
ละตจิดู ลองตจิดู
1 หจก. โชคสมานบรกิาร (2015) 359/1 - อูท่อง ปากแพรก เมอืงกาญจนบรุี กาญจนบรุี 14.027408 99.547808

2 บจก. พรเีมีย่มออยล ์(ประเทศไทย) จ 168 หมูท่ี ่7 - ปากแพรก เมอืงกาญจนบรุี กาญจนบรุี 14.037225 99.577985

3 บจก. แอล.อาร.์เซอรว์สิ 14 หมู ่5 สายกาญจนบรุ-ีไทรโยค สงิห์ ไทรโยค กาญจนบรุี 14.089515 99.280542

4 บางจาก - สาขากาญจนบรุี 6 หมู ่1 - ทา่ลอ้ ทา่มว่ง กาญจนบรุี 13.994435 99.560766

5 สหกรณ์การเกษตร ทา่มว่ง 293 หมู ่2 แสงชโูต วงัขนาย ทา่มว่ง กาญจนบรุี 13.951656 99.655486

6 บจก. เคเอสเอ็ม กาญจนบรุ ีออโตแ้ก๊ 308 หมู ่4 - วงัศาลา ทา่มว่ง กาญจนบรุี 13.974189 99.670950

7 สหกรณ์ การเกษตรสวุรรณภมู ิ 197/15 หมูท่ี ่2 - หนองขาว ทา่มว่ง กาญจนบรุี 14.065722 99.639298

8 บจก. แบง่ปัน 2012 18/5 หมู ่1 - ทา่มะกา ทา่มะกา กาญจนบรุี 13.930398 99.762178

9 หจก. สายฝน พระแทน่ 122/2 หมู ่12 - พระแทน่ ทา่มะกา กาญจนบรุี 14.035472 99.802305

10 สหกรณ์โคนมนครปฐม 8 - สนามแย-้ทุง่ประธาน สนามแย ้ ทา่มะกา กาญจนบรุี 13.953722 99.846259

11 สหกรณ์การเกษตร พนมทวน 178/1 หมู ่3 กาญจบรุ-ีอูท่อง พนมทวน พนมทวน กาญจนบรุี 14.133601 99.701158

12 หจก. ช.พานชิบรกิาร 555 หมู ่13 กาญจนบรุ-ีอูท่อง รางหวาย พนมทวน กาญจนบรุี 14.254181 99.819696

13 สหกรณ์การเกษตรบา้นเจา้เณร 82 หมู ่2 ทางหลวง 3199 ทา่กระดาน ศรสีวสัดิ์ กาญจนบรุี 14.451726 99.13208

14 สหกรณ์ การเกษตรหันคา 189 หมู ่14 หันคา-บา้นไร่ เนนิขาม เนนิขาม ชยันาท 14.954757 99.951121

15 สหกรณ์การเกษตร เมอืงชยันาท 74 - พหลโยธนิ บา้นกลว้ย เมอืงชยันาท ชยันาท 15.192635 100.127972

16 สหกรณ์การเกษตรมโนรมย ์ 253 หมู ่3 อทัุย-มโนรมย์ คุง้ส าเภา มโนรมย์ ชยันาท 15.301664 100.095383

17 บจก. จติรเจรญิทรัพย ์ 50 หมู ่5 สายบางปะอนิ-นครสวรรค ์(32) วดัโคก มโนรมย์ ชยันาท 15.331961 100.17213

18 สหกรณ์การเกษตรมโนรมย ์ 25/6 หมู ่5 พหลโยธนิ ศลิาดาน มโนรมย์ ชยันาท 15.34513 100.12119

19 สหกรณ์การเกษตรทุง่วดัสงิห ์ 79 หมู ่9 ทางหลวงชนบท (สายวดัสงิห-์ดอนตาล) มะขามเฒา่ วดัสงิห์ ชยันาท 15.221141 100.024531

20 สหกรณ์การเกษตร วดัสงิห ์ 136 หมู ่11 - มะขามเฒา่ วดัสงิห์ ชยันาท 15.256115 100.036787

21 สหกรณ์การเกษตรสรรคบรุ ี 307/10 หมู ่8 - แพรกศรรีาชา สรรคบรุี ชยันาท 15.04422 100.16151

