอืง (สาขา 10) 5/36 หมู่ที ่1 ต.ท่าอฐิ นนทบุร ี 13.890646, 100.449782 

91 หจก.  อ.กจิววิฒันเ์ซอรว์สิ (สาขา 1) 31/2 ถ.ตลิง่ชนั-สุพรรณบุร ีต.บางคูเวยีง อ.บางกรวย นนทบุร ี 13.813004, 100.411139 

92 บจก.  พูลทรพัย ์ปิโตรเลีย่ม  (สาขา 4) 182 หมู่ที ่2 ถ.ตวิานนท ์ต.ท่าทราย อ.เมอืงนนทบุร ี นนทบุร ี 13.880855, 100.513342 

93 หจก. สวสัดวิฒัน ์(สาขา 1) 1/20 หมู่ที ่3 ต.บางไผ่ นนทบุร ี 13.828762, 100.487002 

94 หจก.  วรรณสุขรุง่เรอืง (สาขา 9) 151/12  หมู่ที ่3 ต.บางรกัพฒันา อ.บางบวัทอง  นนทบุร ี 13.891567, 100.431059 

95 บจก.  รุง่ธวชั  (สาขา 1) 11/33 หมู่ที ่8 ต.บางพูด อ.ปากเกรด็ นนทบุร ี 13.918686, 100.517639 

96 บจก.  เหนือเมฆ 129/1 หมู่ที ่7 ถ.พบิูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมอืงนนทบุร ี นนทบุร ี 13.830933, 100.501449 

97 บจก. อลัทมิ่า เอ็กซพ์เีรยี กรุป๊ 224/21-22 หมู่ที ่4 ถ.แจง้วฒันะ ต.ปากเกรด็ อ.ปากเกรด็ นนทบุร ี 13.905356, 100.523062 

98 บจก.  รุง่รตันด ารงค ์ (สาขา 2) 28-29 หมู่ที ่15 ต.บางรกัพฒันา  อ.บางบวัทอง นนทบุร ี 13.874397, 100.421251 

99 บจก.  พ ีซ ีซ ีออยล ์ (สาขา 3) 5/18 หมู่1 ต าบลท่าอฐิ อ.ปากเกรด็ นนทบุร ี 13.892515, 100.450659 

100 บจก.  ภทัรธนกฤตออยล ์(สาขา 1) 1/1 ถ.ประชาชืน่ ต.ท่าทราย นนทบุร ี 13.872761, 100.548663 

101 หจก.  มนเทยีรรุง่เรอืง (สาขา 6) 25/38  หมู่ที ่11 ต.บางม่วง นนทบุร ี 13.835341, 100.414000 

102 บจก. เอ็นท ีออยล ์เซอรว์สิ 75 หมู่ 4 ถ.ทางหลวง 345 ต. ละหาร อ.บางบวัทอง นนทบุร ี 13.941939, 100.425026 

103 บจก. พรวโิรจนก์รุป๊ (สาขา 1) 401/1 หมู่ 3 ต.บา้นใหม่ นนทบุร ี 13.937749, 100.54017 

104 หจก.  นิพนธบ์รกิาร 12/6 หมู่ที ่4 ต.ล าผกักูด อ.ธญับุร ี ปทุมธานี 14.043946, 100.797420 

105 บจก. บ.ีพ.ีออยล ์(2016) 8/8 หมู่ที ่3 ต.บงึค าพรอ้ย  ปทุมธานี 13.977556, 100.747639 

106 บจก.  นีโอวนันี  (สาขา 1) 44/4 หมู่ 3 ถ.ล าลูกกา ต.คูคต อ.ล าลูกกา ปทุมธานี 13.931951, 100.652058 

107 บจก.  เค ซ ีพ ีออยล ์ 65 หมู่ที ่21 ถ.นิมติรใหม่ ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา ปทุมธานี 13.925638, 100.751554 

108 บจก.  ทรพัยบ์างพูน  (สาขา 2) 27 หมู่ที ่7 ถ.บางบวัทอง-สุพรรณบุร ีต.หนา้ไม ้อ.ลาดหลุมแกว้ ปทุมธานี 14.023415, 100.357382 

109 หจก.  วรรณสุขรุง่เรอืง (สาขา 1) 821 ถ.พหลโยธนิ ต.ประชาธปิัตย ์อ.ธญับุร ี ปทุมธานี 13.996413, 100.614300 

110 บจก.  นีโอวนันี  30/7 หมู่ 3 ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 14.020487, 100.616060 

111 บจก.  ทพิไพศาลออยล ์ 106/1 หมู่ที2่ ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.กระแชง อ.สามโคก ปทุมธานี 14.039528, 100.525509 

112 บจก. วุฒธิพินั (1968) จ ากดั 38/8 หมู่ที ่3 ต.บางกระบอื   ปทุมธานี 14.101574, 100.529930 

113 บจก. โชตบิุญญา บรกิาร (สาขา 2) 26/29 ต.ลาดสวาย  ปทุมธานี 13.933497, 100.697797 

114 บจก. ภทัรธนกฤตออยล ์(สาขาที ่2) 9/10 หมู่ที ่11 ต.บงึค าพรอ้ย ปทุมธานี 13.933680, 100.715807 

115 บจก.  บูรณธ์นากฤตย ์ 19/3 หมู่ 2 ต.บา้นกลาง อ.เมอืง ปทุมธานี 14.002630, 100.555364 

116 บจก.  ออยล ์นววงศ ์(สาขาที ่2) 129 หมู่ที ่2 ต.แพรกษาใหม่ สมุทรปราการ 13.570903, 100.693990 

117 หจก.  วฒันชยัออยล ์(สาขา 1) 419/1 ถ.สายลวด ต.ปากน ้า อ.เมอืงสมุทรปราการ สมุทรปราการ 13.581368, 100.601860 

118 บจก.  โกลเดน้ สเตช ัน่  58/1 หมู่ที ่2 ต.บางหญา้แพรก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 13.651669, 100.549504 
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119 บจก.  เค แอนด ์ทรเิพลิ-ท ี(สาขา 3) 969 หมู่ที ่1 ถ.สุขมุวทิ ต.ส าโรงเหนือ อ.เมอืง สมุทรปราการ 13.657064, 100.599757 

120 หจก.  มนเทยีรรุง่เรอืง (สาขา 2) 108 หมู่1 ต าบลหนองปรอื อ.บางพล ี สมุทรปราการ 13.711547, 100.769563 

121 บจก.  เหนือเมฆ  (สาขา 4) 7/4 หมู่ 14 ถ.บางนาตราด ต.บางแกว้ อ.บางพล ี สมุทรปราการ 13.659707, 100.665691 

122 หจก.  มนเทยีรรุง่เรอืง 30/3 หมู่ที ่13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพล ี สมุทรปราการ 13.681461, 100.724359 

123 หจก.  วฒันชยัออยล ์ 11/392 ม.8 ถ.แพรกษา ต.ทา้ยบา้นใหม่ อ.เมอืงสมุทรปราการ สมุทรปราการ 13.579658, 100.625190 

124 บจก.  วฒันบวร  133 หมู่ที ่5 ถ.สุขมุวทิ ต.ทา้ยบา้น อ.เมอืงสมุทรปราการ สมุทรปราการ 13.570950, 100.605728 

125 บจก.  แกลลอนทองเซอรว์สิ  1 หมู่ที ่7 ถ.ศรนีครนิทร ์ต.บางเมอืง อ.เมอืง สมุทรปราการ 13.609331, 100.616521 

126 บจก.  9 เทพารกัษ ์ (สาขา 1) 9/2 หมู่ที ่3 ถ.เทพารกัษ ์ต.บางพลใีหญ่ อ.บางพล ี สมุทรปราการ 13.610202, 100.676402 

127 บจก.  โรจนนุช  (สาขา 1) 18/10 หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพล ี สมุทรปราการ 13.612387, 100.755435 

128 บจก.  แกลลอนทองเซอรว์สิ (สาขา1) 1054 หมู่ที3่ ถ.เทพารกัษ ์ต.เทพารกัษ ์ สมุทรปราการ 13.633037, 100.616022 

129 บจก.  เค แอนด ์ทรเิพลิ-ท ี(สาขา 1) 538 หมู่ที่ ี
่
 3 ถ.เทพารกัษ ์ต.เทพารกัษ ์อ.เมอืงสมุทรปราการ สมุทรปราการ 13.639439, 100.606645 

