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1 บจก.  เจนทัด 204 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/vmXZwZNZ9Ur9cKLR7

2 บจก.พแีอนดเ์อส ซนิเนอจี 359 ถ.สขุมุวทิ 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/cLeLgRFHJVLbJiRPA

3 บจก.  ภัทรธนกฤตออยล์ 1567 ถ.กาญจนาภเิษก แขวงบางไผ ่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/vjTouQHwu59ZUPK36

4 บจก.  รุง่รัฐพล กรุ๊ป 48/627 หมู ่3 ถ.สขุาภบิาล 2 แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/oLEfU9e9Jzx7EPZBA

5 บจก.เอ็นเนอรจ์ ีดลีักซ ์ 96 ถนนรามอนิทรา แขวงอนุเสาวรยี์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/ZTGZL8ZnhnW5aeNL7

6 บจก. โชตบิญุญา บรกิาร (สาขา 3) 51/1-2 หมูท่ี ่1 ถ.สขุาภบิาล 5 แขวงออเงนิ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/qUbBBni5AsSaxcs8A

7 หจก.  อดุมพรออยล ์(สาขา 2) 1349/209 ถ.เจรญินคร แขวงบางล าภลูา่ง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/7hsXXtZUJWM5qbUx7

8 หจก.  วรรณสขุรุง่เรอืง (สาขา 7) 28 ถ.นราธวิาสราชนครนิทร ์แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/EDLPddLEc7jQNT7S6

9 บจก. ดเีลศิ 1984 กรุ๊ป 7 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/f5nDbuxos91b4fmY7

10 หจก.วรรณสขุรุง่เรอืง (สาขา 5) 65 ถ.สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/J33zvCAM35JZDakHA

11 บจก.  รุง่รัฐพล กรุ๊ป  (สาขา 11) 1118/3 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/jWTgUsaX7rUCYoMm8

12 บจก.  รุง่รัฐพล กรุ๊ป  (สาขา 9) 48 ถ.สขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/UjracibgDzP8uDrB6

13 บจก. อัลทมิา่ เอ็กซพ์เีรยี กรุ๊ป (สาขา 2) 200/1 หมูท่ี4่ ถ.แจง้วัฒนะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/unqiTYpkYX5PJMf7A

14 บจก. พรวโิรจน์กรุ๊ป 303 ถ.รามอนิทรา แขวงมนีบรุ ี กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/Vcrbx4wDzeXbbQfG6

15 บจก.  มายน์ แอนด ์แมค๊ เซอรว์สิ  (สาขา 1) 25/1 ซอยสขุมุวทิ 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/XBSuo3eP9KsDuxaq5

16 บจก.ปธารเงนิ (สนญ) 170/9 หมูท่ี ่8 ต.ปากแพรก อ.เมอืงกาญจนบรุี กาญจนบรุี ตะวันตก https://goo.gl/maps/rWRVN9NV8kFgc7ni7

17 บจก. ธรรศปิโตรเลีย่ม (สนญ) 232 หมู ่5 ถ.แสงชโูต ต.ทา่มะขาม อ.เมอืงกาญจนบรุี กาญจนบรุี ตะวันตก https://goo.gl/maps/yewCeMpa2Q6JyNGE8

18 บจก. มังกรเอกเชือ้เพลงิ (สาขา 2) 61/1 หมูท่ี ่3 ต.อา่งทอง อ.เมอืง ก าแพงเพชร กลาง https://goo.gl/maps/xKJUXwLJ64xLU6Nt7

19 บจก. รุง่โรจน์บรกิาร (2558) (สาขา 1) 21/19 หมูท่ี ่6 ต.ในเมอืง ขอนแกน่ ตะวันออกเฉียงเหนือ https://goo.gl/maps/4Q3qg46aWSWzWRXp7

20 บจก.ลัคกี ้ทมี 2019 241 หมูท่ี ่5 ต.ส าราญ ขอนแกน่ ตะวันออกเฉียงเหนือ https://goo.gl/maps/5EajBEZyafxaudbDA

21 บจก. ธณกรปิโตรเลยีม 115 หมูบ่า้น หนองบัวดหีม ีหมูท่ี ่11 ต.ทา่พระ ขอนแกน่ ตะวันออกเฉียงเหนือ https://goo.gl/maps/6nHHDsotdECX6kUc6

22 บจก. พทิวัสออยล ์จ ากัด 378 หมูท่ี ่6 ต.ทา่พระ ขอนแกน่ ตะวันออกเฉียงเหนือ https://goo.gl/maps/aLFKUStkZeYkjB6n7

