่
่ น้ ามันเชลล ์ ฟิ วเซฟ ดีเซล จาหน่ าย ข้อมู ล ณ วันที่ 9 กันยายน 2563
รายชือสถานี
บริการ ทีมี
กรุงเทพ และปริมณฑล
ลำดับ

่
ชือสถำนี
บริกำร

่ ่สถำนี บริกำร
ทีอยู

จังหวัด

พิกด
ั

1

บจก. แก๊งสเตอร ์ กรุ ๊ป

91/2 ถ.รามคาแหง แขวงสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

13.777599, 100.673394

2

บจก. นารุง่ เรือง (1992) (สาขา 1)

2988 ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

13.718543, 100.567439

3

บจก. เจ แอนด ์ อี (สาขา 6)

111 ถ.รามอินทรา แขวงอนุ สาวรีย ์ เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

13.871111, 100.603255

4

หจก. สหรุง่ เรืองศรีปิ่นเกล ้า

่ น
65/49 หมู่ที่ 7 ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิงชั

กรุงเทพมหานคร

13.784856, 100.457171

5

บจก. นารุง่ เรือง (1992) (สาขา4)

4/1 ถ.ราชพฤกษ ์ แขวงบางพรม

กรุงเทพมหานคร

13.745918, 100.448128

6

บจก. รุง่ รัตนดารงค ์ (สาขา 1)

1487 ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

13.709105, 100.393297

7

บจก.สยามทริปเปิ ้ล ที ออยล ์

939 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

13.710497, 100.410441

8

บจก. พลังภัทร

2040 ถ.สุขม
ุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง

กรุงเทพมหานคร

13.696175, 100.60529

9

บจก. โชติบุญญา บริการ (สาขา 1)

300 ถ.ร่มเกล้า แขวงมีนบุร ี

กรุงเทพมหานคร

13.783365, 100.745795

10

บจก. พรวิโรจน์กรุ ๊ป

303 ถ.รามอินทรา แขวงมีนบุร ี

กรุงเทพมหานคร

13.813209, 100.711440

11

บจก. เจ แอนด ์ อี

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

กรุงเทพมหานคร

13.910819, 100.676066

12

บจก. พล ซินเนอจี

100 ถ.รามคาแหง แขวงสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

13.777005, 100.674666

13

์ พย ์ไพศาล
หจก. ประสิทธิทรั

875 ซอยสุขม
ุ วิท 101/1(ซอยวชิรธรรมสาธิต) แขวงบางจาก เขตพระโขนง

กรุงเทพมหานคร

13.686441, 100.633838

14

หจก. ฤทธิดลออยล ์ (สาขา 1)

20/2 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

กรุงเทพมหานคร

13.728413, 100.482349

15

หจก. สวัสดิวฒ
ั น์

2523 ถ.ลาดพร ้าว แขวงคลองเจ ้าคุณสิงห ์ เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

13.785552, 100.611025

16

บจก. สมาร ์ท พ้อยท ์ส

980, 982 ถ.ลาดพร ้าววังหิน แขวงลาดพร ้าว เขตลาดพร ้าว

กรุงเทพมหานคร

13.830449, 100.591963

17

บจก. สมาร ์ท พ้อยท ์ส (สาขา 2)

816 ถ.ลาดพร ้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

13.800803, 100.582581

18

บจก. โชติบุญญา บริการ

153 ถ.นาคนิ วาส แขวงลาดพร ้าว เขตลาดพร ้าว

กรุงเทพมหานคร

13.804927, 100.607066

19

หจก. ฤทธิดลออยล ์ (สาขา 2)

1036 ถ.เทอดไทย แขวงตลาดพลู

กรุงเทพมหานคร

13.720026, 100.473371

20

บจก. กิจเจริญชัย ออยล ์ (สนญ)

54/17 ซ.รามคาแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

13.751974, 100.617782

21

บจก. พี ซี ซี ออยล ์ (สาขา 1)

210/9 ถ.ยุคล 2 แขวงวัดเทพศิรน
ิ ทร ์ เขตป้ อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร

13.747569, 100.511064

22

บจก. เค แอนด ์ ทริเพิล-ที

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

กรุงเทพมหานคร

13.660677, 100.624107

23

บจก. รวยเป๋ าตุง ปิ โตรเลียม

25 ถ.พหลโยธิน แขวงสนามบิน

กรุงเทพมหานคร

13.942870, 100.623002

24

บจก. เลิศวนิ ชออยล ์

70 ถ.รามอินทรา แขวงมีนบุร ี เขตมีนบุร ี

กรุงเทพมหานคร

13.812316, 100.708505

25

บจก. พีเจพี62

259 ถ.สุวน
ิ วงศ ์ แขวงแสนแสบ

กรุงเทพมหานคร

13.814364, 100.766273

26

บจก. รุง่ รัฐพล กรุ ๊ป (สาขา 6)

197/1 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

13.741275, 100.746816

27

บจก. สุขสมบูรณ์ เฮ้าส ์

29/1 ถ.กัลปพฤกษ ์ แขวงบางแค

กรุงเทพมหานคร

13.682673, 100.414963

28

บจก. เลิศตระการ (สาขา 1)

159/2 ซ.พหลโยธิน 33 แขวงลาดยาว เขตจตุจก
ั ร

กรุงเทพมหานคร

13.829881, 100.563242

่
่ น้ามันเชลล ์ ฟิ วเซฟ ดีเซล จาหน่ าย
รายชือสถานี
บริการ ทีมี

1

กรุงเทพ และปริมณฑล
่
ชือสถำนี
บริกำร

ลำดับ

่ ่สถำนี บริกำร
ทีอยู

จังหวัด

พิกด
ั

29

หจก. ศิรช
ิ ยั สุวน
ิ ทวงศ ์บริการ

13/1 หมู่ที่ 7 ถ.สุวน
ิ ทวงศ ์ แขวงลาตอ้ ยติง่ เขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร

13.804075, 100.872946

30

บจก. เจนทัด

105/55 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

13.681318, 100.438170

31

หจก. วรรณสุขรุง่ เรือง (สาขา 4)

46 ซอยพิพฒ
ั น์ 2 ถ.คอนแวนต ์ แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

13.723551, 100.534767

32

บจก. นารุง่ เรือง (1992)

593,593/1 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

13.622308, 100.390597

33

บจก. นารุง่ เรืองเซอร ์วิส (1988)

1007 ถ.สมเด็จพระเจ ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุร ี

กรุงเทพมหานคร

13.698682, 100.483853

34

บจก. รุง่ รัฐพล กรุ ๊ป (สาขา 5)

54/1 หมู่ที่ 2 ถ.สุวน
ิ ทวงศ ์ แขวงมีนบุร ี เขตมีนบุร ี

กรุงเทพมหานคร

13.819317, 100.740889

35

บจก. นารุง่ เรือง (1992) (สาขา 5)

102/1 ถ.พระราม 2 แขวงท่าข ้าม

กรุงเทพมหานคร

13.668028, 100.447640

36

บจก. รุง่ พัฒนาบริการเลิศ

47 ถ.รามคาแหง แขวงมีนบุร ี เขตมีนบุร ี

กรุงเทพมหานคร

13.801215, 100.717713

37

บจก. โรจนนุ ช

1444 ถ.ศรีนครินทร ์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

13.703523, 100.645422

38

บจก. ภัทรธนกฤตออยล ์

1567 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

13.733033, 100.405372

39

บจก. เหนื อเมฆ (สาขา 3)

88 ถ.วิภาวดีรงั สิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร

13.773723, 100.554063

40

บจก. ม.กิจสกุลออยล ์

12 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

13.705032, 100.691156

41

บจก. เลิศชวนะ

897,899 ถ.พระรามที่ 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

13.743012, 100.613160

42

่
บจก. พูลทรัพย ์ ปิ โตรเลียม
(สาขา 7)

226 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค ้างพลู เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

13.707690, 100.364988

43

่
บจก.เฟิ ร ์ส เลน อินเตอร ์เนชันแนล

10/2 ถ.เจ ้าคุณทหาร แขวงลาปลาทิว

กรุงเทพมหานคร

13.752381,100.779805

44

บจก. รุง่ รัตนดารงค ์

209/1 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนื อ เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

13.718301, 100.395316

45

บจก. วรเศรษฐ ์ 888 (สาขา 2)

538 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

13.768614, 100.595155

46

บจก. เลิศวนิ ชออยล ์ (สาขา 2)

86 ซ.ร่วมมิตร ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร

13.768340, 100.549729

47

บจก. รุง่ ธวัช

ัั เขตดอนเมือง
2 ซ. วิภาวดีรงั สิต 29 ถ.วิภาวดีรงั สิต แขวงสีกน

กรุงเทพมหานคร

13.937332, 100.610551

48

บจก. ตากสิน แอสเซ็ท (สาขา 2)

199/1 ถ.แจ ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร

13.890328, 100.569534

49

บจก. ภัชรวิชญ ์ 2020

211 ถนนเทพรักษ ์ แขวงท่าแร ้ง

กรุงเทพมหานคร

13.880939, 100.627089

50

่ นนิ จ เอ็นเตอร ์ไพร ์ซ (สาขา 1)
บจก. ชืนเป็

67 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

13.677643, 100.652575

51

บจก. กิจเจริญชัย ออยล ์ (B2)

720 หมู่ 3 ถ.สุขสวัสด ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง

กรุงเทพมหานคร

13.686942, 100.484947

52

บจก. นิ วโรจน์รงุ ่ เรือง

244 ถ.อานวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสต
ิ

กรุงเทพมหานคร

13.785263, 100.520849

53

บจก. ศศิ เซอร ์วิส

294 ถ.จรัญสนิ ทวงศ ์ แขวงบางอ ้อ เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร

13.797719, 100.509198

54

บจก. เต็มใจเซอร ์วิส (สาขา 3)

1197 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร

13.779620, 100.544354

55

หจก. ฤทธิดลออยล ์

657/3 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่

กรุงเทพมหานคร

13.743384, 100.481236

56

หจก. เอกอัครา (สาขา 2)

99/460 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร

13.698266, 100.540747

57

บจก. ตากสิน แอสเซ็ท

255 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุ สาวรีย ์ เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

13.881204, 100.599704

58

่ นนิ จ เอ็นเตอร ์ไพร ์ซ (สาขา 2)
บจก. ชืนเป็

2746 ถ.สุขม
ุ วิท แขวงบางนา เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

13.680077, 100.609328

่
่ น้ามันเชลล ์ ฟิ วเซฟ ดีเซล จาหน่ าย
รายชือสถานี
บริการ ทีมี

2

กรุงเทพ และปริมณฑล
ลำดับ

่
ชือสถำนี
บริกำร

่ ่สถำนี บริกำร
ทีอยู
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59

่ ออยล ์
หจก. ปราชญ ์เปรือง

7/48 หมู่ที่ 4 ถ. อ่อนนุ ช-ศรีนครินทร ์ แขวงประเวศ เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

13.718960, 100.672078

60

หจก. ศูนย ์บริการพรลดา

649 ถ.กรุงเทพ-นนทบุร ี แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่

กรุงเทพมหานคร

13.813754, 100.531527

61

่
บจก. พูลทรัพย ์ ปิ โตรเลียม
(สาขา 5)

1664/5 ถ.กรุงเทพ-นนทบุร ี แขวงบางซือ เขตบางซือ่

กรุงเทพมหานคร

13.825219, 100.532402

62

บจก. รุง่ รัฐพล กรุ ๊ป

48/627 หมู่ 3 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงคลองกุม
่ เขตบึงกุม
่

กรุงเทพมหานคร

13.780626, 100.668567

63

บจก. รุง่ รัฐพล กรุ ๊ป (สาขา 8)

2314 ถ.ลาดพร ้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

13.781149, 100.617567

64

บจก. ปิ่ นเกล ้าเซอร ์วิส

11 หมู่ที่ 18 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา

กรุงเทพมหานคร

13.784195, 100.402403

65

บจก. รุง่ รัฐพล กรุ ๊ป (สาขา 2)

1407 ซ. 27 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

13.736850, 100.618396

66

บจก. เต็มใจเซอร ์วิส (สาขา 4)

171 ถ.จันทน์ แขวงช่องนนทรีเขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร

13.705084, 100.532037

67

บจก. รุง่ รัฐพล กรุ ๊ป (สาขา 10)

38/2 ถ.เจ ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

13.755296, 100.750530

68

หจก. พฤตินันท ์ เซอร ์วิส

258/2 ซอยจรัญสนิ ทวงศ ์ 30/1 ถ.จรัญสนิ ทวงศ ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร

13.760280, 100.471099

69

หจก. วรรณสุขรุง่ เรือง (สาขา 8)

44 เกษมราษฎ ์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

13.717829, 100.566425

70

บจก. เต็มสุข 99

55/1 ถ.งามวงศ ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร

13.853966, 100.549439

71

บจก. เลิศตระการ

1829 ถ.อ่อนนุ ช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

13.710614, 100.632370

72

หจก. อุดมพรออยล ์ (สาขา 4)

358 ถ.เพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริ ญ เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร

13.720080, 100.455978

73

หจก. ศูนย ์บริการพรลดา (สาขา 1)

806/1 ถ.พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสต
ิ

กรุงเทพมหานคร

13.782574, 100.524357

74

บจก. เลิศวนิ ชออยล ์ (สาขา 1)

5/31 หมู่ที่ 6 ถ.นวมินทร ์ แขวงคลองกุม
่ เขตบึงกุม
่

กรุงเทพมหานคร

13.799881, 100.649582

75

บจก. วรเศรษฐ ์ 888

12 ถ.บรรทัดทอง แขวงเพชรบุร ี เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร

13.751250, 100.525559

76

หจก. ฤทธิดลออยล ์ (สาขา 3)

593 ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล

กรุงเทพมหานคร

13.707751, 100.481678

77

บจก. เค แอนด ์ ทริเพิล-ที (สาขา 2)

4429 ถ.สุขม
ุ วิท แขวงบางนา เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

13.662775, 100.602903

78

บจก. รุง่ รัฐพล กรุ ๊ป (สาขา 7)

12/9 หมู่ที่ 2 ถนนสุขาภิบาล2 แขวงคลองกุม
่ เขตบึงกุม
่

กรุงเทพมหานคร

13.777458, 100.663996

79

บจก. รุง่ รัฐพล กรุ ๊ป (สาขา 3)

789 ถ.ศรีนครินทร ์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร

13.723184, 100.642324

80

บจก. ปิ่ นเกล ้าเซอร ์วิส (สาขา1)

่ น
33/19 หมู่ 9 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิ มพลี เขตตลิงชั

กรุงเทพมหานคร

13.779519, 100.438430

81

หจก. มนเทียรรุง่ เรือง (สาขา 5)

่ น
24/1 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด ตลิงชั

กรุงเทพมหานคร

13.766680, 100.407877

82

่
บจก. พูลทรัพย ์ ปิ โตรเลียม
(สาขา 6)

1758 ถ.ประชาสงเคราะห ์ แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร

13.774059, 100.560951

83

บจก. เลิศรัชดา

90 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจก
ั ร

กรุงเทพมหานคร

13.823073, 100.574212

84

บจก. ออร่า ปิ โตรเลียม

36/2 ถนนนกรุงเทพกรีฑา แขวงคลองสองต ้นนุ่ น

กรุงเทพมหานคร

13.753753, 100.714326

85

บจก. สุขสวัสดิ ์ พลังงาน

60/1 ถนนสุขสวัสดิ ์ แขวงราษฎร ์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร

13.673083, 100.505335

86

บจก. วรเศรษฐ ์ 888 (สาขา 3)

72/7 หมู่ที่ 5 ต.คลองงพระอุดม

นนทบุร ี

13.922660, 100.475909

87

บจก. กูด๊ วิน เซอร ์วิสเซส (สาขา 1)

47/38 หมู่ที่ 1 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุร ี

นนทบุร ี

13.881832, 100.533633

88

หจก. อ.กิจวิวฒ
ั น์เซอร ์วิส

73/88 ถ.กรุงเทพ-นนทบุร ี ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุร ี

นนทบุร ี

13.838080, 100.517089

่
่ น้ามันเชลล ์ ฟิ วเซฟ ดีเซล จาหน่ าย
รายชือสถานี
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่ ่สถำนี บริกำร
ทีอยู

จังหวัด

พิกด
ั

89

่
บจก. พูลทรัพย ์ ปิ โตรเลียม

13/2 หมู่ที่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด

นนทบุร ี

13.943884, 100.543495

90

หจก. วรรณสุขรุง่ เรือง (สาขา 10)

5/36 หมู่ที่ 1 ต.ท่าอิฐ

นนทบุร ี

13.890646, 100.449782

91

หจก. อ.กิจวิวฒ
ั น์เซอร ์วิส (สาขา 1)

่ น-สุพรรณบุร ี ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย
31/2 ถ.ตลิงชั

นนทบุร ี

13.813004, 100.411139

92

่
บจก. พูลทรัพย ์ ปิ โตรเลียม
(สาขา 4)

182 หมู่ที่ 2 ถ.ติวานนท ์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุร ี

นนทบุร ี

13.880855, 100.513342

หจก. สวัสดิวฒ
ั น์ (สาขา 1)

1/20 หมู่ที่ 3 ต.บางไผ่

นนทบุร ี

13.828762, 100.487002

94

หจก. วรรณสุขรุง่ เรือง (สาขา 9)

151/12 หมู่ที่ 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง

นนทบุร ี

13.891567, 100.431059

95

บจก. รุง่ ธวัช (สาขา 1)

11/33 หมู่ที่ 8 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด

นนทบุร ี

13.918686, 100.517639

96

บจก. เหนื อเมฆ

129/1 หมู่ที่ 7 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุร ี

นนทบุร ี

13.830933, 100.501449

97

บจก. อัลทิม่า เอ็กซ ์พีเรีย กรุ ๊ป

224/21-22 หมู่ที่ 4 ถ.แจ ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด

นนทบุร ี

13.905356, 100.523062

98

บจก. รุง่ รัตนดารงค ์ (สาขา 2)

28-29 หมู่ที่ 15 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง

นนทบุร ี

13.874397, 100.421251

99

บจก. พี ซี ซี ออยล ์ (สาขา 3)

5/18 หมู1
่ ตาบลท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด

นนทบุร ี

13.892515, 100.450659

100

บจก. ภัทรธนกฤตออยล ์ (สาขา 1)

่ ต.ท่าทราย
1/1 ถ.ประชาชืน

นนทบุร ี

13.872761, 100.548663

101

หจก. มนเทียรรุง่ เรือง (สาขา 6)

25/38 หมู่ที่ 11 ต.บางม่วง

นนทบุร ี

13.835341, 100.414000

102

บจก. เอ็นที ออยล ์ เซอร ์วิส

75 หมู่ 4 ถ.ทางหลวง 345 ต. ละหาร อ.บางบัวทอง

นนทบุร ี

13.941939, 100.425026

103

บจก. พรวิโรจน์กรุ ๊ป (สาขา 1)

401/1 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่

นนทบุร ี

13.937749, 100.54017

104

หจก. นิ พนธ ์บริการ

12/6 หมู่ที่ 4 ต.ลาผักกูด อ.ธัญบุร ี

ปทุมธานี

14.043946, 100.797420

105

บจก. บี.พี.ออยล ์ (2016)