22 สหกรณ์การเกษตรสรรคบรุ ี 41/2 หมู ่16 ทางหลวงแผน่ดนิสาย แพรกศรรีาชา สรรคบรุี ชยันาท 15.043425 100.138318

23 ส านักงาน สหกรณ์การเกษตรสรรพยา 170/1 หมู ่3 - ตลกุ สรรพยา ชยันาท 15.190361 100.202927

24 สหกรณ์การเกษตรเขือ่นเจา้พระยา 248 หมู ่3 สรรพยา-สรรคบรุี สรรพยา สรรพยา ชยันาท 15.1258273 100.234008

25 สหกรณ์การเกษตร หันคา 692 หมู ่1 สายหันคา-บา้นไร่ หันคา หันคา ชยันาท 14.985073 100.007343

26 สหกรณ์การเกษตรหันคา  (สาขา 2) 687/4 หมู ่1 ทางหลวงแผน่ดนิสายหันคา-บา้นไร ่(3211) หันคา หันคา ชยันาท 14.978513 100.003844

27 หจก. ศตีะปันยเ์ซอรว์สิ ข2-257/2 - ทางหลวงเทศบาล-วงักระโจม นครนายก เมอืงนครนายก นครนายก 14.204722 101.209233

28 สหกรณ์การเกษตร บา้นนา 41/1 หมู ่1 สายบา้นนา-แกง่คอย บา้นนา บา้นนา นครนายก 14.266637 101.065383

29 หจก. แกว้สมบรูณ์ 51 หมู ่3 สายบา้นนา-แกง่คอย ป่าขะ บา้นนา นครนายก 14.291935 101.067660

30 บจก. พพีแีอล ปิโตรเลยีม 99 8/7 หมูท่ี ่6 รังสติ-นครนายก ทรายมลู องครักษ์ นครนายก 14.163809 101.00755

31 ชมุชนปฐมอโศก 66 หมู ่5 - พระประโทน เมอืงนครปฐม นครปฐม 13.801 100.06

32 บางจาก - เพชรเกษม ขาเขา้ กม.61 272 หมู ่2 เพชรเกษม ล าพยา เมอืงนครปฐม นครปฐม 13.804488 100.023228

33 บางจาก - เพชรเกษม 199/2 หมู ่9 ในเมอืง ล าพยา เมอืงนครปฐม นครปฐม 13.803434 100.023013

34 บางจาก - สาขานครปฐม 225/1 - ทรงพล ล าพยา เมอืงนครปฐม นครปฐม 13.811446 100.036367

35 สหกรณ์เมอืงนครปฐม 67/11 หมู ่6 มาลัยแมน วงัตะกู เมอืงนครปฐม นครปฐม 13.849974 100.019469

36 บางจาก - ก าแพงแสน 95 หมู ่19 มาลัยแมน หว้ยขวาง ก าแพงแสน นครปฐม 13.915271 99.997443

37 สหกรณ์โคนมนครปฐม 95 หมู ่2 มาลัยแมน หว้ยขวาง ก าแพงแสน นครปฐม 13.9214 100.00552

38 สหกรณ์การเกษตร ดอนตมู 63 หมู ่1 ทางหลวงจังหวดัสายนครปฐม-สามงา่ม(3-36) สามงา่ม ดอนตมู นครปฐม 13.957302 100.076479

39 บางจาก - นครชยัศรี 48/14 หมู ่4 เพชรเกษม ทา่ต าหนัก (โพธิเ์ตีย้) นครชยัศรี นครปฐม 13.774407 100.179219

40 บางจาก - นครชยัศร ี2 98 หมู ่3 เพชรเกษม ศรษีะทอง นครชยัศรี นครปฐม 13.808992 100.141604

41 สหกรณ์การเกษตร บางเลน 78-79 หมู ่6 - บางเลน บางเลน นครปฐม 14.012951 100.174516

42 สหกรณ์ หมูบ่า้นสหพร 224 4 - มหาสวสัดิ์ พทุธมณฑล นครปฐม 13.826439 100.258759

43 บจก. เอ็ม ท ูบ ีเทรดดิง้ 111 หมูท่ี ่8 - กระทุม่ลม้ สามพราน นครปฐม 13.758064 100.329299

44 หจก. กจิสมบรูณ์ออยล์ 27/18 หมู ่1 ทางเขา้อ าเภอสามพราน ทา่ตลาด สามพราน นครปฐม 13.741571 100.21475