23 หจก.  กติตพิรกลุ เค.เอส.กรุ๊ป (สาขา 1) 300 หมูท่ี่ี ่5 ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ ตะวันออกเฉียงเหนือ https://goo.gl/maps/KLVwcbPZJ8pVkKLu7

24 บจก. ลัคกี ้ทมี 2019 238  หมูท่ี ่1 ต.ส าราญ ขอนแกน่ ตะวันออกเฉียงเหนือ https://goo.gl/maps/Kz9JhVwYNk7EBPgf6

25 บจก. พทิวัสออยล ์จ ากัด (สาขาที1่) 655/9-12 หมู ่2 ถ.แจง้สนทิ ต.บา้นไผ ่ ขอนแกน่ ตะวันออกเฉียงเหนือ https://goo.gl/maps/LFZqq9qKP7mMAR1J7

26 หจก.  เอส.พ.ีเซอรว์สิ ขอนแกน่ (สาขา 1) 432 หมู ่6 ถ.มะลวิัลย ์ต.บา้นเป็ด อ.เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ ตะวันออกเฉียงเหนือ https://goo.gl/maps/v2ZrYrqGM8Yn7TVF7

27 หจก.  กติตพิรกลุ เค.เอส.กรุ๊ป (สาขา 2) 671/3 หมูท่ี ่9 ถ.มะลวิัลย ์ต.ชมุแพ อ.ชมุแพ ขอนแกน่ ตะวันออกเฉียงเหนือ https://goo.gl/maps/YMaBLjpUS3Jghpsw5

28 บจก.โชคทรัพยเ์จรญิออยล์ 274 หมูท่ี ่8 ต.แปลงยาว ฉะเชงิเทรา ตะวันออก https://goo.gl/maps/1ejrGY3t8kPGWhrC8

29 หจก. ทรงพล ศรรีาชา 2004 (สาขา 3) 60 หมูท่ี ่2 ต.วังตะเคยีน ฉะเชงิเทรา ตะวันออก https://goo.gl/maps/hz8StXQarPrBpNQx9

30 หจก.  ทรงพล ศรรีาชา 2004 84/2 ถ.มหาจักรพรรดิ ์ ฉะเชงิเทรา ตะวันออก https://goo.gl/maps/YHzU6rpXayf1ZWJ78

31 บจก. โชคกติยา 98/113 หมูท่ี ่5 ต.บางสมัคร ฉะเชงิเทรา ตะวันออก https://goo.gl/maps/np7Yvqp8RAtWHbEeA

32 หจก.  ทองธนพล (สาขา 4) 321/3 หมูท่ี ่6 ถ.เชยีงใหม-่ฮอด ต.แมเ่หยีะ อ.เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ เหนือ https://goo.gl/maps/bYNRMBqiSqURhKmX6

33 หจก. พรภวษิย ์ออยล ์เซอรว์สิ 411 ถ.มหดิล ต.ทา่ศาลา อ.เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ เหนือ https://goo.gl/maps/3QBMdmwbcF9dk1xV6

34 หจก.  ทองธนพล 378/1 ถ.เจรญิเมอืง ต.วัดเกต อ.เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ เหนือ https://goo.gl/maps/MsXi3AwpNpY98KqY6

35 หจก.  ทองธนพล (สาขา 3) 29 ถ.หว้ยแกว้ ต.สเุทพ อ.เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ เหนือ https://goo.gl/maps/hYsaunCrA1CUPcET7

36 หจก. สริวิณชิ (สาขา 2) 295/1 ถ.แกว้นวรัฐ (ตรงขา้มศาลเยาวชนเด็ก) ต.วัดเกต เชยีงใหม่ เหนือ https://goo.gl/maps/TJRQpJSdrgNazLWo6

37 บจก. คณาศร ี19 121/42 หมูท่ี ่4 ต.พลตูาหลวง ชลบรุี ตะวันออก https://goo.gl/maps/57DpgGaKZbo3nx4g6

38 หจก.  พรปิยภัทร (สาขา 3) 98/14 หมูท่ี ่9 ต.ทุ่งสขุลา อ.ศรรีาชา ชลบรุี ตะวันออก https://goo.gl/maps/u4KS6C4wqj8E47Q19

39 หจก. ณัฐวงศอ์อยล ์สาขา 1 92/17 หมูท่ี ่10 ต.หนองขาม ชลบรุี ตะวันออก https://goo.gl/maps/vbs3VEFwGA6msKccA