8/8 หมู่ที่ 3 ต.บึงคาพร ้อย

ปทุมธานี

13.977556, 100.747639

106

บจก. นีโอวันนี (สาขา 1)

44/4 หมู่ 3 ถ.ลาลูกกา ต.คูคต อ.ลาลูกกา

ปทุมธานี

13.931951, 100.652058

107

บจก. เค ซี พี ออยล ์

65 หมู่ที่ 21 ถ.นิ มต
ิ รใหม่ ต.ลาลูกกา อ.ลาลูกกา

ปทุมธานี

13.925638, 100.751554

108

บจก. ทรัพย ์บางพูน (สาขา 2)

27 หมู่ที่ 7 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุร ี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก ้ว

ปทุมธานี

14.023415, 100.357382

109

หจก. วรรณสุขรุง่ เรือง (สาขา 1)

821 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย ์ อ.ธัญบุร ี

ปทุมธานี

13.996413, 100.614300

110

บจก. นีโอวันนี

30/7 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ ง อ.คลองหลวง

ปทุมธานี

14.020487, 100.616060

111

บจก. ทิพไพศาลออยล ์

106/1 หมู่ท2
ี่ ถ.ปทุมธานี -สามโคก ต.กระแชง อ.สามโคก

ปทุมธานี

14.039528, 100.525509

112

บจก. วุฒธิ พ
ิ น
ั (1968) จากัด

38/8 หมู่ที่ 3 ต.บางกระบือ

ปทุมธานี

14.101574, 100.529930

113

บจก. โชติบุญญา บริการ (สาขา 2)

26/29 ต.ลาดสวาย

ปทุมธานี

13.933497, 100.697797

114

บจก. ภัทรธนกฤตออยล ์ (สาขาที่ 2)

9/10 หมู่ที่ 11 ต.บึงคาพร ้อย

ปทุมธานี

13.933680, 100.715807

115

บจก. บูรณ์ธนากฤตย ์

19/3 หมู่ 2 ต.บ้านกลาง อ.เมือง

ปทุมธานี

14.002630, 100.555364

116

บจก. ออยล ์ นววงศ ์ (สาขาที่ 2)

129 หมู่ที่ 2 ต.แพรกษาใหม่

สมุทรปราการ

13.570903, 100.693990

117

หจก. วัฒนชัยออยล ์ (สาขา 1)

419/1 ถ.สายลวด ต.ปากน้า อ.เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

13.581368, 100.601860

118

่
บจก. โกลเด ้น สเตชัน

58/1 หมู่ที่ 2 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง

สมุทรปราการ

13.651669, 100.549504

93

่
่ น้ามันเชลล ์ ฟิ วเซฟ ดีเซล จาหน่ าย
รายชือสถานี
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ั

119

บจก. เค แอนด ์ ทริเพิล-ที (สาขา 3)

969 หมู่ที่ 1 ถ.สุขม
ุ วิท ต.สาโรงเหนื อ อ.เมือง

สมุทรปราการ

13.657064, 100.599757

120

หจก. มนเทียรรุง่ เรือง (สาขา 2)

108 หมู่1 ตาบลหนองปรือ อ.บางพลี

สมุทรปราการ

13.711547, 100.769563

121

บจก. เหนื อเมฆ (สาขา 4)

7/4 หมู่ 14 ถ.บางนาตราด ต.บางแก ้ว อ.บางพลี

สมุทรปราการ

13.659707, 100.665691

122

หจก. มนเทียรรุง่ เรือง

30/3 หมู่ที่ 13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี

สมุทรปราการ

13.681461, 100.724359

123

หจก. วัฒนชัยออยล ์

11/392 ม.8 ถ.แพรกษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

13.579658, 100.625190

124

บจก. วัฒนบวร

133 หมู่ที่ 5 ถ.สุขม
ุ วิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

13.570950, 100.605728

125

บจก. แกลลอนทองเซอร ์วิส

1 หมู่ที่ 7 ถ.ศรีนครินทร ์ ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ

13.609331, 100.616521

126

บจก. 9 เทพารักษ ์ (สาขา 1)

9/2 หมู่ที่ 3 ถ.เทพารักษ ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี

สมุทรปราการ

13.610202, 100.676402

127

บจก. โรจนนุ ช (สาขา 1)

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

สมุทรปราการ

13.612387, 100.755435

128

บจก. แกลลอนทองเซอร ์วิส (สาขา1)

สมุทรปราการ

13.633037, 100.616022

129

บจก. เค แอนด ์ ทริเพิล-ที (สาขา 1)

1054 หมู่ท3
ี่ ถ.เทพารักษ ์ ต.เทพารักษ ์
่่ี
538 หมู่ที 3 ถ.เทพารักษ ์ ต.เทพารักษ ์ อ.เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

13.639439, 100.606645

130

หจก. มนเทียรรุง่ เรือง (สาขา 3)

109 หมู่ที่ 1 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางพลี

สมุทรปราการ

13.703641, 100.757611

131

บจก. โรจนนุ ช (สาขา 2)

18/9 หมู่ที่ 7 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง

สมุทรปราการ

13.613920, 100.754725

132

บมจ.เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ

329 หมู่ที่ 5 ต.ศีรษะจรเข ้ใหญ่

สมุทรปราการ

13.649270, 100.783359

133

่ นนิ จ เอ็นเตอร ์ไพร ์ซ
บจก. ชืนเป็

69 ถ.สุขม
ุ วิท ต.ปากน้า อ.เมือง

สมุทรปราการ

13.612746, 100.593824

134

บจก. ออยล ์ นววงศ ์

89 หมู่ 4 ถ.เทพรัตน ต.บางเสาธง

สมุทรปราการ

13.593663, 100.812832

บจก. แก๊งสเตอร ์ กรุ ๊ป สาขา 1

447 หมู่ที่ 5 ต.สาโรงเหนื อ

สมุทรปราการ

13.649135, 100.640076

บจก. เอ็นเนอร ์จี ดีลก
ั ซ์

223/1 หมู่ที่ 11 ต.บางพลีใหญ่

สมุทรปราการ

13.599256, 100.717503

บริษท
ั เพียร9 จากัด

78/3 หมู่ที่ 6 ต.สาโรงใต ้

สมุทรปราการ

13.649608, 100.559842

135
136
137

่
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จังหวัด

พิกด
ั

138

หจก. กาแพงเพชรยนต ์ภัณฑ ์

1/1 หมู่ที่ 8 ต.ไตรตรึงษ ์ อ.เมือง

กาแพงเพชร

16.352612, 99.580668

139

้
บจก. มังกรเอกเชือเพลิ
ง (สาขา 2)

61/1 หมู่ที่ 3 ต.อ่างทอง อ.เมือง

กาแพงเพชร

16.407743, 99.521906

140

หจก. ชัยนาทแสนสุขเซอร ์วิส

340 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง

ชัยนาท

15.192283, 100.135531

141

บจก. สุนิษารุง่ เรือง

152 หมู่ 4 ต. บ้านกล้วย อ.เมือง

ชัยนาท

15.177259, 100.139748

142

หจก. ไทยเสรีบริการ

86 หมู่ที่ 4 ต.สรรพยา อ.สรรพยา

ชัยนาท

15.137963, 100.245518

143

่
บจก. นันทพัทธ ์ ปิ โตรเลียม

29/12 หมู่ท10
ี่
ต.สระกะเทียม อ.เมือง

นครปฐม

13.798517, 99.972348

144

หจก. ธนปกรณ์ (สาขา 2)

31/9 หมู่ที่ 4 ต.ท่าตาหนัก อ.นครชัยศรี

นครปฐม

13.778771, 100.177073

145

บจก. รุง่ รัตนดารงค ์ (สาขา 3)

39/3 หมู่ที่ 12 ต.ไร่ขงิ อ.สามพราน

นครปฐม

13.755549, 100.300294

146

หจก. ธนปกรณ์

57/2 หมู่ที่ 5 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน

นครปฐม

13.778782, 100.230224

147

หจก. ธนปกรณ์ (สาขา 1)

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

นครปฐม

13.803450, 100.025749

148

บจก. นทีบริการ

1156/1 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร ์ อ.เมืองนครปฐม

นครปฐม

13.807169, 100.047791

149

บจก. วินนาวา

8/10 หมู่ที่ 3 ต.ศีรษะทอง

นครปฐม

13.806549, 100.154457

150

หจก. ทพ. วทัศนา บริการ (สาขา 2)

5/4 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.อ ้อมใหญ่ อ.สามพราน

นครปฐม

13.708503, 100.274352

151

หจก. ปฐมวิวฒ
ั น์ 2000

19/9 หมู่ที่ 1 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี

นครปฐม

13.877199, 100.198000

152

บจก. เดอะดีลเมคเกอร ์ จากัด (สาขาที่ 2)

338 หมู่ที่ 12 ต.บางภาษี

นครปฐม

14.01172, 100.253514

153

หจก. ภูมริ พี 2007 (สาขา 4)

231/1 หมู่ที่ 2 ต.ชะแมบ

พระนครศรีอยุธยา

14.261146, 100.775475

154

หจก. ภูมริ พี 2007 (สาขา 2)

91/1 หมู1
่ ต.คุ ้งลาน อ.บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา

14.296740, 100.612053

หจก. ภูมริ พี 2007 (สาขา 3)

52 หมู่ที่ 8 ถ.อยุธยา-เสนา ต.บ้านป้ อม อ.พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

14.351606, 100.538871

156

หจก. ปุณณ์รกั ษา (สาขา 2)