45 บางจาก - สามพราน 2 38/14 หมู ่2 สายป่ินเกลา้ - นครชยัศรี บางเตย สามพราน นครปฐม 13.786539 100.283181

46 บางจาก - สามพราน 18/8 หมู ่2 สายป่ินเกลา้-นครชยัศรี บางเตย สามพราน นครปฐม 13.785147 100.272556

47 หจก. บัณฑติออยล์ 24/2 - สายสะแกเล็ก-บางประแดง บางชา้ง สามพราน นครปฐม 13.707993 100.206329

48 บางจาก - บรมราชชนน ีกม.23 (ขาออก) 59/14 หมูท่ี ่1 - หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม 13.784538 100.254219

49 บจก. ออ้มใหญปิ่โตรเลีย่มเซอรว์สิ 17/83 หมู ่2 เพชรเกษม ออ้มใหญ่ สามพราน นครปฐม 13.709168 100.274781

50 บจก. กฤตย ์ 19/5 หมู ่1- สายบางปะอนิ-บางปะหัน(347) ปากกราน เมอืงพระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา 14.324982 100.527441

51 สหกรณ์การเกษตร เสนา 6 หมู ่5 - เจา้เจ็ด เสนา พระนครศรอียธุยา 14.32271 100.4006

52 บจก. บา้นแพน เอนจเินยีริง่ แอนด์ 85 หมู ่11 - บางนมโค เสนา พระนครศรอียธุยา 14.283462 100.432326

53 สหกรณ์การเกษตรบางบาล 64 หมู ่2 ทางหลวงชนบท(สายอยธุยา-เสนา) กบเจา บางบาล พระนครศรอียธุยา 14.390159 100.468237
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54 หจก. ตัง้ประไพพัฒนา แกส๊ 16 หมู ่3 - พทุเลา บางปะหัน พระนครศรอียธุยา 14.4055970 100.5312310

55 บจก. พงษ์สภุาพร ออยล ์ 8/3 หมู ่3 สายเอเซยี หันสงั (บา้นแจง้) บางปะหัน พระนครศรอียธุยา 14.50742 100.518529

56 บจก. กฤตย ์ 140/17 หมู ่7 พหลโยธนิ เชยีงรากนอ้ย บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 14.150859 100.618569

57 บจก. ต.ปราสาททองบรกิาร 2014 92 หมู ่6 พหลโยธนิ เชยีงรากนอ้ย บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 14.141528 100.617924

58 บจก. รวยมหาทรัพย ์ปิโตรเลยีม จ ากั 28/20 หมูท่ี ่9 สายเอเซยี เชยีงรากนอ้ย บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 14.184835 100.612155

59 บจก. สยามสขุสวสัดิ ์ 63 หมู ่4 สายบางปะอนิ-นครสวรรค ์(32) คลองจกิ บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 14.212125 100.609971

60 บางจาก - คลังบางปะอนิ 99 หมู ่9 ทางเขา้-ออก FPT บางกระสัน้ บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 14.17432 100.54547

61 หจก. พรวฒันาบรกิาร 3/6 หมู ่9 สายอยธุยา-บางปะอนิสายใน (3477) บา้นโพ บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 14.281592 100.582581

62 บางจาก - สายเอเซยี 59 หมู ่3 สายเอเซยี บา้นหวา้ บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 14.26525 100.61233

63 บจก. ไออารอ์าร ์คอรเ์ปอรเ์รชัน่ จ 55/5 - ถนนโรจนะ สามเรอืน บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 14.298421 100.655346

64 สหกรณ์การเกษตร ผักไห ่ 217/1 หมู ่4 ตัง้อยูต่ดิทางกระบอืสาธารณประโยชน(์ทางหลวงสาย 3454 ผักไห-่เสนา) ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรอียธุยา 14.458470 100.368485

65 บางจาก - เอเซยี 2 52 หมู ่7 สายเอเซยี กม. 69 คลองสวนพลู พระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา 14.324296 100.614014

66 สหกรณ์การเกษตรพระนครศรอียธุยา 58/1 หมู ่8 ทางหลวงแผน่ดนิสายตอนอยธุยา-ไผก่องดนิ(3263) บา้นป้อม พระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา 14.350236 100.526137