40 บจก.ประเสรฐิสดุปิโตรเลยีม จ ากัด 55/221 หมูท่ี ่9 ต.บางพระ ชลบรุี ตะวันออก https://goo.gl/maps/zYMnu4UfXJYtBsvKA

41 หจก.  ซ.ีอาร.์พ.ี ปิโตรเลยีม (สาขา 1) 90/2 หมู ่4 ถ.เลีย่งเมอืง ต.หนองไมแ้ดง อ.เมอืง ชลบรุี ตะวันออก https://goo.gl/maps/HFgWdXZnS3Vg9FJk8

42 หจก. อนันตอ์อยลเ์ซอรว์สิ (สาขา 2) 17/21 หมูท่ี ่9  ต.หนองขาม ชลบรุี ตะวันออก https://goo.gl/maps/3j85kADTRQA7qRXp6

รำยชือ่สถำนบีรกิำรรำยชือ่สถำนบีรกิำร ทีม่นี ำ้มนัเชลล ์ว-ีเพำเวอร ์ดเีซล (B10) จ ำหนำ่ย ขอ้มลู ณ วนัที ่16 กนัยำยน 2564
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43 บจก. กรลักษมี 556 หมูท่ี ่7 ต.เขาคันทรง ชลบรุี ตะวันออก https://goo.gl/maps/bKtBnQNM9qAP73dU6

44 หจก.วรัทธยา บรกิาร สาขา2 20/27 หมูท่ี ่9 ต.หนองร ีอ.เมอืงชลบรุี ชลบรุี ตะวันออก https://goo.gl/maps/h86UiNaEUuewTiRA9

45 หจก.  วรัทธยา บรกิาร สาขา1 63/20 หมูท่ี ่7 ต.หนองร ีอ.เมอืงชลบรุี ชลบรุี ตะวันออก https://goo.gl/maps/JD1k3BT7y4KLAFTUA

46 หจก.อนันตอ์อยลเ์ซอรว์สิ สาขา1 116/157 หมูท่ี ่3 ต.บอ่วนิ อ.ศรรีาชา ชลบรุี ตะวันออก https://goo.gl/maps/k8Pi6r8kT662W5pi6

47 หจก. ณัฐวงศอ์อยล์ 113 หมูท่ี ่6 ต.หนองต าลงึ ชลบรุี ตะวันออก https://goo.gl/maps/tdjwmpgaz3uqZz3Z8

48 หจก.กอบชยัพลัส 310/37  หมูท่ี ่6 ต.บอ่วนิ อ.ศรรีาชา ชลบรุี ตะวันออก https://goo.gl/maps/uW8ZVcvvtvXcnEV8A

49 หจก. พรรัชชา 100/54 หมูท่ี ่12  ต.หนองปรอื ชลบรุี ตะวันออก https://goo.gl/maps/Y3m3LZrA4CJBTjhC8

50 บจก. กษิณา ออยล์ 89/29 หมูท่ี ่6 ต.นาเกลอื ชลบรุี ตะวันออก https://goo.gl/maps/Zr826yup5C4fQgRJ6

51 หจก.ภรูพิลอยบรกิาร (สาขา 1) 40/9 หมู ่6 ต.กระทุม้ลม้ นครปฐม ปรมิณฑล https://goo.gl/maps/74vHgwrcWPWRRbUb8

52 บจก.  รุง่รัตนด ารงค ์ (สาขา 3) 39/3 หมูท่ี ่12 ต.ไร่ขงิ อ.สามพราน นครปฐม ปรมิณฑล https://goo.gl/maps/PdnbvkbZikeVg6av8

53 บจก.  นทบีรกิาร 1156/1 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร ์อ.เมอืงนครปฐม นครปฐม ปรมิณฑล https://goo.gl/maps/FP822qWiCEgYiHr37

54 หจก. ทพ. วทัศนา บรกิาร (สาขา 2) 5/4 หมูท่ี ่2 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มใหญ ่อ.สามพราน นครปฐม ปรมิณฑล https://goo.gl/maps/mj9RVN8VxTohdgeF6

55 บจก. ท ีด ีปิโตรเลยีม (สาขา1) 422-423 หมูท่ี ่1 ต.ปรุใหญ่ นครราชสมีา ตะวันออกเฉียงเหนือ https://goo.gl/maps/2CuoBkb5Yhu1r15Y9