250 หมู่ที่ 4 ต.ลาไทร อ.วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา

14.216057, 100.686875

157

หจก. ปุณณ์รกั ษา

60 หมู่ที่ 4 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา

14.218481, 100.610948

158

หจก. พี.พัชชาร ์ล ออยล ์

140/16 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา

14.153076, 100.618758

159

บจก. วรโชค ปิ โตรเลียม

90/2 หมู่ที่ 4 ต.ภาชี อ.ภาชี

พระนครศรีอยุธยา

14.450998, 100.727659

160

บจก. เอ็นบี แก๊ส

32 หมู่ที่ 1 ต.เจ ้าปลุก

พระนครศรีอยุธยา

14.578829, 100.524821

161

หจก. ภูมริ พี 2007

93 หมู่ 2 ต.ลาไทร อ.วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา

14.198127, 100.651191

162

หจก. ปุณณ์รกั ษา (สาขา 1)

51 หมู่ที่ 4 ต.ท่าตอ อ.มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

14.558226, 100.497705

163

หจก. ภัณฑิรา ปิ โตรเลียม

70 หมู่ที่ 4 ต.มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

14.545112, 100.536394

164

บจก. ศิรพ
ิ ฤกษ ์ ออยล ์

35 หมู่ที่ 2 ต.สามบัณฑิต

พระนครศรีอยุธยา

14.355087, 100.687748

165

บจก. ก.ณัฐพงษ ์

200 หมู่ 6 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุ โลก

พิษณุ โลก

16.859199, 100.351905

166

บจก. ปาวราภัทร ออยล ์

17/2 ถนนสิงหวัฒน์ ต.ในเมือง

พิษณุ โลก

16.826267, 100.255126

167

หจก. เอ็นเอ็นพีพี เซอร ์วิส

401/21 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง

พิษณุ โลก

16.818488, 100.294152

155

่
่ น้ามันเชลล ์ ฟิ วเซฟ ดีเซล จาหน่ าย
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168

หจก. ปานศิรบ
ิ ริการ

335/23 ถ.ศรีธรรมไตรปิ ฎก ต.ในเมือง

พิษณุ โลก

16.797850, 100.264567

169

หจก. เอสซี เซอร ์วิส 49 (สาขา 2)

18/69 ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุ โลก

พิษณุ โลก

16.810580, 100.267035

170

หจก. เอสซี เซอร ์วิส 49 (สาขา 1)

281 หมู่ 6 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุ โลก

พิษณุ โลก

16.798435, 100.213879

171

หจก. เอสซี เซอร ์วิส 49

82/2 หมู่ 6 ถ.พิษณุ โลก-นครสวรรค ์ ต.ท่าโพธิ ์ อ.เมืองพิษณุ โลก

พิษณุ โลก

16.765385, 100.194948

172

บจก. ศรีอรุณเจริญ สาขา1

55/12 หมู่ที่ 1 ต.วังทอง อ.วังทอง

พิษณุ โลก

16.822997, 100.428858

173

บจก. ศรีอรุณเจริญ

66/1 หมู่ 1 ต.วัดโบสถ ์ อ.วัดโบสถ ์

พิษณุ โลก

16.994012, 100.327009

174

หจก. ป.ซุน
่ ม่งหลี

9/3 หมู่ที่ 6 ต.วังน้าคู ้ อ.เมืองพิษณุ โลก

พิษณุ โลก

16.687969, 100.272877

175

หจก. เต็งหนาม ปิ โตรเลียม

ื
87/2 หมู่ที่ 6 ต.หัวรอ อ.เมืองพิ
ษณุ โลก

พิษณุ โลก

16.863835, 100.279319

176

บจก. โปร-ปิ โตร (สาขา 1)

45/10 หมู่ที่ 6 ต.เขาสามยอด อ.เมือง

ลพบุร ี

14.852659, 100.641852

177

บจก. โปร-ปิ โตร

129 หมู่ที่ 5 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุร ี

ลพบุร ี

14.781304, 100.687911

178

บจก. เค ดับบลิว ออยล ์

214 หมู่ที่ 1 ต.ดีลงั อ.พัฒนานิ คม

ลพบุร ี

14.841575, 100.910735

179

บจก. ธ.1191 พัฒนา

604/1 หมู่ 11 ต.ลานารายณ์ อ.ชัยบาดาล

ลพบุร ี

15.218821, 101.145145

180

บจก. ลพบุรธี นแก๊ส (สาขา 2)

120/1 หมู่ที่ 4 ต.ถนนใหญ่

ลพบุร ี

14.830407, 100.64597

181

บจก. สุรยี ์บริการ ปิ โตรเลียม

95 หมู่ที่ 12 ต.หนองแขม

ลพบุร ี

15.147280, 100.693289

182

บจก. กุลชลียา

57/5 ต.บางน้าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร

13.628085, 100.359045

183

่ สาขาที่ 1
บจก. นันทพัทธ ์ ปิ โตรเลียม

14/34 หมู่ที่ 7 ต.นาดี

สมุทรสาคร

13.612171, 100.288704

184

หจก. ภูรพ
ิ ลอยบริการ

19/8 หมู่ที 5 ต.นาดี

สมุทรสาคร

13.610366, 100.287353

185

บจก. รัชภพ เอนเนอร ์ยี่

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

สมุทรสาคร

13.592746, 100.334376

186

หจก. ปุณณ์รกั ษา (สาขา 3)

1/11 หมู่ 3 ต.บางกระเจ ้า อ.เมือง

สมุทรสาคร

13.534017, 100.214294

187

หจก. พี.พัชชาร ์ล ออยล ์ (สาขา 2)

่ น อ.เมืองสระบุร ี
59 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.ตลิงชั

สระบุร ี

14.546274, 100.959340

188

หจก. พี.พัชชาร ์ล ออยล ์ (สาขา 3)

92/1 หมู่ที่ 5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย

สระบุร ี

14.622226, 101.093455

189

บจก. สินชัย สระบุร ี

161/2 หมู่ที่ 5 ต.หน้าพระลาน

สระบุร ี

14.719298, 100.902239

190

หจก. ทรัพย ์พูนผล

50 หมู่ที่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท

สระบุร ี

14.731587, 100.785195

191

หจก.วังยางปิ โตรเลียม

222 หมู่ที่ 3 ต.วังม่วง

สระบุร ี

14.855221, 101.196256

192

่ น ฟาร ์ม
บจก. ทรัพย ์เพิมพู

491 หมู่ที่ 10 ต.วิหารแดง

สระบุร ี

14.329271, 101.004486

193

หจก. สหกิจท่าเรือบริการ

63 หมู่ที่ 11 ถ.พระพุทธบาทท่าเรือ ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ

สระบุร ี

14.575323, 100.727243

194

บจก. กิตติชยั เทรดดิง้

690/93 ถ.พิชยั รณรงค ์สงคราม ต.ปากเพรียว

สระบุร ี

14.544703, 100.888800

195

บจก. สามชาย ออยล ์ (เสาไห้)

7/1 หมู่ที่ 7 ถ.พิชยั รณรงค ์สงคราม ต.สวนดอกไม้

สระบุร ี

14.550729, 100.862320

196

บจก. ไชยแสง ปิ โตรเลียม

69 หมู่ที่ 5 ต.ท่างาม อ.อินทร ์บุร ี

สิงห ์บุร ี

15.032939, 100.335581

197

่
บจก.เอเชีย เอ็นเนอร ์จี คอร ์ปอเรชัน

106 หมู่ที่ 3 ต.บ้านหม้อ

สิงห ์บุร ี

14.741818, 100.45378
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198

หสน. อินทร ์บุรบ
ี ริการ

736 ถ.สายเอเซียบางปะอิน-นครสวรรค ์ กม155 อ.อินทร ์บุร ี

สิงห ์บุร ี

15.014060, 100.341284

199

หสน. เสริมธวัช

244/8 หมู่ที่ 7 ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย

สุโขทัย

17.008545, 99.810434

200

่ - สมภพ เซอร ์วิส
หจก. เทียง

100/3 หมู่ที่ 4 ต.วังไม้ขอน อ.สวรรคโลก

สุโขทัย

17.310439, 99.804143

201

หจก. ปทุมมุขย ์ ออยล ์

920 หมู่ที่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง

สุพรรณบุร ี

14.376852, 99.899213

หสน. สหยนต ์สุพรรณบุร ี

253 หมู่ที่ 1 ต.ท่าระหัด อ.เมือง

สุพรรณบุร ี

14.442961, 100.134083

203

หจก. เจริญภัณฑ ์สามชุก

819/2 หมู่ที่ 2 ต.สามชุก อ.สามชุก

สุพรรณบุร ี

14.752660, 100.097809

204

บจก. หลักเมืองเจริญภัณฑ ์

์
299 หมู่ที่ 3 ต.โพธิพระยา
อ.เมือง

สุพรรณบุร ี

14.536164, 100.129985

205

่
บจก. ทรัพย ์ลิมทอง

่ ยง
้ อ.เมือง
153 ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าพีเลี

สุพรรณบุร ี

14.480984, 100.122238

206

หจก. ไทรทองบริการ

์
์ อ.เมือง
57 ถ.โพธิพญา-ท่
าเรือ ต.โพธิสระ

อ่างทอง

14.585577, 100.455015

207

หจก. กาญจน์การุ ้ง

112 หมู่ 4 ต. เมืองการุ ้ง อ.บ้านไร่

อุทยั ธานี

15.177170, 99.697492

202

่
่ น้ามันเชลล ์ ฟิ วเซฟ ดีเซล จาหน่ าย
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8