67 หจก. พรอรณุบรกิาร 58/1 หมู ่5 ตลิง่ชนั-สพุรรณ สามเมอืง ลาดบัวหลวง พระนครศรอียธุยา 14.15673 100.29141

68 บจก. เอสเอสซ ีปิโตรเลยีม 248 หมูท่ี ่2 - ชะแมบ วงันอ้ย พระนครศรอียธุยา 14.255122 100.767625

69 บางจาก-พหลโยธนิ ขาเขา้ กม.59 55/1 หมู ่3 พหลโยธนิ ล าไทร วงันอ้ย พระนครศรอียธุยา 14.203631 100.663867

70 บจก. ไออารอ์าร ์คอรเ์ปอรเ์รชัน่ จ 555 หมู ่2 พหลโยธนิ ล าไทร วงันอ้ย พระนครศรอียธุยา 14.195227 100.646201

71 สหกรณ์การเกษตร อทัุย 8/5 หมู ่13 สายบางปะอนิ-อทัุย อทัุย อทัุย พระนครศรอียธุยา 14.35613 100.665177

72 บจก. เคเอสเอ็ม โพธาราม ปิโตรเลยีม 88 หมู ่6 เพชรเกษม(4) ดอนทราย โพธาราม ราชบรุี 13.624465 99.843883

73 บจก. เชยีงเฮงปิโตรเลยีม 37/2 หมู ่4 เพชรเกษม บา้นฆอ้ง โพธาราม ราชบรุี 13.679132 99.878617

74 บจก. เอสเจซ ีเพาเวอร ์ 41 หมู ่2 - จอมบงึ จอมบงึ ราชบรุี 13.626285 99.614588

75 บจก. เอแอนดอ์าร ์มลิค ์ 121/10 หมู ่1- เพชรเกษมสายเกา่ หนองออ้ บา้นโป่ง ราชบรุี 13.792849 99.945994

76 สหกรณ์การเกษตรนคิมสรา้งตนเองเขตโคกต 170 หมู ่2 - โคกตมู เมอืงลพบรุี ลพบรุี 14.812919 100.800569

77 บางจาก - สาขาลพบรุี 217/14 - นารายณ์มหาราช ทะเลชบุศร เมอืงลพบรุี ลพบรุี 14.799766 100.637408

78 บจก. บ ีปิโตรเลยีม เซอรว์สิ 9 - รามเดโช ทะเลชบุศร เมอืงลพบรุี ลพบรุี 14.795727 100.61975

79 สหกรณ์การเกษตรโคกส าโรง 109 หมู ่9 พหลโยธนิ โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบรุี 15.062691 100.719339

80 หจก. ป-ธนพลคา้น ้ามัน 4 หมู ่4 ทา่มะนาว ทา่มะนาว ชยับาดาล ลพบรุี 15.198058 101.14682

81 สหกรณ์การเกษตร ทา่วุง้ 346 หมู ่1 สายสงิหบ์รุ-ีลพบรุี ทา่วุง้ ทา่วุง้ ลพบรุี 14.817282 100.508617

82 หจก. ณัฏยา 1997 69/1 หมู ่2 สายบางนา-ทา่โขลง-บา้นหมี ่(3-28) สนามแจง บา้นหมี่ ลพบรุี 15.035892 100.524007

83 หจก. วทิรูยบ์รกิาร 96 หมู ่9 สายสระบรุ-ีหลม่สกั (21) โคกสลงุ พัฒนานคิม ลพบรุี 15.017131 100.94518

84 หจก. โชคสกุัญญาปิโตรเลยีม 211/1 หมู ่3 สายสระบรุ-ีหลม่สกั (21) ดลีัง พัฒนานคิม ลพบรุี 14.92498 100.90041

85 สหกรณ์การเกษตรพัฒนานคิม 224/3 หมู ่1 - ดลีัง พัฒนานคิม ลพบรุี 14.84225 100.909654

86 สหกรณ์โคนมพัฒนานคิม 29 หมู ่1- ทางหลวงแผน่ดนิสายลพบรุ-ีวงัมว่ง(3-17) พัฒนานคิม พัฒนานคิม ลพบรุี 14.8491 100.940948

87 สหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลกูคา้ ธ. 190 หมู ่3 - หนองมว่ง หนองมว่ง ลพบรุี 15.235399 100.655221