56 หจก.  ศ.ศ. บรกิาร (สนญ) 171/1 หมูท่ี ่6 ถ.มติรภาพ ต.ลาดบัวขาว อ.สคีิว้ นครราชสมีา ตะวันออกเฉียงเหนือ https://goo.gl/maps/gMv9LxqsCNShxncN7

57 บจก. ท ีด ีปิโตรเลยีม 120 หมูท่ี ่7 ต.โชคชยั นครราชสมีา ตะวันออกเฉียงเหนือ https://goo.gl/maps/icgmusBasxnjUbFC9

58 บจก. มหานคร ปิโตรเลยีมพารค์ 1442/1 หมูท่ี ่4 ต.หนองจะบก นครราชสมีา ตะวันออกเฉียงเหนือ https://goo.gl/maps/PhQYCZyvLz1ym1JMA

59 บจก. มังกรเอกเชือ้เพลงิ (สาขา 1) 61/3 หมูท่ี ่7 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ นครสวรรค์ กลาง https://goo.gl/maps/Fe8Nw2dmz8n1qu3V9

60 บจก. มังกรเอกเชือ้เพลงิ 112 หมูท่ี ่3 ต.ยา่นมัทร ีอ.พยหุะครีี นครสวรรค์ กลาง https://goo.gl/maps/Jij9Y2RJZ4LsfjXL6

61 บจก.  รุง่รัตนด ารงค ์ (สาขา 2) 28-29 หมูท่ี ่15 ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง นนทบรุี ปรมิณฑล https://goo.gl/maps/H4mhWa8T75ZRJMPu6

62 หจก.  มนเทยีรรุง่เรอืง (สาขา 6) 25/38  หมูท่ี ่11 ต.บางมว่ง นนทบรุี ปรมิณฑล https://goo.gl/maps/65ULQFxXCkXyFAvo7

63 บจก.  เหนือเมฆ 129/1 หมูท่ี ่7 ถ.พบิลูสงคราม ต.สวนใหญ ่อ.เมอืงนนทบรุี นนทบรุี ปรมิณฑล https://goo.gl/maps/9TyWJ8dvxDx5HN8L6

64 บจก. เมฆเกลา้ (สาขา 1) 401/1 หมู ่3 ต.บา้นใหม่ นนทบรุี ปรมิณฑล https://goo.gl/maps/qzQucEEvj3hkfTxN8

65 หจก. อึง้เจรญิธนา 148 หมูท่ี ่14 ต.บา้นบัว บรุรัีมย์ ตะวันออกเฉียงเหนือ https://goo.gl/maps/oa3jdLm9mgDCtsVL7

66 บจก. เอ็นท ีออยล ์เซอรว์สิ 99/6 หมูท่ี ่1 ต.บางควูัด ปทมุธานี ปรมิณฑล https://goo.gl/maps/9TeHfWrt5Pnn79e28

67 หจก.  วรรณสขุรุง่เรอืง 150  ซ.พหลโยธนิ 87 ต.ประชาธปัิตย ์อ.ธัญบรุี ปทมุธานี ปรมิณฑล https://goo.gl/maps/tkWyBGkjux8XGDCVA

68 บจก. โชตบิญุญา บรกิาร (สาขา 2) 26/29 ต.ลาดสวาย ปทมุธานี ปรมิณฑล https://goo.gl/maps/Q8SQPQ8gqVcdsVJd6

69 บจก.  นีโอวันน ี (สาขา 1) 44/4 หมู ่3 ถ.ล าลกูกา ต.คคูต อ.ล าลกูกา ปทมุธานี ปรมิณฑล https://goo.gl/maps/xGdcbe2mhrKC51uv6

70 หจก.  ทรงพล ศรรีาชา 2004 (สาขาที ่4) 309 หมูท่ี ่5 ต.โคกไทย ปราจนีบรุี ตะวันออก https://goo.gl/maps/GkmVaHT3jRX1sQC88

71 หจก.  แกว้กริยิา โกลเดน้ท ์(สาขา 1) 45 หมู ่13 ถ.เพชรเกษม ต.หัวสะพาน อ.เมอืง เพชรบรุี ตะวันตก https://goo.gl/maps/G5x8acZdFPKNann4A

72 หจก. ตน้ธันวา 82 หมูท่ี ่10 ต.ปากกราน พระนครศรอียธุยา กลาง https://goo.gl/maps/XdhGNwMcNxm2fcpC6