ภำคตะวันออก
ลำดับ

่
ชือสถำนี
บริกำร

่ ่สถำนี บริกำร
ทีอยู

จังหวัด

พิกด
ั

208

์ ยเชลล ์ 3
หจก. ศักดิชั

100 หมู่ที่ 7 ถ.ญาณวิโรจน์ ต.จันทนิ มต
ิ อ.เมืองจันทบุร ี

จันทบุร ี

12.588743, 102.116075

209

บจก.ไลฟ์ เดอะโมเมนท ์

24 หมู่ที่ 11 ต.ท่าช ้าง

จันทบุร ี

12.618792, 102.090712

210

หจก. ธนวัฒน์บริการจันทบุร ี 2 (สาขา 1)

20 ถ.สฤษดิเดช ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุร ี

จันทบุร ี

12.611595, 102.106569

211

หจก. จันทบุรเี กษตร

73 หมู่ที่ 2 ถ.สุขม
ุ วิท ต.ท่าช ้าง อ.เมืองจันทบุร ี

จันทบุร ี

12.664258, 102.085916

212

หจก. ธนวัฒน์บริการจันทบุร ี 3 (สาขา 2)

293 ถ.อีสเทริน-ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุร ี

จันทบุร ี

12.602054, 102.106089

213

์ ย
หจก. เชลล ์ศักดิชั

12 หมู่ที่ 14 ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุร ี

จันทบุร ี

12.602753, 102.134764

214

หจก. แก ้วกิจอุดมบริการ

1/1 หมู่ที่ 5 ถ.สุขม
ุ วิท ต.วังใหม่ อ.นายายอาม

จันทบุร ี

12.732792, 101.908407

215

หจก. ธนวัฒน์บริการจันทบุร ี

์ ล ต.ท่าช ้าง อ.เมืองจันทบุร ี
17/1 หมู่ที่ 3 ถ.รักศักดิชมู

จันทบุร ี

12.618722, 102.105013

216

หจก. บีเค อินฟิ นิตี ้

139 หมูที่ 2 ต.จันทนิ มต
ิ

จันทบุร ี

12.613050, 102.117775

217

บจก.โชคทรัพย ์เจริญออยล ์

274 หมู่ที่ 8 ต.แปลงยาว

ฉะเชิงเทรา

13.596115, 101.299036

บจก. พาวเวอร ์ เวย ์

35/30 หมู่ที่ 1 ต.เสม็ดเหนื อ

ฉะเชิงเทรา

13.668591, 101.197588

219

หจก. ทรงพล ศรีราชา 2004 (สาขา2)

113 หมู่ที่ 2 ต.เขาหินซ ้อน

ฉะเชิงเทรา

13.762833, 101.512178

220

บจก. สกุนต ์ทองคาร ์แคร ์

40 หมู่ที่ 1 ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ ์

ฉะเชิงเทรา

13.580464, 101.006728

221

่
บจก. สีดาวเงิ
น

72/1 หมู่ท6
ี่ ถ.บางนา-ตราด ต. บางวัว อ.บางปะกง

ฉะเชิงเทรา

13.556379, 100.956749

222

บจก. ทรัพย ์พูลผล ออยล ์

3/12 หมู่ 1 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ ์

ฉะเชิงเทรา

13.600442, 101.019493

223

หจก. ทรงพล ศรีราชา 2004 (สาขา 3)

60 หมู่ที่ 2 ต.วังตะเคียน

ฉะเชิงเทรา

13.711194, 101.050972

หจก. เพชรสุวรรณ รุง่ เรือง

42/1 หมู่ที่ 1 ต.บางตีนเป็ ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

13.658654, 101.075522

บจก. โชคกิตยา

98/113 หมู่ที่ 5 ต.บางสมัคร

ฉะเชิงเทรา

13.564307, 100.945351

226

หจก.อนันต ์ออยล ์เซอร ์วิส สาขา1

116/157 หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา

ชลบุร ี

13.033000, 101.079000

227

หจก. พรรัชชา

100/54 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ

ชลบุร ี

12.873665, 100.902196

228

หจก. ชลบุรเี นิ นเต็ง

66/6 หมู่ที่ 6 ต.บ้านสวน อ.เมือง

ชลบุร ี

13.351709, 101.008676

229

หจก. อนันต ์กิจรุง่ เรือง

110/60 หมู่ที่ 2 ต.บึง อ.ศรีราชา

ชลบุร ี

13.086626, 100.995029

230

บจก. คณาศรี 19

121/42 หมู่ที่ 4 ต.พลูตาหลวง

ชลบุร ี

12.717811, 100.976146

หจก. วรัทธยา บริการ

50 หมู่ที่ 7 ต.คลองกิว่ อ.บ้านบึง

ชลบุร ี

13.134384, 101.166063

232

หจก. จันทนาพร

13/3 หมู่ที่ 1 ต.โป่ ง อ.บางละมุง

ชลบุร ี

12.957428, 100.984458

233

หจก.กอบชัยพลัส (สาขา 1)

18/4 หมู่ที่ 2 ต.โป่ ง อ.บางละมุง

ชลบุร ี

12.943493, 100.994136

234

หจก. ท้องฟ้ าและบุตร

124/43 หมู่ที่ 10 ถ.พัทยาใต ้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

ชลบุร ี

12.923050, 100.884289

235

บจก. พรวีนัส

11/19 หมู่ที่ 6 ถ.สุขม
ุ วิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง

ชลบุร ี

12.951393, 100.905980

236

หจก. ซี.อาร ์.พี. ปิ โตรเลียม

่
102 หมู่ 4 ถ.เลียงเมื
อง ต.หนองไม้แดง อ.เมือง

ชลบุร ี

13.412132, 101.000179

หจก. ซี.อาร ์.พี. ปิ โตรเลียม (สาขา 1)

่
90/2 หมู่ 4 ถ.เลียงเมื
อง ต.หนองไม้แดง อ.เมือง

ชลบุร ี

13.412789, 100.998967

218
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237

่
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ั

238

บจก. กูด๊ ซะอย่าง

63/4 หมู่ที่ 1 ต.มาบโป่ ง

ชลบุร ี

13.42859, 101.122586

239

หจก. อนันต ์ออยล ์เซอร ์วิส (สาขา 2)

17/21 หมู่ที่ 9 ต.หนองขาม

ชลบุร ี

13.119812, 101.031045

240

บจก. กษิณา ออยล ์

89/29 หมู่ที่ 6 ต.นาเกลือ

ชลบุร ี

12.960454, 100.909172

241

หจก. ปิ ยะศาลบริการ

30/4 หมู่ที่ 2 ถ.สุขม
ุ วิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ

ชลบุร ี

12.849021, 100.908673

242

หจก. โอ ้วเจริญ ศรีราชา

121/2 ถ.สุขม
ุ วิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา

ชลบุร ี

13.164541, 100.931509

243

บจก. ชัยภัทร (2018)

49/13 หมู่ที่ 5 ต.เหมือง

ชลบุร ี

13.286431, 100.984734

244

หจก.กอบชัยพลัส

310/37 หมู่ที่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา

ชลบุร ี

13.061136, 101.101364

245

หจก. ศิรวิ ฒ
ั นกรณ์

349 หมู่ที่ 2 ต.หนองไผ่แก ้ว

ชลบุร ี

13.223283, 101.234493

246

หจก. พรปิ ยภัทร

12/1 หมู่ที่ 3 ต.บางละมุง อ.บางละมุง

ชลบุร ี

13.022872, 100.930742

247

หจก. ณัฐวงศ ์ออยล ์

113 หมู่ที่ 6 ต.หนองตาลึง

ชลบุร ี

13.418875, 101.079609

หจก. ดวงใหม่ บริการ

188/1 หมู่ที่ 9 ต.บ้านสวน อ.เมือง

ชลบุร ี

13.380127, 100.991848

249

บจก. คณาศรีนุวต
ั พ
ิ ฒ
ั นวงศ ์

9/99 หมู่ที่ 2 ต.พลูตาหลวง

ชลบุร ี

12.695560, 100.976190

250

่ โตรเลียม
บจก.ประเสริฐ ์ยิงปิ

46/230 หมู่ 3 ต.บ้านบึง

ชลบุร ี

13.323667, 101.118306

251

หจก. กอบชัยพัทยา

30/2 หมู่ที่ 6 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง

ชลบุร ี

12.996383, 100.936257

252

หจก. อนันต ์กิจรุง่ โรจน์

2/37 หมู่ 4 ต.บึง

ชลบุร ี

13.051417, 100.998556

253

หจก. วรัทธยา บริการ สาขา1

63/20 หมู่ที่ 7 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุร ี

ชลบุร ี

13.342898, 101.042966

หจก.อนันต ์ออยล ์เซอร ์วิส

94/5 หมู่ที่ 8 ต.บ่อวิน

ชลบุร ี

13.093506, 101.092006

หจก. วงศ ์ทรายทอง

19/2 หมู่ที่ 8 ถ.สุขม
ุ วิท อ.เมือง

ชลบุร ี

13.289704, 100.940666

256

บจก. กรลักษมี

556 หมู่ที่ 7 ต.เขาคันทรง

ชลบุร ี

13.077955, 101.173689

257

หจก. พรปิ ยภัทร (สาขา 3)

98/14 หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา

ชลบุร ี

13.093604, 100.915941

258

หจก. วรัทธยา บริการ สาขา2

20/27 หมู่ที่ 9 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุร ี

ชลบุร ี

13.339432, 101.054982

259

หจก. กุลศธร

115 หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งขวาง

ชลบุร ี

13.389426, 101.193269

260

หจก.กอบชัยพลัส (สาขา 2)

195/1 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ

ชลบุร ี

12.909076, 100.889311

261

บจก. ชัยภัทร (2018) สาขาที่ 1

99/20 หมู่ที่ 2 ต.บ้านเก่า

ชลบุร ี

13.456675, 101.036075

262

หจก.อนันต ์ออยล ์ เซอร ์วิส (สาขา3)

274/9 หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน

ชลบุร ี

13.032896, 101.097099

263

บจก. เอกสินชล 2019

2/5 หมู่ที่ 2 ถ.สุขม
ุ วิท ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด

ตราด

12.258280, 102.506862

264

หจก. เอกสินชล

20/3 หมู่ที่ 5 ถ.ตราด-แหลมงอบ ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด

ตราด

12.231032, 102.506918

265

่ จากัด
บจก. วัชสุปิโตรเลียม

66 หมู่ที่ 1 ถ.สุวรรณศร ต.เกาะโพธิ ์

นครนายก

14.184429, 101.235355

266

่
หจก. ท. จิรพงษ ์ ปิ โตรเลียม

1/6 หมู่ที่ 19 บ้านโนน ต.วังท่าช ้าง อ.กบินทร ์บุร ี

ปราจีนบุร ี

13.776845, 101.889392

บจก. พรบุญชัย

81 หมู่ที่ 16 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร ์บุร ี

ปราจีนบุร ี

13.989625, 101.763600

248

254
255
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่
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268

หจก. วาสนาบ้านสร ้างบริการ

52 หมู่ที่ 3 ต.บ้านสร ้าง อ.บ้านสร ้าง

ปราจีนบุร ี

13.996418, 101.228907

269

หจก. บัญชาศรีมหาโพธิ 1989

78 หมู่ที่ 4 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุร ี

13.897519, 101.589682

270

บจก.เชาวรัตน์ ปิ โตรเลียม

577 หมู่ที่ 2 ต.ท่าตูม

ปราจีนบุร ี

13.920866, 101.572201

271

บจก. เทอร ์โบเน็ กซ ์ (สาขา 4)

818/1 หมู่ที่ 7 ต.ท่าตูม

ปราจีนบุร ี

13.908455, 101.574914

272

หจก. ทรงพล ศรีราชา 2004 (สาขาที่ 4)

309 หมู่ที่ 5 ต.โคกไทย

ปราจีนบุร ี

13.779094, 101.525380

273

บจก. พฤกษา เอ็นเนอยี

13/91 หมู่ที่ 2 ต.บางบุตร

ระยอง

12.801342, 101.301055

274

บจก. สินพูนผล

205/4 หมู่ที่ 5 ถ.สุขม
ุ วิท ต.เนิ นพระ อ.เมืองระยอง

ระยอง

12.694854, 101.198738

275

หจก. ระยองกิจไพโรจน์

65/5 หมู่ที่ 1 ต.กองดิน อ.แกลง

ระยอง

12.781356, 101.815045

276

บจก. อาร ์ พี เอ ปิ โตรเลียม

187 หมู่ที 5 ต.มาบข่า

ระยอง

12.791389,101.181738

277

บจก. สินพูนผล (สาขา 2)

22/5 หมู่ที่ 4 ต.ทับมา

ระยอง

12.702393, 101.245451

278

หจก. เอ.อาร ์.เอ็ม. เซอร ์วิส (สาขา 1)

85/1 ถ.จันทอุดม ต.เชิงเนิ น อ.เมืองระยอง

ระยอง

12.689014, 101.273915

279

บจก. อาร ์.เอฟ. เซอร ์วิส

29/4 หมู่ที่ 4 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง

ระยอง

12.729227, 101.213570

280

บจก. เพชรสยามน้ามัน

777 หมู่ที่ 3 ต.มาบยางพร

ระยอง

12.98446, 101.147384

281

บจก. ทีไอเอ็ม เอ็นเนอร ์จี

819 หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง

ระยอง

13.0223515, 101.148475

282

บจก. สินพูนผล (สาขา 1)

21/4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินสาย 36 ต.มาบข่า อ.นิ คมพัฒนา

ระยอง

12.779985, 101.164191

283

่
่
บจก. เอียมละออ
ปิ โตรเลียม

432 หมู่ที่ 5 ต.แม่น้าคู ้

ระยอง

12.925683, 101.249515

หจก. สุพลบริการ

60/1 หมู่ที่ 5 ถ.สายบ้านบึง-แกลง ต.ป่ ายุบใน อ.วังจันทร ์

ระยอง

13.016119, 101.464984

285

หจก. สุวฒ
ั น์บายพาสเซอร ์วิส

117/14 หมู่ที่ 4 ถ.บายพาส ต.เชิงเนิ น อ.เมืองระยอง

ระยอง

12.693148, 101.290249

286

บจก. นิ ยมไทย การค ้า

168 ถ.ตากวน-หาดทรายทอง ต.มาบตาพุด

ระยอง

12.702944, 101.163889

287

บจก. ศิลามั่นคง ปิ โตรเลียม (สาขาที่ 1)

77 หมู่ที่ 6 ต.มะขามคู่

ระยอง

12.842091, 101.119368

288

บจก. เกรทอีสเทิร ์นกรุ ๊ป

388 หมู่ที่ 5 ถ.เทศบาลพัฒนา ต.ปลวกแดง

ระยอง

13.001304, 101.204206

289

บจก.ไลอ ้อน ซัพพลาย (2014)

529 หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหม่หนองไทร

สระแก ้ว

13.71423, 102.475793

290

หจก. อรัญออยล ์

4 ถ.สุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ

สระแก ้ว

13.694775, 102.499759

284
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291

หจก. กิตติพรกุล เค เอส กรุ ๊ป

1/1 ถ.ถีนานนท ์ ต.กาฬสินธุ ์ อ.เมืองกาฬสินธุ ์

กาฬสินธุ ์

16.434853, 103.512585

292

หจก. ไทรทอง 1993

296 หมู่ที่ 15 ซอยบ้านเตาไห ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ ์

กาฬสินธุ ์

16.413198, 103.519578

293

บจก. ธณกรปิ โตรเลียม

115 หมู่บา้ น หนองบัวดีหมี หมู่ที่ 11 ต.ท่าพระ

ขอนแก่น

16.314249, 102.793385

294

หจก. เอส.พี.เซอร ์วิส ขอนแก่น (สาขา 1)

432 หมู่ 6 ถ.มะลิวลั ย ์ ต.บ้านเป็ ด อ.เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น

16.442558, 102.804930

บจก. พิทวัสออยล ์ จากัด

378 หมู่ที่ 6 ต.ท่าพระ

ขอนแก่น

16.350843, 102.802982

296

บจก. เพาเวอร ์ภา

9/13 ถ.เทพารักษ ์ ์ ต.ในเมือง

ขอนแก่น

16.432002, 102.828655

297

่
บจก. พิทวัสออยล ์ จากัด (สาขาที1)

655/9-12 หมู่ 2 ถ.แจ ้งสนิ ท ต.บ้านไผ่

ขอนแก่น

16.057542, 102.735322

298

บจก. ไชยโชติชว่ ง

ขอนแก่น

16.142583, 102.546583

299

หจก. กิตติพรกุล เค.เอส.กรุ ๊ป (สาขา 1)

202 หมู่ที่ 11 ต.สวนหม่อน
่
300 หมู่ที่ี 5 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น

16.383844, 102.821844

300

บจก. ลัคกี ้ ทีม 2019

238 หมู่ที่ 1 ต.สาราญ

ขอนแก่น

16.520201, 102.831779

บจก. รุง่ โรจน์บริการ (2558) (สาขา 1)

21/19 หมู่ที่ 6 ต.ในเมือง

ขอนแก่น

16.427235, 102.874142

302

หจก. กิตติพรกุล เค.เอส.กรุ ๊ป (สาขา 2)

671/3 หมู่ที่ 9 ถ.มะลิวลั ย ์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ

ขอนแก่น

16.554157, 102.078282

303

หจก. ศรีสมบูรณ์

58 หมู่ที่ 5 ต.ช่องสามหมอ

ชัยภูมิ

16.068730, 102.279177

304

บจก. ชัยภูมท
ิ วีผล

353/7 ถนนอนันตกูล ต.ในเมือง

ชัยภูมิ

15.805469, 102.061937

305

หจก. ภูดน
ิ ปิ โตรเลียม

344 หมู่ที่ 16 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว

ชัยภูมิ

16.491419, 102.125130

306

หจก. เพลินพิศ ปิ โตรเลียม

203 หมู่ที่ 11 ต.นาแก

นครพนม

16.942815, 104.514381

บจก.ธนาดุลปิ โตรเลียม

58 หมู่ท12
ี่ ต.ลาดบัวขาว

นครราชสีมา

14.841108,101.608573

หจก. สมกมลรุง่ เรือง

1166/1 หมู่ที่ 1 ต.สุรนารี

นครราชสีมา

14.946944, 102.014858

309

บจก. ที ดี ปิ โตรเลียม

120 หมู่ที่ 7 ต.โชคชัย

นครราชสีมา

14.743229, 102.192796

310

บจก. รณกฤต ปิ โตรเลียม

56/1 หมู่ที่ 10 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง

นครราชสีมา

14.722406, 101.392311

311

บจก. วีรวรรณ ธุรกิจพลังงาน (สาขา 1)

168 หมู่ที่ 14 ต.โชคชัย

นครราชสีมา

14.744805, 102.200806

312

หจก. ศ.ศ. บริการ (สนญ)

171/1 หมู่ที่ 6 ถ.มิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว อ.สีควิ ้

นครราชสีมา

14.850538, 101.652117

313

บจก.ทีเจ ปิ โตร พาร ์ค

699 หมู่ที่ 14 ต.ในเมือง

นครราชสีมา

15.211266, 102.485639

314

่
บจก. ดุลยพัฒน์ ปิ โตรเลียม

182 หมู่ที่ 7 ต.บ้านโพธิ ์

นครราชสีมา

15.064152, 102.187743

315

หจก. สิรป
ิ ระภาภัทร

303 หมู่ 4 ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ

นครราชสีมา

15.003190, 102.244467

316

บจก. มหานคร ปิ โตรเลียมพาร ์ค

1442/1 หมู่ที่ 4 ต.หนองจะบก

นครราชสีมา

14.920282, 102.063595

317

หจก. บุญอวยชัย (สาขา 1)