130 หจก.  มนเทยีรรุง่เรอืง (สาขา 3) 109 หมู่ที ่1 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางพล ี สมุทรปราการ 13.703641, 100.757611 

131 บจก.  โรจนนุช  (สาขา 2) 18/9 หมู่ที ่7 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง สมุทรปราการ 13.613920, 100.754725 

132 บมจ.เนาวรตันพ์ฒันาการ 329 หมู่ที ่5  ต.ศรีษะจรเขใ้หญ่  สมุทรปราการ 13.649270, 100.783359 

133 บจก.  ชืน่เป็นนิจ เอ็นเตอรไ์พรซ์  69 ถ.สุขมุวทิ ต.ปากน ้า อ.เมอืง สมุทรปราการ 13.612746, 100.593824 

134 บจก.  ออยล ์นววงศ ์ 89 หมู่ 4 ถ.เทพรตัน ต.บางเสาธง  สมุทรปราการ 13.593663, 100.812832 

135 บจก. แกง๊สเตอร ์กรุป๊ สาขา 1 447 หมู่ที ่5 ต.ส าโรงเหนือ  สมุทรปราการ 13.649135, 100.640076 

136 บจก. เอ็นเนอรจ์ ีดลีกัซ ์ 223/1 หมู่ที ่11 ต.บางพลใีหญ่  สมุทรปราการ 13.599256, 100.717503 

137 บรษิทั เพยีร9 จ ากดั 78/3  หมู่ที ่6 ต.ส าโรงใต ้ สมุทรปราการ 13.649608, 100.559842 
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138 หจก.  ก าแพงเพชรยนตภ์ณัฑ ์ 1/1 หมู่ที ่8 ต.ไตรตรงึษ ์อ.เมอืง ก าแพงเพชร 16.352612, 99.580668 

139 บจก. มงักรเอกเชือ้เพลงิ (สาขา 2) 61/1 หมู่ที ่3 ต.อ่างทอง อ.เมอืง ก าแพงเพชร 16.407743, 99.521906 

140 หจก.  ชยันาทแสนสุขเซอรว์สิ 340 ถ.พหลโยธนิ อ.เมอืง ชยันาท 15.192283, 100.135531 

141 บจก. สุนิษารุง่เรอืง 152 หมู่ 4 ต. บา้นกลว้ย อ.เมอืง ชยันาท 15.177259, 100.139748 

142 หจก. ไทยเสรบีรกิาร 86 หมู่ที ่4 ต.สรรพยา อ.สรรพยา ชยันาท 15.137963, 100.245518 

143 บจก. นันทพทัธ ์ปิโตรเลีย่ม 29/12 หมู่ที1่0  ต.สระกะเทยีม อ.เมอืง นครปฐม 13.798517, 99.972348 

144 หจก. ธนปกรณ ์(สาขา 2) 31/9 หมู่ที ่4 ต.ท่าต าหนัก อ.นครชยัศร ี นครปฐม 13.778771, 100.177073 

145 บจก.  รุง่รตันด ารงค ์ (สาขา 3) 39/3 หมู่ที ่12 ต.ไรข่งิ อ.สามพราน นครปฐม 13.755549, 100.300294 

146 หจก.  ธนปกรณ ์ 57/2 หมู่ที ่5 ต.หอมเกรด็ อ.สามพราน นครปฐม 13.778782, 100.230224 

147 หจก.  ธนปกรณ ์(สาขา 1) 258/2 หมู่ 9 ถนนเพชรเกษม ต.ล าพยา อ.เมอืงนครปฐม นครปฐม 13.803450, 100.025749 

148 บจก.  นทบีรกิาร 1156/1 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจนัทร ์อ.เมอืงนครปฐม นครปฐม 13.807169, 100.047791 

149 บจก. วนินาวา 8/10 หมู่ที ่3 ต.ศรีษะทอง  นครปฐม 13.806549, 100.154457 

150 หจก. ทพ. วทศันา บรกิาร (สาขา 2) 5/4 หมู่ที ่2 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มใหญ่ อ.สามพราน นครปฐม 13.708503, 100.274352 

151 หจก.  ปฐมววิฒัน ์2000 19/9 หมู่ที ่1 ต.วดัละมุด อ.นครชยัศร ี นครปฐม 13.877199, 100.198000 

152 บจก. เดอะดลีเมคเกอร ์จ ากดั (สาขาที ่2) 338 หมู่ที ่12 ต.บางภาษี นครปฐม 14.01172, 100.253514 

153 หจก.  ภูมริพ ี2007 (สาขา 4) 231/1 หมู่ที ่2 ต.ชะแมบ  พระนครศรอียุธยา 14.261146, 100.775475 

154 หจก.  ภูมริพ ี2007 (สาขา 2) 91/1 หมู่1 ต.คุง้ลาน  อ.บางปะอนิ พระนครศรอียุธยา 14.296740, 100.612053 

155 หจก.  ภูมริพ ี2007 (สาขา 3) 52 หมู่ที ่8 ถ.อยุธยา-เสนา ต.บา้นป้อม อ.พระนครศรอียุธยา พระนครศรอียุธยา 14.351606, 100.538871 

156 หจก.  ปุณณร์กัษา (สาขา 2) 250 หมู่ที ่4 ต.ล าไทร อ.วงันอ้ย พระนครศรอียุธยา 14.216057, 100.686875 

157 หจก.  ปุณณร์กัษา 60 หมู่ที ่4 ต.คลองจกิ อ.บางปะอนิ พระนครศรอียุธยา 14.218481, 100.610948 

158 หจก.  พ.ีพชัชารล์ ออยล ์ 140/16 หมู่ที ่7 ถ.พหลโยธนิ ต.เชยีงรากนอ้ย อ.บางปะอนิ พระนครศรอียุธยา 14.153076, 100.618758 

159 บจก. วรโชค ปิโตรเลยีม 90/2 หมู่ที ่4 ต.ภาช ีอ.ภาช ี พระนครศรอียุธยา 14.450998, 100.727659 

160 บจก. เอ็นบ ีแกส๊ 32 หมู่ที ่1 ต.เจา้ปลุก  พระนครศรอียุธยา 14.578829, 100.524821 

161 หจก.  ภูมริพ ี2007 93 หมู่ 2 ต.ล าไทร อ.วงันอ้ย พระนครศรอียุธยา 14.198127, 100.651191 

162 หจก.  ปุณณร์กัษา (สาขา 1) 51 หมู่ที ่4 ต.ท่าตอ อ.มหาราช พระนครศรอียุธยา 14.558226, 100.497705 

163 หจก. ภณัฑริา ปิโตรเลยีม 70 หมู่ที ่4 ต.มหาราช พระนครศรอียุธยา 14.545112, 100.536394 

164 บจก. ศริพิฤกษ ์ออยล ์ 35 หมู่ที ่2 ต.สามบณัฑติ  พระนครศรอียุธยา 14.355087, 100.687748 

165 บจก.  ก.ณัฐพงษ ์ 200 หมู่ 6 ต.ดอนทอง อ.เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก 16.859199, 100.351905 

166 บจก. ปาวราภทัร ออยล ์ 17/2 ถนนสงิหวฒัน ์ต.ในเมอืง พษิณุโลก 16.826267, 100.255126 

167 หจก. เอ็นเอ็นพพี ีเซอรว์สิ 401/21 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืง พษิณุโลก 16.818488, 100.294152 
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168 หจก.  ปานศริบิรกิาร 335/23 ถ.ศรธีรรมไตรปิฎก ต.ในเมอืง  พษิณุโลก 16.797850, 100.264567 

169 หจก.  เอสซ ีเซอรว์สิ 49 (สาขา 2) 18/69 ถ.ราเมศวร ต.ในเมอืง อ.เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก 16.810580, 100.267035 

170 หจก.  เอสซ ีเซอรว์สิ 49 (สาขา 1) 281 หมู่ 6 ต.ท่าทอง อ.เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก 16.798435, 100.213879 

171 หจก.  เอสซ ีเซอรว์สิ 49 82/2 หมู่ 6 ถ.พษิณุโลก-นครสวรรค ์ต.ท่าโพธิ ์อ.เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก 16.765385, 100.194948 