73 หจก.  ภทูองเซอรว์สิ 61 หมูท่ี ่3 ถนน พังงา-ทับปดู ต.ถ ้าน ้าผดุ อ. เมอืงพังงา พังงา ใต ้ https://goo.gl/maps/J8UK2kgzmLBd2b1d6

74 บจก. ปาวราภัทร ออยล์ 17/2 ถนนสงิหวัฒน ์ต.ในเมอืง พษิณุโลก กลาง https://goo.gl/maps/BRZ3SczyChj8QppC9

75 หจก.  เอสซ ีเซอรว์สิ 49 82/2 หมู ่6 ถ.พษิณุโลก-นครสวรรค ์ต.ทา่โพธิ ์อ.เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก กลาง https://goo.gl/maps/uzQyYkkzk1GEHaLN8

76 บจก. เพอรเ์ฟ็คท ์วลี สเตชั่น 152/55 หมูท่ี ่16 ต.ตะพง ระยอง ตะวันออก https://goo.gl/maps/jZ1uGXcpFJ1UHm1H9

77 หจก.  เอ็ม.เอ็ม.ออยล์ 193/2 หมูท่ี ่3 ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง ระยอง ตะวันออก https://goo.gl/maps/nVF21EFS1GjZqnEE7

78 หจก.  เอ.อาร.์เอ็ม. เซอรว์สิ 370 ถ.สขุมุวทิ ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง ระยอง ตะวันออก https://goo.gl/maps/zDM7rhEtEfDMnTAFA

79 หจก. ทพ. วทัศนา บรกิาร (สาขา 3) 156 ถนน ศรสีรุยิวงศ ์ต.หนา้เมอืง อ. เมอืงราชบรุี ราชบรุี ตะวันตก https://goo.gl/maps/25RsD8QM1pnk7Hes6

80 บจก.ททีรปิเป้ิล (สาขา 3) 462 หมูท่ี ่11 ต.ชมพู ล าปาง เหนือ https://goo.gl/maps/ndGK3xrZsJ1aeWbv9

81 หจก. สริวิณชิ (สาขา 1) 120 ถ.พหลโยธนิ ต.สบตุย๋ ล าปาง เหนือ https://goo.gl/maps/njnWrAaPLvFL4zvH9

82 หจก. ทองพชร 144 หมูท่ี ่8 ต.หา้งฉัตร อ.หา้งฉัตร ล าปาง เหนือ https://goo.gl/maps/3g6cPrJ59FjHGJAHA

83 บจก. เค.เอ็น.ซ.ี เอ็นเนอรจ์ี 1617 หมูท่ี ่1 ถ.สนามบนิ-ลพบรุรีาเมศวร ์ต.ควนลัง สงขลา ใต ้ https://goo.gl/maps/Ra2tuQEgLoLDRBS99

84 บจก. เอส.พ.ีท.ี ออยล ์เอ็มไพร์ 46 หมูท่ี ่3 ต.นาหมอ่ม สงขลา ใต ้ https://goo.gl/maps/tYakFBvKEnnoogaj6
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ล ำดบั ชือ่สถำนบีรกิำร ทีอ่ยูส่ถำนบีรกิำร จงัหวดั ภำค พกิดั

รำยชือ่สถำนบีรกิำรรำยชือ่สถำนบีรกิำร ทีม่นี ำ้มนัเชลล ์ว-ีเพำเวอร ์ดเีซล (B10) จ ำหนำ่ย ขอ้มลู ณ วนัที ่16 กนัยำยน 2564

และรว่มรำยกำรสง่เสรมิกำรขำย "เตมิน ำ้มนัเชลล ์ว-ีเพำเวอร ์ดเีซล ครบ 1,200 บำท รบัฟร ีเจลแอลกอฮอล ์500 มล."

ต ัง้แต ่1-31 ตลุำคม 2564

85 หจก. เทพประทานออยล์ 104/2 ถ.ราษฎรย์นิด ีต.หาดใหญ อ.หาดใหญ่ สงขลา ใต ้ https://goo.gl/maps/4RkhUEpDsb5qUsYi9

86 บจก.  หาดใหญส่หพาณชิย์ 380 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ่ สงขลา ใต ้ https://goo.gl/maps/9HCDXZruJ3SVad969

87 หจก.  ป่าชงิออยล ์(สาขา 1) 956 ถ.กาญจนวนชิ ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ่ สงขลา ใต ้ https://goo.gl/maps/zkxTuzbZt4vhx1M69