88 หมู่ที่ 5 ต.อุดมทรัพย ์

นครราชสีมา

14.520891, 101.964619

318

หจก. ศรีประทาย ปิ โตรเลียม

188 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งสว่าง

นครราชสีมา

15.518403, 102.696944

319

หจก. อรพิมพ ์ออยล ์

273 หมู่1 ต.อรพิมพ ์ อ.ครบุร ี

นครราชสีมา

14.547164, 102.220184

บจก. หัวทะเลเซอร ์วิส

1406 หมู่ที่ 1 ต.หัวทะเล

นครราชสีมา

14.959761, 102.117990

295
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321

หจก. พีทูออยล ์

888 หมู่ที่ 3 ต.หนองบัวศาลา

นครราชสีมา

14.914421, 102.149840

322

หจก. อาตมภู ฟูเอล

95 หมู่ที่ 3 ต.หลุมข ้าว อ.โนนสูง

นครราชสีมา

15.210494, 102.357431

323

หจก. ทวีชยั โนนไทย

547 หมู่ที่ 1 ต.โนนไทย อ.โนนไทย

นครราชสีมา

15.195804, 102.069350

324

บจก. ธชกช แอสโซซิเอท

258 หมุ่ที่ 4 ต.ธงชัยเหนื อ อ.ปักธงชัย

นครราชสีมา

14.800998, 102.047522

325

หจก. อาตมภู อัญญา

242 หมู่5 ต.ธารปราสาท

นครราชสีมา

15.246057, 102.389883

326

หจก. ศ.ศ. บริการ (สาขา 1)

2012 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง

นครราชสีมา

14.973000, 102.064000

327

บจก. ที ดี ปิ โตรเลียม (สาขา1)

422-423 หมู่ที่ 1 ต.ปรุใหญ่

นครราชสีมา

14.982937, 102.051789

328

บจก. ทีพท
ี ี ท็อปเซอร ์วิส

109 หมู่ที่ 4 ต.บ้านโพธิ ์ อ.เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา

15.065276, 102.188247

329

์
หจก. ชัยสวัสดิปากช่
อง

735 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง

นครราชสีมา

14.709630, 101.419446

330

บจก. บีแม็กซ ์ ปิ โตรเลียม

51/2 หมู่ที่ 8 ถ.ธนะรัชต ์ ต.หนองน้าแดง

นครราชสีมา

14.654230, 101.405364

331

บจก. เอส.เค.ปิ โตรเลียม

160 หมู่ที่ 2 ต.หนองกี่

บุรรี มั ย ์

14.675084, 102.570661

332

บจก. นางรองบุรรี มั ย ์ ไทยเจริญกิจ

29 ถ. โชคชัย-เดชอุดม ต.ถนนหัก อ.นางรอง

บุรรี มั ย ์

14.632114, 102.824816

333

บจก. บุรรี มั ย ์ ไทยเจริญกิจ ออยล ์

223 หมู่ที่ 1 ต. กระสัง อ.เมืองบุรรี มั ย ์

บุรรี มั ย ์

14.969713, 103.062830

334

หจก. ลาปลายมาศศิรพ
ิ าณิ ชย ์

158 หมู่ที่ 7 ต.ลาปลายมาศ อ.ลาปลายมาศ

บุรรี มั ย ์

15.016085, 102.832568

335

้ ญธนา
หจก. อึงเจริ

148 หมู่ที่ 14 ต.บ้านบัว

บุรรี มั ย ์

14.956197, 103.071426

336

หจก. บุญอวยชัย

130 หมู่ที่ 7 ต.บ้านสิงห ์ อ.นางรอง

บุรรี มั ย ์

14.740635, 102.806743

337

บจก. เมืองไทยเจริญกิจ

15/1 ถ. ปลัดเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง

บุรรี มั ย ์

15.000826, 103.106014

หจก. พลายนครินทร ์ปิ โตรเลียม

268 หมู่ที่ 2 ต.ส้มป่ อย

บุรรี มั ย ์

14.330621, 102.755299

339

หจก. นพกิตติบริการ

834 หมู่ที่ 1 ถนนสารคาม-พยัคฆภูมิพส
ิ ยั ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมพ
ิ ส
ิ ยั

มหาสารคาม

15.520446, 103.201318

340

บจก. พาวเวอร ์พลัส ปิ โตรเลียม

338 หมู่บา้ น ดินดาพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.เกิง้

มหาสารคาม

16.221701, 103.27185

341

บจก.เอส.พี.สันต ์ ปิ โตรเลียม 1999

333 หมู่ที่ 5 ต.เมืองเสือ

มหาสารคาม

15.489648, 103.207271

342

หจก.โชคนาชัยปิ โตรเลียม

่
55 ถนนเลียงเมื
อง ต.มุกดาหาร

มุกดาหาร

16.573226,104.713846

343

หจก. สหมิตรบริการมุกดาหาร

37 ถ.ชยางกูร ข. ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร

มุกดาหาร

16.545966, 104.714459

หจก. รุง่ เจริญ ออยล ์

161 หมู่ที่ 5 ต.ตาดทอง

ยโสธร

15.794262, 104.221319

345

หจก. เชลออยล ์ เซอร ์วิส

206 หมู่ที่ 11 ต.เหนื อเมือง อ.เมืองร ้อยเอ็ด

ร ้อยเอ็ด

16.072383, 103.648463

346

บจก. เปรมพิพฒ
ั น์ ปิ โตรเลียม

100 หมู่ที่ 7 ต.โนนตาล

ร ้อยเอ็ด

15.967083, 103.681583

347

บจก. พี พี เอ็นออยล ์

101 หมู่ที่ 8 ต.กษตรวิสยั

ร ้อยเอ็ด

15.655096, 103.607073

348

หจก. ณัฐวัฒน์ปิโตรเลียม

178 หมู่ 5 ต.สาโรงพลัน อ.ไพรบึง

ศรีสะเกษ

14.684028, 104.355183

349

หจก. ศิรพ
ิ ูนชัย

่ ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ ์
251 หมู่ที1

ศรีสะเกษ

14.741085, 104.660060

350

บจก.วิมลรัตน์ ซัพพลาย(สาขา 1)

90 ถ.สกลนคร-กาฬสินธุ ์ ต.ธาตุเชิงชุม

สกลนคร

17.146222,104.124611
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351

หจก. นาทีพาณิ ชย ์สกลนคร

่
205 หมู่ที่ 3 ถ.เดือเจริ
ญ ต.วานรนิ วาส อ.วานรนิ วาส

สกลนคร

17.642436, 103.753943

352

หจก. ธาตุนาเวงบริการ

641 หมู่ที่ 14 ถ.สกล-อุดร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร

สกลนคร

17.194008, 104.092230

353

หจก. เชนพังโคน

110/4 หมู่ที่ 8 ถ.นิ ตโย ต.พังโคน อ.พังโคน

สกลนคร

17.390995, 103.711233

354

หจก. จิวเป็ นทอง

421 จิตรบารุง ต.ในเมือง อ. เมืองสุรน
ิ ทร ์

สุรน
ิ ทร ์

14.887946, 103.495641

หจก. เจริญสุขปี โตรเลียม

100 หมู่ที่ 1 ถ.ศีขรภูม-ิ รัตนบุร ี ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ

สุรน
ิ ทร ์

14.956155, 103.785001

356

หจก. รักชัยบริการสังขะ

ัั
219 หมู่ 3 ถนนโชคชัย-เดชอุ
ดม ต.สังขะ อ.สังขะ

สุรน
ิ ทร ์

14.622076, 103.854763

357

หจก. ธนภูมป
ิ ิ โตรเลียม

54 หมู่ที่ 3 ถ.สุรน
ิ ทร ์-ช่องจอม ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท

สุรน
ิ ทร ์

14.622581,103.412400

358

บจก.โชคอุดม ปิ โตรเลียม

514 หมู่ที่ 7 ต.หนองกอมเกาะ

หนองคาย

17.800859, 102.761164

359

หจก. รัตติยา เซอร ์วิส

199/3 หมู่ที่ 5 ต.พานพร ้าว อ.ศรีเชียงใหม่

หนองคาย

17.959878, 102.539325

360

บจก. ตรีพงษ ์พัฒนา

709 หมู่ที่ 1 ต.จุมพล อ.โพนพิสยั

หนองคาย

18.021670, 103.082711

361

บจก. รุง่ โรจน์บริการ (2558)

1178/1 ม.3 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

หนองคาย

17.879411, 102.742856

362

หจก. ยงเจริญบริการบึงกาฬ

329 หมู่ที่ 1 ถนนพังโคน-บึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ

หนองคาย

18.363024, 103.647919

363

บจก. ใจดีกรีน เอ็นเนอร ์จี (สาขา 2)

์ ย
123 หมู่ที่ 3 ต.โพธิชั

หนองบัวลาภู

17.251079, 102.368548

364

หจก. สาราญจิต บริการ อานาจเจริญ

71 หมู่ที่ 15 ต.บุ่ง อ.เมืองอานาจเจริญ

อานาจเจริญ

15.862542, 104.598985

365

่
บจก. ซีบเี อ็น ปิ โตรเลียม

89/16 หมู่ที่ 5 ซ.บ้านคงอุดม ต.หมากแข็ง

อุดรธานี

17.412973, 102.816407

366

บจก. เชนอุดร

193 หมู่ที่ 9 ถ.ประชารักษา ต.หมากแข ้ง อ.เมือง

อุดรธานี

17.408919, 102.771939

367

่
หจก. เพชรพลอยปิ โตรเลียม

222 หม่ 1 ถนนเพ็ญ - สร ้างคอม ต.สร ้างคอม อ.สร ้างคอม

อุดรธานี

17.822794, 103.084159

368

หจก. อุดรพรสวรรค ์ (สาขา 2)