172 บจก. ศรอีรุณเจรญิ  สาขา1 55/12 หมู่ที ่1 ต.วงัทอง อ.วงัทอง พษิณุโลก 16.822997, 100.428858 

173 บจก. ศรอีรุณเจรญิ 66/1 หมู่ 1 ต.วดัโบสถ ์อ.วดัโบสถ ์ พษิณุโลก 16.994012, 100.327009 

174 หจก.  ป.ซุน่ม่งหล ี 9/3 หมู่ที ่6 ต.วงัน ้าคู ้อ.เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก 16.687969, 100.272877 

175 หจก.  เต็งหนาม ปิโตรเลยีม 87/2 หมู่ที ่6 ต.หวัรอ อ.เมือืงพษิณุโลก พษิณุโลก 16.863835, 100.279319 

176 บจก.  โปร-ปิโตร  (สาขา 1) 45/10 หมู่ที ่6 ต.เขาสามยอด อ.เมอืง ลพบุร ี 14.852659, 100.641852 

177 บจก.  โปร-ปิโตร  129 หมู่ที ่5 ต.ท่าศาลา อ.เมอืงลพบุร ี ลพบุร ี 14.781304, 100.687911 

178 บจก. เค ดบับลวิ ออยล ์ 214 หมู่ที ่1 ต.ดลีงั อ.พฒันานิคม ลพบุร ี 14.841575, 100.910735 

179 บจก.  ธ.1191 พฒันา  604/1 หมู่ 11 ต.ล านารายณ ์อ.ชยับาดาล ลพบุร ี 15.218821, 101.145145  

180 บจก. ลพบุรธีนแกส๊ (สาขา 2) 120/1 หมู่ที ่4 ต.ถนนใหญ่  ลพบุร ี 14.830407, 100.64597 

181 บจก. สุรยีบ์รกิาร ปิโตรเลยีม 95 หมู่ที ่12 ต.หนองแขม  ลพบุร ี 15.147280, 100.693289 

182 บจก.  กุลชลยีา  57/5 ต.บางน ้าจดื อ.เมอืงสมุทรสาคร สมุทรสาคร 13.628085, 100.359045 

183 บจก. นันทพทัธ ์ปิโตรเลีย่ม สาขาที ่1 14/34 หมู่ที ่7 ต.นาด ี สมุทรสาคร 13.612171, 100.288704 

184 หจก. ภูรพิลอยบรกิาร 19/8 หมู่ท ี5 ต.นาด ี สมุทรสาคร 13.610366, 100.287353 

185 บจก. รชัภพ เอนเนอรย์ี ่ 9/11 หมู่ที ่1 ถ.พระราม 2 ต.คอกกระบอื อ.เมอืงสมุทรสาคร สมุทรสาคร 13.592746, 100.334376 

186 หจก. ปุณณร์กัษา (สาขา 3) 1/11 หมู่ 3 ต.บางกระเจา้ อ.เมอืง สมุทรสาคร 13.534017, 100.214294 

187 หจก.  พ.ีพชัชารล์ ออยล ์(สาขา 2) 59 หมู่ 2 ถ.มติรภาพ ต.ตลิง่ชนั อ.เมอืงสระบุร ี สระบุร ี 14.546274, 100.959340 

188 หจก.  พ.ีพชัชารล์ ออยล ์(สาขา 3) 92/1 หมู่ที ่5 ต.ทบักวาง อ.แกง่คอย สระบุร ี 14.622226, 101.093455 

189 บจก. สนิชยั สระบุร ี 161/2 หมู่ที ่5 ต.หนา้พระลาน สระบุร ี 14.719298, 100.902239 

190 หจก.  ทรพัยพ์ูนผล 50 หมู่ที ่10 ถ.พหลโยธนิ ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท สระบุร ี 14.731587, 100.785195 

191 หจก.วงัยางปิโตรเลยีม 222 หมู่ที ่3 ต.วงัม่วง  สระบุร ี 14.855221, 101.196256 

192 บจก. ทรพัยเ์พิม่พูน ฟารม์ 491 หมู่ที ่10 ต.วหิารแดง สระบุร ี 14.329271, 101.004486 

193 หจก.  สหกจิท่าเรอืบรกิาร 63 หมู่ที ่11 ถ.พระพุทธบาทท่าเรอื ต.บางโขมด อ.บา้นหมอ สระบุร ี 14.575323, 100.727243 

194 บจก. กติตชิยั เทรดดิง้ 690/93 ถ.พชิยัรณรงคส์งคราม ต.ปากเพรยีว  สระบุร ี 14.544703, 100.888800 

195 บจก. สามชาย ออยล ์(เสาไห)้ 7/1 หมู่ที ่7 ถ.พชิยัรณรงคส์งคราม ต.สวนดอกไม ้ สระบุร ี 14.550729, 100.862320 

196 บจก.  ไชยแสง ปิโตรเลยีม  69 หมู่ที ่5 ต.ท่างาม อ.อนิทรบ์ุร ี สงิหบ์ุร ี 15.032939, 100.335581 

197 บจก.เอเชยี เอ็นเนอรจ์ ี คอรป์อเรช ัน่ 106 หมู่ที ่3 ต.บา้นหมอ้ สงิหบ์ุร ี 14.741818, 100.45378 
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198 หสน.  อนิทรบ์ุรบีรกิาร 736 ถ.สายเอเซยีบางปะอนิ-นครสวรรค ์กม155 อ.อนิทรบ์ุร ี สงิหบ์ุร ี 15.014060, 100.341284 

199 หสน. เสรมิธวชั 244/8 หมู่ที ่7 ต.ธานี อ.เมอืงสุโขทยั สุโขทยั 17.008545, 99.810434 

200 หจก. เทีย่ง - สมภพ เซอรว์สิ 100/3 หมู่ที ่4 ต.วงัไมข้อน อ.สวรรคโลก สุโขทยั 17.310439, 99.804143 

201 หจก.  ปทุมมุขย ์ออยล ์ 920 หมู่ที ่6 ถ.มาลยัแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง สุพรรณบุร ี 14.376852, 99.899213 

202 หสน.  สหยนตสุ์พรรณบุร ี 253 หมู่ที ่1 ต.ท่าระหดั อ.เมอืง สุพรรณบุร ี 14.442961, 100.134083 

203 หจก.  เจรญิภณัฑส์ามชกุ 819/2 หมู่ที ่2 ต.สามชกุ อ.สามชกุ สุพรรณบุร ี 14.752660, 100.097809 

204 บจก.  หลกัเมอืงเจรญิภณัฑ ์ 299 หมู่ที ่3 ต.โพธิพ์ระยา อ.เมอืง สุพรรณบุร ี 14.536164, 100.129985 

205 บจก.  ทรพัยล์ิม่ทอง  153 ถ.ประชาธปิไตย ต.ท่าพีเ่ลีย้ง อ.เมอืง สุพรรณบุร ี 14.480984, 100.122238 

206 หจก.  ไทรทองบรกิาร 57 ถ.โพธิพ์ญา-ท่าเรอื ต.โพธิส์ระ อ.เมอืง อ่างทอง 14.585577, 100.455015 

207 หจก.  กาญจนก์ารุง้ 112 หมู่ 4 ต. เมอืงการุง้ อ.บา้นไร ่ อุทยัธานี 15.177170, 99.697492 
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208 หจก. ศกัดิช์ยัเชลล ์3 100 หมู่ที ่7 ถ.ญาณวโิรจน ์ต.จนัทนิมติ อ.เมอืงจนัทบุร ี จนัทบุร ี 12.588743, 102.116075 

209 บจก.ไลฟ์ เดอะโมเมนท ์ 24 หมู่ที ่11 ต.ท่าชา้ง จนัทบุร ี 12.618792, 102.090712 

210 หจก.  ธนวฒันบ์รกิารจนัทบุร ี2 (สาขา 1) 20 ถ.สฤษดเิดช ต.วดัใหม่ อ.เมอืงจนัทบุร ี จนัทบุร ี 12.611595, 102.106569 

211 หจก.  จนัทบุรเีกษตร 73 หมู่ที ่2 ถ.สุขมุวทิ ต.ท่าชา้ง อ.เมอืงจนัทบุร ี จนัทบุร ี 12.664258, 102.085916 

212 หจก.  ธนวฒันบ์รกิารจนัทบุร ี3 (สาขา 2) 293 ถ.อสีเทรนิ-ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมอืงจนัทบุร ี จนัทบุร ี 12.602054, 102.106089 