88 บจก.  ออยล ์นววงศ์ 89 หมู ่4 ถ.เทพรัตน ต.บางเสาธง สมทุรปราการ ปรมิณฑล https://goo.gl/maps/w5HXbJ2Ej8jkvWr79

89 บรษัิท เพยีร9 จ ากัด 78/3  หมูท่ี ่6 ต.ส าโรงใต ้ สมทุรปราการ ปรมิณฑล https://goo.gl/maps/5JqHfavxv9e4tYNQ9

90 หจก.มนเทยีรรุง่เรอืง (สาขา 7) 60/72 หมูท่ี ่6 ต.ราชาเทวะ สมทุรปราการ ปรมิณฑล https://goo.gl/maps/AcS3pmJxDMm7pag77

91 หจก.  มนเทยีรรุง่เรอืง (สาขา 2) 108 หมู1่ ต าบลหนองปรอื อ.บางพลี สมทุรปราการ ปรมิณฑล https://goo.gl/maps/ar2S1dyTpxoLLuXM8

92 บจก. เอ็นเนอรจ์ ีดลีักซ์ 223/1 หมูท่ี ่11 ต.บางพลใีหญ ่ สมทุรปราการ ปรมิณฑล https://goo.gl/maps/dHRuQLQMM7mLXyKU9

93 บจก. แกง๊สเตอร ์กรุ๊ป สาขา 1 447 หมูท่ี ่5 ต.ส าโรงเหนือ สมทุรปราการ ปรมิณฑล https://goo.gl/maps/tmsL1sKY4qqSmpYn6

94 บจก.  เหนือเมฆ  (สาขา 4) 7/4 หมู ่14 ถ.บางนาตราด ต.บางแกว้ อ.บางพลี สมทุรปราการ ปรมิณฑล https://goo.gl/maps/V9AcR9wooEe8gwdQA

95 บจก.พรมี รเีทล สาขาที ่1 136/2 ถ.ทางเขา้เมอืง ต.แมก่ลอง สมทุรสงคราม ตะวันตก https://goo.gl/maps/gidGS76PjXChhqyh6

96 หจก. ทพ. วทัศนา บรกิาร 119 หมูท่ี ่1 ถ.พระราม 2 ต.บางแกว้ สมทุรสงคราม ตะวันตก https://goo.gl/maps/BoWU44uDmG6N5dBQA

97 บจก.  ป่ินเกลา้เซอรว์สิ  (สาขาสาย 4) 95 หมูท่ี ่10 ถ.พทุธมณฑล สาย 4 ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุ่มแบน สมทุรสาคร ปรมิณฑล https://goo.gl/maps/Ez5ScVavfJoYzVpF6

98 บจก. รัชภพ เอนเนอรย์ี่ 9/11 หมูท่ี ่1 ถ.พระราม 2 ต.คอกกระบอื อ.เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร ปรมิณฑล https://goo.gl/maps/wSSBZWtFAKHpjKV48

99 หจก.  ภรูโีชต ิ(สาขา 2) 13/12 ม.3 ถ.เลีย่งเมอืง ต.มะขามเตีย้ อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี สรุาษฎรธ์านี ใต ้ https://goo.gl/maps/u1eZZnFuJ9XHnHKQ8

100 บจก.มกุธนโชติ 83/106 หมูท่ี ่3 ถ.เลีย่งเมอืง ต.มะขามเตีย้ สรุาษฎรธ์านี ใต ้ https://goo.gl/maps/iisjZPzX7Y9aWcY47

101 หจก. วรรณธปิ เซอรว์สิ (สาขา 3) 51/2 หมูท่ี ่4 ต.วัดประดู่ สรุาษฎรธ์านี ใต ้ https://goo.gl/maps/1Ss7c167rXxNkeb9A

102 บรษัิท ซบีเีอ็น ออยล ์จ ากัด 514 หมูท่ี ่7 ต.หนองกอมเกาะ หนองคาย ตะวันออกเฉียงเหนือ https://goo.gl/maps/3uyupXY4CXdXQXoJ7

103 บจก. ครีรัีชต์ 812/1 หมูท่ี ่4 ต.บา้นจ่ัน อดุรธานี ตะวันออกเฉียงเหนือ https://goo.gl/maps/ARzfP2sEprXUKwL87

104 หจก.  อดุรพรสวรรค ์(สาขา 2) 72 หมูท่ี ่6 ต.นาด ีอ.เมอืง อดุรธานี ตะวันออกเฉียงเหนือ https://goo.gl/maps/MiQ8DqAuFhkGVP4y6
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