72 หมู่ที่ 6 ต.นาดี อ.เมือง

อุดรธานี

17.378378, 102.742032

369

หจก. สามมิตรทวีทรัพย ์

314 หมู่ 8 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ

อุดรธานี

17.689074, 102.475555

370

บจก. คีรรี ช
ั ต์

่
812/1 หมู่ที่ 4 ต.บ้านจัน

อุดรธานี

17.355580, 102.822361

371

บจก. สหบริการอุบลกรุ ๊ป

341 ถ.สรรพสิทธิ ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

15.235458, 104.858877

372

หจก. สหบริการอุบล (สาขา 3)

130 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

15.226945, 104.857282

373

หจก. สหบริการอุบล (สาขา 1)

143 หมู่ที่ 14 ต.วารินชาราบ อ.วารินชาราบ

อุบลราชธานี

15.213819, 104.859081

หจก. สหบริการอุบล (สาขา 2)

1008 หมู่ที่ 2 ต.โนนผึง้ อ.วารินชาราบ

อุบลราชธานี

15.188370, 104.816592

375

หจก. เส่งฮะบริการ

232 หมู่ที่ 10 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล

อุบลราชธานี

15.610028, 105.025960

376

หจก. พิทกมลบริการ

199 หมู่ที่ 15 ต.สีวเิ ชียร อ.น้ายืน

อุบลราชธานี

14.494281, 105.015848

355
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377

หจก. รชต ปิ โตรเลียม

365 หมู่ 1 ต.น้าบ่อหลวง

เชียงใหม่

18.657361, 98.865222

378

หจก. พรภวิษย ์ ออยล ์ เซอร ์วิส

411 ถ.มหิดล ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่

18.762922, 99.023488

379

หจก. สงวนทุเรียนทอง

163 หมู่ที่ 12 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง อ.ฮอด

เชียงใหม่

18.198523, 98.611940

380

หจก. ทองธนพล (สาขา 4)

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

เชียงใหม่

18.752474, 98.966346

บจก. ทีพี เอ็นเนอร ์จี แมนเนจเมนท ์( สาขา1)

้ ก อ.แม่แตง
214 หมู่ที่ 3 ต.ขีเหล็

เชียงใหม่

19.075939, 98.937501

382

บจก. ผลสว่าง ปิ โตรเลียม

118 หมู่ที่ 2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย

เชียงใหม่

18.817552, 99.036405

383

หจก. สิรวิ ณิ ช (สาขา 2)

295/1 ถ.แก ้วนวรัฐ (ตรงข ้ามศาลเยาวชนเด็ก) ต.วัดเกต

เชียงใหม่

18.803110, 99.016940

384

หจก. ทองธนพล

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

เชียงใหม่

18.785697, 99.014094

385

่ ออยล ์
บจก. บิลเลียน

299 หมู่ที่ 2 ต.หนองผึง้

เชียงใหม่

18.743893, 99.035298

386

บจก. เติมสุข ออยล ์

529 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่

เชียงราย

19.945001, 99.846690

หจก. ช.พรชัยเซอร ์วิสหล่มสัก

74 หมู่ที่ 4 ถ.สามัคคีชยั ต.หนองไขว อ.หล่มสัก

เพชรบูรณ์

16.753407, 101.208673

388

บจก. วี ออยล ์ 2017

294/1 หมู่ที่ 2 ต.ท่าโรง

เพชรบูรณ์

15.663266, 101.111230

389

หจก. สุทธิศรีเทพ

222/1 หมู่ที่ 2 ต.สระกวด อ.ศรีเทพ

เพชรบูรณ์

15.441348, 101.067985

390

หจก. นิ ยมชัยบริการ(2003)

136 หมู่ที่ 10 ต.กิมจู

เพชรบูรณ์

15.828233, 101.167748

391

หจก. ผลสว่างบริการ

91 หมู่ที่ 4 ถ.สระบุร-ี หล่มสัก ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน

เพชรบูรณ์

15.777139, 101.005694

392

บจก. 3ดี ปิ โตรเลียม (สนญ)

186 หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งโฮ้ง

แพร่

18.189446, 100.186906

393

บจก. 3ดี ปิ โตรเลียม (สาขา 1)

199 หมู่ที่ 10 ต.แม่จวะ
ั๊

แพร่

17.966300, 100.066429

394

บจก. ไตรศรีประพรรดิ

153/6 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่

แพร่

18.143434, 100.148366

395

้
บจก. มังกรเอกเชือเพลิ
ง (สาขา 3)

27/5 หมู่ที่ 7 ต.ไม้งาม อ.เมือง

ตาก

16.908308, 99.121131

396

บจก. เมืองฉอด ปรีชาปัญญ ์ เซอร ์วิส

725 หมู่ที่ 9 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด

ตาก

16.725980, 98.569701

397

หจก. เมืองฉอดเอเซียเซอร ์วิส

82 ถ.เอเซีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด

ตาก

16.722445, 98.570044

398

หจก. อานวยบริการไพศาลี

195 หมู่ 3 ต.โคกเดือ อ.ไพศาลี

นครสวรรค ์

15.594218, 100.642662

399

บจก. ณฐพงศ ์รุง่ เรือง

89/8 ถ.มาตุลี ต.ปากน้าโพ อ.เมือง

นครสวรรค ์

15.704812, 100.138238

400

้
บจก. มังกรเอกเชือเพลิ
ง (สาขา 1)

61/3 หมู่ที่ 7 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ

นครสวรรค ์

15.585769,100.124463

401

้
บจก. มังกรเอกเชือเพลิ
ง

112 หมู่ที่ 3 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีร ี

นครสวรรค ์

15.54646, 100.127150

402

บจก. ณฐพงศ ์รุง่ เรือง (สาขา 1)

522 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบน ต.หนองกรด อ.เมือง

นครสวรรค ์

15.760226, 99.994082

403

หจก. เต็งไตรรัตน์ภท
ั รกิจ เวียงสา

154 หมู่ที่ 4 ถ.สา-นาน้อย ต.กลางเวียง อ.เวียงสา

น่ าน

18.566822, 100.752676

404

หจก. เต็งไตรรัตน์วรนคร

218 หมู่ที่ 8 ถ.น่ าน-ทุ่งช ้าง ต.ปัว

น่ าน

19.174685, 100.910934

405

หจก. เต็งไตรรัตน์บริการ

256 หมู่ที่ 4 ต.ดู่ใต ้ อ.เมืองน่ าน

น่ าน

18.763166, 100.762718

406

บจก. เต็งไตรรัตน์ สนญ

39 ถ.ผากอง ต.ในเวียง อ.เมืองน่ าน

น่ าน

18.778688, 100.771440

381
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ภำคเหนื อ
่
ชือสถำนี
บริกำร

ลำดับ

่ ่สถำนี บริกำร
ทีอยู

จังหวัด

พิกด
ั

407

หจก. เต็งไตรรัตน์ภท
ั รกิจ เวียงสา (สาขา 2)

97 หมู่ที่ 11 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา

น่ าน

18.555306, 100.717222

408

หจก. เต็งไตรรัตน์ภท
ั รกิจ เวียงสา (สาขา 1)

651 ยันตรกิจโกศล ต.กลางเวียง อ.เวียงสา

น่ าน

18.567053, 100.739445

409

หสน. ยู่ฮงไฮเวย ์พะเยา

459/1 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ต๋า

พะเยา

19.156398, 99.914399

410

บจก. เจียมศรีชยั รุง่ โรจน์

84 หมู่ที่ 2 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน

พิจต
ิ ร

16.425136, 100.515647

411

่
หจก. กิม ปิ โตรเลียม

189 หมู่ที่ 5 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี

พิจต
ิ ร

16.482033, 100.146236

412

หจก. วนิ ดา บริการ

1/3 คลองคะเชนทร ์ ต.ในเมือง อ.เมือง

พิจต
ิ ร

16.453028, 100.337899

413

บจก. มิตรดีเซล

464 หมู่ 11 ต.ชมพู

ลาปาง

18.234223, 99.434448

414

หจก. ทองพชร

144 หมู่ที่ 8 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร

ลาปาง

18.317771, 99.358474

415

บจก. วังทิพย ์ ออยล ์ แอนด ์ เซอร ์วิส

50/1 หมู่ 7 ต.ล้อมแรด อ.เถิน

ลาปาง

17.631742, 99.238182

416

บจก.ทีทริปเปิ ้ล (สาขา 3)

462 หมู่ที่ 11 ต.ชมพู

ลาปาง

18.227532, 99.427788

417

หจก. สิรวิ ณิ ช (สาขา 1)

120 ถ.พหลโยธิน ต.สบตุ๋ย

ลาปาง

18.278391, 99.478487

418

หจก.ดอยพระบาทปิ โตรเลียมแอนด ์เซอร ์วิส

1000/10 หมู่ที่ 1 ต.พระบาท

ลาปาง

18.257648, 99.542141

419

บจก. ทองภัทร

190 หมู่ที่ 13 ต.มะเขือแจ ้ อ.เมืองลาพูน

ลาพูน

18.600605, 99.042386

420

บจก. เอ็น ที เค ออยล ์ 2004

380 หมู่ที่ 18 ต.ป่ าสัก

ลาพูน

18.554252, 99.0387765

421

่
บจก. ทองภัทร (สาขาที1)

181 หมู่ที่ 11 ต.อุโมงค ์

ลาพูน

18.622669, 99.048175

422

หจก. เชลล ์บ้านเกาะบริการ

296 หมู่ที่ 3 ถ.ศรีชาววัง ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ ์

อุตรดิตถ ์

17.589425, 100.101395

่
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