213 หจก.  เชลลศ์กัดิช์ยั 12 หมู่ที ่14 ต.คลองนารายณ ์อ.เมอืงจนัทบุร ี จนัทบุร ี 12.602753, 102.134764 

214 หจก.  แกว้กจิอุดมบรกิาร 1/1 หมู่ที ่5 ถ.สุขมุวทิ ต.วงัใหม่ อ.นายายอาม จนัทบุร ี 12.732792, 101.908407 

215 หจก.  ธนวฒันบ์รกิารจนัทบุร ี 17/1 หมู่ที ่3 ถ.รกัศกัดิช์มูล ต.ท่าชา้ง อ.เมอืงจนัทบุร ี จนัทบุร ี 12.618722, 102.105013 

216 หจก. บเีค อนิฟินิตี ้ 139  หมูที ่2 ต.จนัทนิมติ  จนัทบุร ี 12.613050, 102.117775 

217 บจก.โชคทรพัยเ์จรญิออยล ์ 274 หมู่ที ่8 ต.แปลงยาว ฉะเชงิเทรา 13.596115, 101.299036 

218 บจก. พาวเวอร ์เวย ์ 35/30 หมู่ที ่1 ต.เสม็ดเหนือ ฉะเชงิเทรา 13.668591, 101.197588 

219 หจก. ทรงพล ศรรีาชา 2004  (สาขา2) 113 หมู่ที ่2 ต.เขาหนิซอ้น ฉะเชงิเทรา 13.762833, 101.512178 

220 บจก.  สกุนตท์องคารแ์คร ์ 40 หมู่ที ่1 ต.แสนภูดาษ อ.บา้นโพธิ ์ ฉะเชงิเทรา 13.580464, 101.006728 

221 บจก.  สีด่าวเงนิ  72/1 หมู่ที6่ ถ.บางนา-ตราด ต. บางววั อ.บางปะกง ฉะเชงิเทรา 13.556379, 100.956749 

222 บจก. ทรพัยพ์ูลผล ออยล ์ 3/12 หมู่ 1 ต.ลาดขวาง อ.บา้นโพธิ ์ ฉะเชงิเทรา 13.600442, 101.019493 

223 หจก. ทรงพล ศรรีาชา 2004 (สาขา 3) 60 หมู่ที ่2 ต.วงัตะเคยีน  ฉะเชงิเทรา 13.711194, 101.050972 

224 หจก.   เพชรสุวรรณ รุง่เรอืง 42/1 หมู่ที ่1 ต.บางตนีเป็ด อ.เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา 13.658654, 101.075522 

225 บจก. โชคกติยา 98/113 หมู่ที ่5 ต.บางสมคัร  ฉะเชงิเทรา  13.564307, 100.945351 

226 หจก.อนันตอ์อยลเ์ซอรว์สิ สาขา1 116/157 หมู่ที ่3 ต.บ่อวนิ อ.ศรรีาชา ชลบุร ี 13.033000, 101.079000 

227 หจก. พรรชัชา 100/54 หมู่ที ่12  ต.หนองปรอื  ชลบุร ี 12.873665, 100.902196 

228 หจก.  ชลบุรเีนินเต็ง 66/6 หมู่ที ่6 ต.บา้นสวน อ.เมอืง ชลบุร ี 13.351709, 101.008676 

229 หจก.  อนนัตก์จิรุง่เรอืง 110/60 หมู่ที ่2 ต.บงึ อ.ศรรีาชา ชลบุร ี 13.086626, 100.995029 

230 บจก. คณาศร ี19 121/42 หมู่ที ่4 ต.พลูตาหลวง  ชลบุร ี 12.717811, 100.976146 

231 หจก.  วรทัธยา บรกิาร 50 หมู่ที ่7 ต.คลองกิว่ อ.บา้นบงึ ชลบุร ี 13.134384, 101.166063 

232 หจก. จนัทนาพร 13/3 หมู่ที ่1 ต.โป่ง อ.บางละมุง ชลบุร ี 12.957428, 100.984458 

233 หจก.กอบชยัพลสั (สาขา 1) 18/4 หมู่ที ่2 ต.โป่ง อ.บางละมุง ชลบุร ี 12.943493, 100.994136 

234 หจก.  ทอ้งฟ้าและบุตร 124/43 หมู่ที ่10 ถ.พทัยาใต ้ต.หนองปรอื อ.บางละมุง ชลบุร ี 12.923050, 100.884289 

235 บจก.  พรวนีัส  11/19 หมู่ที ่6 ถ.สุขมุวทิ ต.นาเกลอื อ.บางละมุง ชลบุร ี 12.951393, 100.905980 

236 หจก.  ซ.ีอาร.์พ.ี ปิโตรเลยีม 102 หมู่ 4 ถ.เลีย่งเมอืง ต.หนองไมแ้ดง อ.เมอืง ชลบุร ี 13.412132, 101.000179 

237 หจก.  ซ.ีอาร.์พ.ี ปิโตรเลยีม (สาขา 1) 90/2 หมู่ 4 ถ.เลีย่งเมอืง ต.หนองไมแ้ดง อ.เมอืง ชลบุร ี 13.412789, 100.998967 
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238 บจก. กูด๊ซะอย่าง 63/4  หมู่ที ่1 ต.มาบโป่ง ชลบุร ี 13.42859, 101.122586 

239 หจก. อนันตอ์อยลเ์ซอรว์สิ (สาขา 2) 17/21 หมู่ที ่9  ต.หนองขาม  ชลบุร ี 13.119812, 101.031045 

240 บจก. กษิณา ออยล ์ 89/29 หมู่ที ่6 ต.นาเกลอื  ชลบุร ี 12.960454, 100.909172 

241 หจก.  ปิยะศาลบรกิาร 30/4 หมู่ที ่2 ถ.สุขมุวทิ ต.นาจอมเทยีน อ.สตัหบี ชลบุร ี 12.849021, 100.908673 

242 หจก.  โอว้เจรญิ ศรรีาชา 121/2 ถ.สุขมุวทิ ต.ศรรีาชา อ.ศรรีาชา ชลบุร ี 13.164541, 100.931509 

243 บจก. ชยัภทัร (2018) 49/13 หมู่ที ่5 ต.เหมอืง ชลบุร ี 13.286431, 100.984734 

244 หจก.กอบชยัพลสั  310/37  หมู่ที ่6 ต.บ่อวนิ อ.ศรรีาชา  ชลบุร ี 13.061136, 101.101364 

245 หจก. ศริวิฒันกรณ ์ 349 หมู่ที ่2 ต.หนองไผ่แกว้ ชลบุร ี 13.223283, 101.234493 

246 หจก.  พรปิยภทัร 12/1 หมู่ที ่3 ต.บางละมุง อ.บางละมุง ชลบุร ี 13.022872, 100.930742 

247 หจก. ณัฐวงศอ์อยล ์ 113 หมู่ที ่6 ต.หนองต าลงึ  ชลบุร ี 13.418875, 101.079609 

248 หจก.  ดวงใหม่ บรกิาร 188/1 หมู่ที ่9 ต.บา้นสวน อ.เมอืง ชลบุร ี 13.380127, 100.991848 

249 บจก. คณาศรนุีวตัพิฒันวงศ ์ 9/99 หมู่ที ่2 ต.พลูตาหลวง  ชลบุร ี 12.695560, 100.976190 

250 บจก.ประเสรฐิย์ิง่ปิโตรเลยีม  46/230 หมู่ 3 ต.บา้นบงึ  ชลบุร ี 13.323667, 101.118306 

251 หจก.  กอบชยัพทัยา  30/2 หมู่ที ่6 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง ชลบุร ี 12.996383, 100.936257 

252 หจก. อนันตก์จิรุง่โรจน ์ 2/37 หมู่ 4 ต.บงึ  ชลบุร ี 13.051417, 100.998556 

253 หจก.  วรทัธยา บรกิาร สาขา1 63/20 หมู่ที ่7 ต.หนองร ีอ.เมอืงชลบุร ี ชลบุร ี 13.342898, 101.042966 

254 หจก.อนันตอ์อยลเ์ซอรว์สิ 94/5 หมู่ที ่8 ต.บ่อวนิ  ชลบุร ี 13.093506, 101.092006 

255 หจก.  วงศท์รายทอง 19/2 หมู่ที ่8 ถ.สุขมุวทิ อ.เมอืง ชลบุร ี 13.289704, 100.940666 

256 บจก. กรลกัษมี 556 หมู่ที ่7 ต.เขาคนัทรง ชลบุร ี 13.077955, 101.173689 

257 หจก.  พรปิยภทัร (สาขา 3) 98/14 หมู่ที ่9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรรีาชา ชลบุร ี 13.093604, 100.915941 

258 หจก.  วรทัธยา บรกิาร สาขา2 20/27 หมู่ที ่9 ต.หนองร ีอ.เมอืงชลบุร ี ชลบุร ี 13.339432, 101.054982 

259 หจก. กุลศธร 115 หมู่ที ่9 ต.ทุ่งขวาง ชลบุร ี 13.389426, 101.193269 

260 หจก.กอบชยัพลสั (สาขา 2) 195/1 หมู่ที ่12 ต.หนองปรอื ชลบุร ี 12.909076, 100.889311 

261 บจก. ชยัภทัร (2018)  สาขาที ่1 99/20 หมู่ที ่ 2 ต.บา้นเกา่ ชลบุร ี 13.456675, 101.036075 

262 หจก.อนันตอ์อยล ์เซอรว์สิ (สาขา3) 274/9 หมู่ที ่3 ต.บ่อวนิ ชลบุร ี 13.032896, 101.097099 

263 บจก. เอกสนิชล 2019 2/5 หมู่ที ่2 ถ.สุขมุวทิ ต.วงักระแจะ อ.เมอืงตราด ตราด 12.258280, 102.506862 

264 หจก.  เอกสนิชล 20/3 หมู่ที ่5 ถ.ตราด-แหลมงอบ ต.หนองเสม็ด อ.เมอืงตราด ตราด 12.231032, 102.506918 

265 บจก. วชัสุปิโตรเลีย่ม จ ากดั 66 หมู่ที ่1 ถ.สุวรรณศร ต.เกาะโพธิ ์ นครนายก 14.184429, 101.235355 

266 หจก.  ท. จริพงษ ์ปิโตรเลีย่ม 1/6 หมู่ที ่19 บา้นโนน ต.วงัท่าชา้ง อ.กบนิทรบ์ุร ี ปราจนีบุร ี 13.776845, 101.889392 

267 บจก.  พรบุญชยั  81 หมู่ที ่16 ต.เมอืงเกา่ อ.กบนิทรบ์ุร ี ปราจนีบุร ี 13.989625, 101.763600 
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268 หจก.  วาสนาบา้นสรา้งบรกิาร 52 หมู่ที ่3 ต.บา้นสรา้ง อ.บา้นสรา้ง ปราจนีบุร ี 13.996418, 101.228907 

269 หจก.  บญัชาศรมีหาโพธ ิ1989 78 หมู่ที ่4 ต.กรอกสมบูรณ ์อ.ศรมีหาโพธ ิ ปราจนีบุร ี 13.897519, 101.589682 

270 บจก.เชาวรตัน ์ปิโตรเลยีม 577 หมู่ที ่2 ต.ท่าตูม ปราจนีบุร ี 13.920866, 101.572201 

271 บจก. เทอรโ์บเน็กซ ์(สาขา 4) 818/1 หมู่ที ่7 ต.ท่าตูม ปราจนีบุร ี 13.908455, 101.574914 

272 หจก.  ทรงพล ศรรีาชา 2004 (สาขาที ่4) 309 หมู่ที ่5 ต.โคกไทย  ปราจนีบุร ี 13.779094, 101.525380 

273 บจก. พฤกษา เอ็นเนอย ี 13/91 หมู่ที ่2 ต.บางบุตร  ระยอง 12.801342, 101.301055 

274 บจก.  สนิพูนผล  205/4 หมู่ที ่5 ถ.สุขมุวทิ ต.เนินพระ อ.เมอืงระยอง ระยอง 12.694854, 101.198738 

275 หจก.  ระยองกจิไพโรจน ์ 65/5 หมู่ที ่1 ต.กองดนิ อ.แกลง ระยอง 12.781356, 101.815045 

276 บจก. อาร ์พ ีเอ ปิโตรเลยีม 187 หมู่ท ี5 ต.มาบข่า ระยอง 12.791389,101.181738 

277 บจก. สนิพูนผล (สาขา 2) 22/5 หมู่ที ่4 ต.ทบัมา  ระยอง 12.702393, 101.245451 

278 หจก.  เอ.อาร.์เอ็ม. เซอรว์สิ (สาขา 1) 85/1 ถ.จนัทอุดม ต.เชงิเนิน อ.เมอืงระยอง ระยอง 12.689014, 101.273915 

279 บจก. อาร.์เอฟ. เซอรว์สิ 29/4 หมู่ที ่4 ต.ทบัมา อ.เมอืงระยอง ระยอง 12.729227, 101.213570 

280 บจก. เพชรสยามน ้ามนั 777 หมู่ที ่3 ต.มาบยางพร ระยอง 12.98446, 101.147384 

281 บจก. ทไีอเอ็ม เอ็นเนอรจ์ ี 819 หมู่ที ่4 ต.ปลวกแดง ระยอง 13.0223515, 101.148475 

282 บจก.  สนิพูนผล (สาขา 1) 21/4 ถ.ทางหลวงแผ่นดนิสาย 36 ต.มาบข่า อ.นิคมพฒันา ระยอง 12.779985, 101.164191 

283 บจก. เอีย่มละออ ปิโตรเลีย่ม 432 หมู่ที ่5 ต.แม่น ้าคู ้ ระยอง 12.925683, 101.249515 

284 หจก.  สุพลบรกิาร 60/1 หมู่ที ่5 ถ.สายบา้นบงึ-แกลง ต.ป่ายุบใน อ.วงัจนัทร ์ ระยอง 13.016119, 101.464984 

285 หจก.  สุวฒันบ์ายพาสเซอรว์สิ 117/14 หมู่ที ่4 ถ.บายพาส ต.เชงิเนิน อ.เมอืงระยอง ระยอง 12.693148, 101.290249 

286 บจก. นิยมไทย การคา้ 168  ถ.ตากวน-หาดทรายทอง ต.มาบตาพุด ระยอง 12.702944, 101.163889  

287 บจก. ศลิามั่นคง ปิโตรเลยีม (สาขาที ่1) 77 หมู่ที ่6 ต.มะขามคู่ ระยอง  12.842091, 101.119368 

288 บจก. เกรทอสีเทริน์กรุป๊ 388 หมู่ที ่5 ถ.เทศบาลพฒันา ต.ปลวกแดง ระยอง  13.001304, 101.204206 

289 บจก.ไลออ้น ซพัพลาย (2014) 529 หมู่ที ่5 ต.บา้นใหม่หนองไทร  สระแกว้ 13.71423, 102.475793 

290 หจก.  อรญัออยล ์ 4 ถ.สุวรรณศร ต.อรญัประเทศ อ.อรญัประเทศ สระแกว้ 13.694775, 102.499759 
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291 หจก.  กติตพิรกุล เค เอส กรุป๊ 1/1 ถ.ถนีานนท ์ต.กาฬสนิธุ ์อ.เมอืงกาฬสนิธุ ์ กาฬสนิธุ ์ 16.434853, 103.512585 

292 หจก.  ไทรทอง 1993 296 หมู่ที ่15 ซอยบา้นเตาไห ต.หลุบ อ.เมอืงกาฬสนิธุ ์ กาฬสนิธุ ์ 16.413198, 103.519578 

293 บจก. ธณกรปิโตรเลยีม 115 หมู่บา้น หนองบวัดหีม ีหมู่ที ่11 ต.ท่าพระ ขอนแกน่ 16.314249, 102.793385 

294 หจก.  เอส.พ.ีเซอรว์สิ ขอนแกน่ (สาขา 1) 432 หมู่ 6 ถ.มะลวิลัย ์ต.บา้นเป็ด อ.เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 16.442558, 102.804930 

295 บจก. พทิวสัออยล ์จ ากดั 378 หมู่ที ่6 ต.ท่าพระ  ขอนแกน่ 16.350843, 102.802982 

296 บจก. เพาเวอรภ์า 9/13 ถ.เทพารกัษ ์ ์ต.ในเมอืง  ขอนแกน่ 16.432002, 102.828655 

297 บจก. พทิวสัออยล ์จ ากดั (สาขาที1่) 655/9-12 หมู่ 2 ถ.แจง้สนิท ต.บา้นไผ่  ขอนแกน่ 16.057542, 102.735322 

298 บจก. ไชยโชตชิว่ง 202 หมู่ที ่11 ต.สวนหม่อน  ขอนแกน่ 16.142583, 102.546583  

299 หจก.  กติตพิรกุล เค.เอส.กรุป๊ (สาขา 1) 300 หมู่ที่ ี
่
 5 ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 16.383844, 102.821844 

300 บจก. ลคักี ้ทมี 2019 238  หมู่ที ่1 ต.ส าราญ ขอนแกน่ 16.520201, 102.831779 

301 บจก. รุง่โรจนบ์รกิาร (2558) (สาขา 1) 21/19 หมู่ที ่6 ต.ในเมอืง  ขอนแกน่ 16.427235, 102.874142 

302 หจก.  กติตพิรกุล เค.เอส.กรุป๊ (สาขา 2) 671/3 หมู่ที ่9 ถ.มะลวิลัย ์ต.ชมุแพ อ.ชมุแพ ขอนแกน่ 16.554157, 102.078282 

303 หจก. ศรสีมบูรณ ์ 58 หมู่ที ่5 ต.ชอ่งสามหมอ  ชยัภูม ิ 16.068730, 102.279177 

304 บจก. ชยัภูมทิวผีล 353/7 ถนนอนนัตกูล ต.ในเมอืง ชยัภูม ิ 15.805469, 102.061937 

305 หจก. ภูดนิปิโตรเลยีม 344 หมู่ที ่16 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขยีว ชยัภูม ิ 16.491419, 102.125130 

306 หจก. เพลนิพศิ ปิโตรเลยีม 203 หมู่ที ่11 ต.นาแก   นครพนม 16.942815, 104.514381 

307 บจก.ธนาดุลปิโตรเลยีม 58  หมู่ที1่2 ต.ลาดบวัขาว นครราชสมีา 14.841108,101.608573 

308 หจก. สมกมลรุง่เรอืง 1166/1 หมู่ที ่1 ต.สุรนาร ี นครราชสมีา 14.946944, 102.014858 

309 บจก. ท ีด ีปิโตรเลยีม  120 หมู่ที ่7 ต.โชคชยั  นครราชสมีา 14.743229, 102.192796 

310 บจก. รณกฤต ปิโตรเลยีม 56/1 หมู่ที ่10 ต.ปากชอ่ง อ.ปากชอ่ง นครราชสมีา 14.722406, 101.392311 

311 บจก. วรีวรรณ ธรุกจิพลงังาน (สาขา 1) 168  หมู่ที ่14  ต.โชคชยั  นครราชสมีา 14.744805, 102.200806 

312 หจก.  ศ.ศ. บรกิาร (สนญ) 171/1 หมู่ที ่6 ถ.มติรภาพ ต.ลาดบวัขาว อ.สคีิว้ นครราชสมีา 14.850538, 101.652117 

313 บจก.ทเีจ ปิโตร พารค์ 699 หมู่ที ่14 ต.ในเมอืง  นครราชสมีา 15.211266, 102.485639 

314 บจก.  ดุลยพฒัน ์ปิโตรเลีย่ม 182 หมู่ที ่7 ต.บา้นโพธิ ์ นครราชสมีา 15.064152, 102.187743 

315 หจก. สริปิระภาภทัร 303 หมู่ 4 ต.พระพุทธ อ.เฉลมิพระเกยีรต ิ นครราชสมีา 15.003190, 102.244467 

316 บจก. มหานคร ปิโตรเลยีมพารค์ 1442/1 หมู่ที ่4 ต.หนองจะบก  นครราชสมีา 14.920282, 102.063595 

317 หจก. บุญอวยชยั (สาขา 1) 88 หมู่ที ่5 ต.อุดมทรพัย ์ นครราชสมีา 14.520891, 101.964619 

318 หจก. ศรปีระทาย ปิโตรเลยีม 188 หมู่ที ่3 ต.ทุ่งสว่าง นครราชสมีา 15.518403, 102.696944 

319 หจก.  อรพมิพอ์อยล ์ 273 หมู่1 ต.อรพมิพ ์อ.ครบุร ี นครราชสมีา 14.547164, 102.220184 

320 บจก. หวัทะเลเซอรว์สิ 1406 หมู่ที ่1 ต.หวัทะเล  นครราชสมีา 14.959761, 102.117990 
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321 หจก. พทูีออยล ์ 888 หมู่ที ่3 ต.หนองบวัศาลา นครราชสมีา 14.914421, 102.149840 

322 หจก. อาตมภู ฟูเอล 95 หมู่ที ่3 ต.หลุมขา้ว อ.โนนสูง นครราชสมีา 15.210494, 102.357431 

323 หจก.  ทวชียัโนนไทย 547 หมู่ที ่1 ต.โนนไทย อ.โนนไทย นครราชสมีา 15.195804, 102.069350 

324 บจก. ธชกช แอสโซซเิอท 258 หมุ่ที ่4 ต.ธงชยัเหนือ อ.ปักธงชยั นครราชสมีา 14.800998, 102.047522 

325 หจก. อาตมภู อญัญา 242 หมู่5 ต.ธารปราสาท  นครราชสมีา 15.246057, 102.389883 

326 หจก.  ศ.ศ. บรกิาร (สาขา 1) 2012 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง นครราชสมีา 14.973000, 102.064000 

327 บจก. ท ีด ีปิโตรเลยีม (สาขา1) 422-423 หมู่ที ่1 ต.ปรุใหญ่ นครราชสมีา 14.982937, 102.051789 

328 บจก. ทพีที ีท็อปเซอรว์สิ 109 หมู่ที ่4 ต.บา้นโพธิ ์อ.เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 15.065276, 102.188247 

329 หจก.  ชยัสวสัดิป์ากชอ่ง 735 ถ.มติรภาพ ต.ปากชอ่ง อ.ปากชอ่ง นครราชสมีา 14.709630, 101.419446 

330 บจก. บแีม็กซ ์ปิโตรเลยีม 51/2 หมู่ที ่8 ถ.ธนะรชัต ์ต.หนองน ้าแดง นครราชสมีา 14.654230, 101.405364 

331 บจก. เอส.เค.ปิโตรเลยีม 160 หมู่ที ่2 ต.หนองกี ่ บุรรีมัย ์ 14.675084, 102.570661 

332 บจก.  นางรองบุรรีมัย ์ไทยเจรญิกจิ  29 ถ. โชคชยั-เดชอุดม ต.ถนนหกั อ.นางรอง บุรรีมัย ์ 14.632114, 102.824816 

333 บจก.  บุรรีมัย ์ไทยเจรญิกจิ ออยล ์ 223 หมู่ที ่1 ต. กระสงั อ.เมอืงบุรรีมัย ์ บุรรีมัย ์ 14.969713, 103.062830 

334 หจก.  ล าปลายมาศศริพิาณิชย ์ 158 หมู่ที ่7 ต.ล าปลายมาศ อ.ล าปลายมาศ บุรรีมัย ์ 15.016085, 102.832568 

335 หจก. อึง้เจรญิธนา 148 หมู่ที ่14 ต.บา้นบวั บุรรีมัย ์ 14.956197, 103.071426 

336 หจก. บุญอวยชยั 130 หมู่ที ่7 ต.บา้นสงิห ์อ.นางรอง บุรรีมัย ์ 14.740635, 102.806743 

337 บจก.  เมอืงไทยเจรญิกจิ  15/1 ถ. ปลดัเมอืง ต.ในเมอืง อ.เมอืง บุรรีมัย ์ 15.000826, 103.106014 

338 หจก. พลายนครนิทรปิ์โตรเลยีม 268 หมู่ที ่2 ต.สม้ป่อย บุรรีมัย ์ 14.330621, 102.755299 

339 หจก.  นพกติตบิรกิาร 834 หมู่ที ่1 ถนนสารคาม-พยคัฆภูมิพสิยั ต.ปะหลาน อ.พยคัฆภูมพิสิยั มหาสารคาม 15.520446, 103.201318 

340 บจก. พาวเวอรพ์ลสั ปิโตรเลยีม 338 หมู่บา้น ดนิด าพฒันา หมู่ที ่11 ต.เกิง้ มหาสารคาม 16.221701, 103.27185 

341 บจก.เอส.พ.ีสนัต ์ปิโตรเลยีม 1999 333 หมู่ที ่5 ต.เมอืงเสอื มหาสารคาม 15.489648, 103.207271 

342 หจก.โชคน าชยัปิโตรเลยีม 55 ถนนเลีย่งเมอืง ต.มุกดาหาร  มุกดาหาร 16.573226,104.713846 

343 หจก. สหมติรบรกิารมุกดาหาร 37 ถ.ชยางกูร ข. ต.มุกดาหาร อ.เมอืงมุกดาหาร มุกดาหาร 16.545966, 104.714459 

344 หจก. รุง่เจรญิ ออยล ์ 161 หมู่ที ่5 ต.ตาดทอง ยโสธร 15.794262, 104.221319 

345 หจก. เชลออยล ์เซอรว์สิ 206 หมู่ที ่11 ต.เหนือเมอืง อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด 16.072383, 103.648463 

346 บจก. เปรมพพิฒัน ์ปิโตรเลยีม 100 หมู่ที ่7 ต.โนนตาล รอ้ยเอ็ด 15.967083, 103.681583 

347 บจก. พ ีพ ีเอ็นออยล ์ 101 หมู่ที ่8 ต.กษตรวสิยั รอ้ยเอ็ด 15.655096, 103.607073 

348 หจก.  ณัฐวฒันปิ์โตรเลยีม 178 หมู่ 5 ต.ส าโรงพลนั อ.ไพรบงึ ศรสีะเกษ 14.684028, 104.355183 

349 หจก.  ศริพิูนชยั 251 หมู่ที1่ ต.จานใหญ่ อ.กนัทรลกัษ ์ ศรสีะเกษ 14.741085, 104.660060 

350 บจก.วมิลรตัน ์ซพัพลาย(สาขา 1) 90 ถ.สกลนคร-กาฬสนิธุ ์ต.ธาตุเชงิชมุ  สกลนคร 17.146222,104.124611 
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351 หจก.  นาทพีาณิชยส์กลนคร 205 หมู่ที ่3 ถ.เดือ่เจรญิ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส สกลนคร 17.642436, 103.753943 

352 หจก.  ธาตุนาเวงบรกิาร 641 หมู่ที ่14 ถ.สกล-อุดร ต.ธาตุเชงิชมุ อ.เมอืงสกลนคร สกลนคร 17.194008, 104.092230 

353 หจก. เชนพงัโคน 110/4 หมู่ที ่8 ถ.นิตโย ต.พงัโคน อ.พงัโคน สกลนคร 17.390995, 103.711233 

354 หจก.  จวิเป็นทอง 421 จติรบ ารุง ต.ในเมอืง อ. เมอืงสุรนิทร ์ สุรนิทร ์ 14.887946, 103.495641 

355 หจก. เจรญิสุขปีโตรเลยีม 100 หมู่ที ่1 ถ.ศขีรภูม-ิรตันบุร ีต.หนองขวาว อ.ศขีรภูม ิ สุรนิทร ์ 14.956155, 103.785001 

356 หจก.  รกัชยับรกิารสงัขะ 219 หมู่ 3 ถนนโชคช ััยั-เดชอุดม ต.สงัขะ อ.สงัขะ สุรนิทร ์ 14.622076, 103.854763 

357 หจก. ธนภูมปิิโตรเลยีม 54 หมู่ที ่3 ถ.สุรนิทร-์ชอ่งจอม ต.บา้นพลวง อ.ปราสาท สุรนิทร ์ 14.622581,103.412400 

358 บจก.โชคอุดม ปิโตรเลยีม 514 หมู่ที ่7 ต.หนองกอมเกาะ หนองคาย 17.800859, 102.761164 

359 หจก. รตัตยิา เซอรว์สิ 199/3 หมู่ที ่5 ต.พานพรา้ว อ.ศรเีชยีงใหม่ หนองคาย 17.959878, 102.539325 

360 บจก. ตรพีงษพ์ฒันา  709 หมู่ที ่1 ต.จุมพล อ.โพนพสิยั หนองคาย 18.021670, 103.082711 

361 บจก. รุง่โรจนบ์รกิาร (2558) 1178/1 ม.3 ต.ในเมอืง อ.เมอืงหนองคาย จ.หนองคาย หนองคาย 17.879411, 102.742856 

362 หจก.  ยงเจรญิบรกิารบงึกาฬ 329 หมู่ที ่1 ถนนพงัโคน-บงึกาฬ ต.บงึกาฬ อ.บงึกาฬ หนองคาย 18.363024, 103.647919 

363 บจก. ใจดกีรนี เอ็นเนอรจ์ ี(สาขา 2) 123  หมู่ที ่3 ต.โพธิช์ยั  หนองบวัล าภู 17.251079, 102.368548 

364 หจก.  ส าราญจติ บรกิาร อ านาจเจรญิ 71 หมู่ที ่15 ต.บุ่ง อ.เมอืงอ านาจเจรญิ อ านาจเจรญิ 15.862542, 104.598985 

365 บจก. ซบีเีอ็น ปิโตรเลีย่ม 89/16 หมู่ที ่5 ซ.บา้นคงอุดม ต.หมากแข็ง  อุดรธานี 17.412973, 102.816407 

366 บจก.  เชนอุดร 193 หมู่ที ่9 ถ.ประชารกัษา ต.หมากแขง้ อ.เมอืง อุดรธานี 17.408919, 102.771939 

367 หจก.  เพชรพลอยปิโตรเลีย่ม 222 หม่ 1 ถนนเพ็ญ - สรา้งคอม ต.สรา้งคอม อ.สรา้งคอม อุดรธานี 17.822794, 103.084159 

368 หจก.  อุดรพรสวรรค ์(สาขา 2) 72 หมู่ที ่6 ต.นาด ีอ.เมอืง อุดรธานี 17.378378, 102.742032 

369 หจก.  สามมติรทวทีรพัย ์ 314 หมู่ 8 ต.บา้นผอื อ.บา้นผอื อุดรธานี 17.689074, 102.475555 

370 บจก. ครีรีชัต ์ 812/1 หมู่ที ่4 ต.บา้นจัน่  อุดรธานี 17.355580, 102.822361 

371 บจก.  สหบรกิารอุบลกรุป๊ 341 ถ.สรรพสทิธิ ์ต.ในเมอืง อ.เมอืงอบุลราชธานี อุบลราชธานี 15.235458, 104.858877 

372 หจก.  สหบรกิารอุบล (สาขา 3) 130 ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืงอุบลราชธานี อุบลราชธานี 15.226945, 104.857282 

373 หจก.  สหบรกิารอุบล (สาขา 1) 143 หมู่ที ่14 ต.วารนิช าราบ อ.วารนิช าราบ อุบลราชธานี 15.213819, 104.859081 

374 หจก.  สหบรกิารอุบล (สาขา 2) 1008 หมู่ที ่2 ต.โนนผึง้ อ.วารนิช าราบ อุบลราชธานี 15.188370, 104.816592 

375 หจก.  เส่งฮะบรกิาร 232 หมู่ที ่10 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขหุลุ อ.ตระการพชืผล อุบลราชธานี 15.610028, 105.025960 

376 หจก.  พทิกมลบรกิาร 199 หมู่ที ่15 ต.สวีเิชยีร อ.น ้ายนื อุบลราชธานี 14.494281, 105.015848 
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377 หจก. รชต ปิโตรเลยีม 365 หมู่ 1  ต.น ้าบ่อหลวง  เชยีงใหม่ 18.657361, 98.865222  

378 หจก. พรภวษิย ์ออยล ์เซอรว์สิ 411 ถ.มหิดล ต.ท่าศาลา อ.เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 18.762922, 99.023488 

379 หจก.  สงวนทุเรยีนทอง 163 หมู่ที ่12 ถ.เชยีงใหม่-ฮอด ต.หางดง อ.ฮอด เชยีงใหม่ 18.198523, 98.611940 

380 หจก.  ทองธนพล (สาขา 4) 321/3 หมู่ที ่6 ถ.เชยีงใหม่-ฮอด ต.แม่เหยีะ อ.เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 18.752474, 98.966346 

381 บจก. ทพี ีเอ็นเนอรจ์ ีแมนเนจเมนท(์ สาขา1) 214 หมู่ที ่3 ต.ขีเ้หล็ก อ.แม่แตง เชยีงใหม่ 19.075939, 98.937501 

382 บจก. ผลสว่าง ปิโตรเลยีม 118 หมู่ที ่2 ต.สนัทรายนอ้ย อ.สนัทราย เชยีงใหม่ 18.817552, 99.036405 

383 หจก. สริวิณิช (สาขา 2) 295/1 ถ.แกว้นวรฐั (ตรงขา้มศาลเยาวชนเด็ก) ต.วดัเกต เชยีงใหม่ 18.803110, 99.016940 

384 หจก.  ทองธนพล 378/1 ถ.เจรญิเมอืง ต.วดัเกต อ.เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 18.785697, 99.014094 

385 บจก. บลิเลีย่น ออยล ์ 299 หมู่ที ่2 ต.หนองผึง้ เชยีงใหม่  18.743893, 99.035298 

386 บจก. เตมิสุข ออยล ์ 529 หมู่ที ่1 ถ.พหลโยธนิ ต.บา้นดู่  เชยีงราย 19.945001, 99.846690 

387 หจก.  ช.พรชยัเซอรว์สิหล่มสกั 74 หมู่ที ่4 ถ.สามคัคชียั ต.หนองไขว อ.หล่มสกั เพชรบูรณ ์ 16.753407, 101.208673 

388 บจก. ว ีออยล ์2017 294/1 หมู่ที ่2 ต.ท่าโรง เพชรบูรณ ์ 15.663266, 101.111230 

389 หจก.  สุทธศิรเีทพ 222/1 หมู่ที ่2 ต.สระกวด อ.ศรเีทพ เพชรบูรณ ์ 15.441348, 101.067985 

390 หจก. นิยมชยับรกิาร(2003) 136 หมู่ที ่10 ต.กมิจู  เพชรบูรณ ์ 15.828233, 101.167748 

391 หจก.  ผลสว่างบรกิาร 91 หมู่ที ่4 ถ.สระบุร-ีหล่มสกั ต.บงึสามพนั อ.บงึสามพนั เพชรบูรณ ์ 15.777139, 101.005694 

392 บจก. 3ด ีปิโตรเลยีม (สนญ) 186 หมู่ที ่4 ต.ทุ่งโฮง้ แพร ่ 18.189446, 100.186906 

393 บจก. 3ด ีปิโตรเลยีม (สาขา 1) 199 หมู่ที ่10 ต.แม่จัว๊ะ  แพร ่ 17.966300, 100.066429 

394 บจก. ไตรศรปีระพรรด ิ 153/6 ถ.ยนัตรกจิโกศล ต.ในเวยีง อ.เมอืงแพร ่ แพร ่ 18.143434, 100.148366 

395 บจก. มงักรเอกเชือ้เพลงิ (สาขา 3) 27/5 หมู่ที ่7 ต.ไมง้าม อ.เมอืง ตาก 16.908308, 99.121131 

396 บจก. เมอืงฉอด ปรชีาปัญญ ์เซอรว์สิ 725 หมู่ที ่9 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ตาก 16.725980, 98.569701 

397 หจก.  เมอืงฉอดเอเซยีเซอรว์สิ 82 ถ.เอเซยี ต.แม่สอด อ.แม่สอด ตาก 16.722445, 98.570044 

398 หจก.  อ านวยบรกิารไพศาล ี 195 หมู่ 3 ต.โคกเดอื อ.ไพศาล ี นครสวรรค ์ 15.594218, 100.642662 

399 บจก. ณฐพงศร์ุง่เรอืง 89/8 ถ.มาตุล ีต.ปากน ้าโพ อ.เมอืง นครสวรรค ์ 15.704812, 100.138238 

400 บจก. มงักรเอกเชือ้เพลงิ (สาขา 1) 61/3 หมู่ที ่7 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ นครสวรรค ์ 15.585769,100.124463 

401 บจก. มงักรเอกเชือ้เพลงิ 112 หมู่ที ่3 ต.ย่านมทัร ีอ.พยุหะครี ี นครสวรรค ์ 15.54646, 100.127150 

402 บจก. ณฐพงศร์ุง่เรอืง (สาขา 1) 522 หมู่ที ่7 บา้นหนองเบน ต.หนองกรด อ.เมอืง นครสวรรค ์ 15.760226, 99.994082 

403 หจก.  เต็งไตรรตันภ์ทัรกจิ  เวยีงสา 154 หมู่ที ่4 ถ.สา-นานอ้ย ต.กลางเวยีง อ.เวยีงสา น่าน 18.566822, 100.752676 

404 หจก.  เต็งไตรรตันว์รนคร 218 หมู่ที ่8 ถ.น่าน-ทุ่งชา้ง ต.ปัว น่าน 19.174685, 100.910934 

405 หจก.  เต็งไตรรตันบ์รกิาร 256 หมู่ที ่4 ต.ดู่ใต ้อ.เมอืงน่าน น่าน 18.763166, 100.762718 

406 บจก.  เต็งไตรรตัน ์ สนญ 39 ถ.ผากอง ต.ในเวยีง อ.เมอืงน่าน น่าน 18.778688, 100.771440 
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ภำคเหนือ 

ล ำดบั ชือ่สถำนีบรกิำร ทีอ่ยู่สถำนีบรกิำร จงัหวดั พกิดั 

407 หจก.  เต็งไตรรตันภ์ทัรกจิ  เวยีงสา (สาขา 2) 97 หมู่ที ่11 ต.กลางเวยีง อ.เวยีงสา น่าน 18.555306, 100.717222 

408 หจก.  เต็งไตรรตันภ์ทัรกจิ  เวยีงสา (สาขา 1) 651 ยนัตรกจิโกศล ต.กลางเวยีง อ.เวยีงสา น่าน 18.567053, 100.739445 

409 หสน. ยู่ฮงไฮเวยพ์ะเยา 459/1 ถ.พหลโยธนิ ต.แม่ต ๋า พะเยา 19.156398, 99.914399 

410 บจก. เจยีมศรชียัรุง่โรจน ์ 84 หมู่ที ่2 ต.หนองพระ อ.วงัทรายพูน พจิติร 16.425136, 100.515647 

411 หจก. กมิ ปิโตรเลีย่ม 189 หมู่ที ่5 ต.บา้นนา อ.วชริบารม ี พจิติร 16.482033, 100.146236 

412 หจก. วนิดา บรกิาร 1/3 คลองคะเชนทร ์ต.ในเมอืง อ.เมอืง พจิติร 16.453028, 100.337899 

413 บจก. มติรดเีซล 464 หมู่ 11 ต.ชมพ ู ล าปาง 18.234223, 99.434448 

414 หจก. ทองพชร 144 หมู่ที ่8 ต.หา้งฉัตร อ.หา้งฉัตร ล าปาง 18.317771, 99.358474 

415 บจก. วงัทพิย ์ออยล ์แอนด ์เซอรว์สิ 50/1 หมู่ 7 ต.ลอ้มแรด อ.เถนิ ล าปาง 17.631742, 99.238182 

416 บจก.ททีรปิเป้ิล (สาขา 3) 462 หมู่ที ่11 ต.ชมพู ล าปาง 18.227532, 99.427788 

417 หจก. สริวิณิช (สาขา 1) 120 ถ.พหลโยธนิ ต.สบตุ๋ย ล าปาง 18.278391, 99.478487 

418 หจก.ดอยพระบาทปิโตรเลยีมแอนดเ์ซอรว์สิ 1000/10 หมู่ที ่1 ต.พระบาท ล าปาง 18.257648, 99.542141 

419 บจก. ทองภทัร 190 หมู่ที ่13 ต.มะเขอืแจ ้อ.เมอืงล าพูน ล าพูน 18.600605, 99.042386 

420 บจก. เอ็น ท ีเค ออยล ์2004 380 หมู่ที ่18 ต.ป่าสกั ล าพูน 18.554252, 99.0387765 

421 บจก. ทองภทัร (สาขาที1่) 181 หมู่ที ่11 ต.อุโมงค ์ ล าพูน 18.622669, 99.048175 

422 หจก.  เชลลบ์า้นเกาะบรกิาร 296 หมู่ที ่3 ถ.ศรชีาววงั ต.บา้นเกาะ อ.เมอืงอุตรดติถ ์ อุตรดติถ ์ 17.589425, 100.101395 

 