88 บจก. เคเอสเอ็ม อัมพวา ปิโตรเลยีม 9/9 หมู ่7 ธนบรุ-ีปากทอ่(35) บางแกว้ เมอืงสมทุรสงคราม สมทุรสงคราม 13.42025 100.03222

89 หจก. พ.ีอาร.์แพรกหนามแดงปิโตรเลยีม 5 หมู ่6 สายธนบรุ-ีปากทอ่ แพรกหนามแดง อัมพวา สมทุรสงคราม 13.345332 99.884258

90 บจก. พ.ีเอ.เอ็น.ออยล ์ 59 หมู ่5 - แพรกหนามแดง อัมพวา สมทุรสงคราม 13.348702 99.893697

91 หจก. ทรัพยม์ั่นคงบรกิาร 47/4 หมู ่4 เอกชยั โคกขาม เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 13.562689 100.29413

92 บางจาก - สาขามหาชยั 59/16 หมู ่1 พระราม 2 คอกกระบอื เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 13.591984 100.336868

93 บางจาก - คลองครุ 47/10 หมู ่8 เศรษฐกจิ ทา่ทราย เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 13.567529 100.272162

94 บางจาก - นาโคก 84/7 หมู ่2 สายธนบรุ ี- ปากทอ่ นาโคก เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 13.452056 100.084284

95 บางจาก - นาโคก 2 99/1 หมู ่2 พระรามที ่2 (กม.5-.1) นาโคก เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 13.466987 100.104638

96 บจก. เคเอสเอ็ม ไฮเอ็นเนอรจ์ ีจ ากั 99/22 หมูท่ี ่2 - นาดี เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 13.591535 100.281273

97 บจก. สมนกึธรุกจิ (1994) 6 หมู ่5 เศรษฐกจิ นาดี เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 13.613452 100.288464

98 บางจาก - บางกระเจา้ 50 หมู ่9 พระราม 2 (ธนบรุ-ีปากทอ่) บางกระเจา้ เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 13.527388 100.191284

99 บจก. ชดิบญุ 30/17 หมู ่2 พระราม 2 (ธนบรุ-ีปากทอ่) บางกระเจา้ เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 13.539376 100.230024

100 บางจาก - เมอืงสมทุรสาคร 101/1 หมูท่ี ่1 พระราม 2 (ธนบรุ-ีปากทอ่) บางน ้าจดื เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 13.60098 100.36765

101 บจก. สมัฤทธผิลปิโตรเลยีม 50 หมู ่7 (วดัสวนสม้) บา้นเกาะ เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 13.574151 100.213074

102 สหกรณ์นคิมสมทุรสาคร 4/1 หมู ่4 - พันทา้ยนรสงิห์ เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 13.51439 100.386038

103 บจก. เคเอสเอ็ม เอ็นเนอรจ์ ี 88/11, 88/22 หมู ่11 - คลองมะเดือ่ กระทุม่แบน สมทุรสาคร 13.646448 100.305797

104 บางจาก - สาขาออ้มนอ้ย 88/1 หมู ่6 เพชรเกษม ออ้มนอ้ย กระทุม่แบน สมทุรสาคร 13.705331 100.307371

105 บจก. ออ้มนอ้ยปิโตรเลีย่มเซอรว์สิ 8/11 หมู ่6 เพชรเกษม ออ้มนอ้ย กระทุม่แบน สมทุรสาคร 13.704235 100.332077

106 สหกรณ์การเกษตร บา้นแพว้ 44 หมู ่2 บา้นแพว้-พระประโทน บา้นแพว้ บา้นแพว้ สมทุรสาคร 13.619663 100.096054
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107 บจก. ป.ฟ้าใสเซอรว์สิ 101 หมู ่8 พหลโยธนิ หนา้พระลาน เฉลมิพระเกยีรติ สระบรุี 14.694627 100.867314

108 หจก. หนา้พระลาน คอนสตรัคชัน่ 349 หมูท่ี ่3 - หนา้พระลาน เฉลมิพระเกยีรติ สระบรุี 14.586657 100.721842

109 บจก. เค.ซ.ีออยล ์ 66 หมู ่7 พหลโยธนิ หว้ยบง เฉลมิพระเกยีรติ สระบรุี 14.616973 100.892644

110 บจก. ว.ีพ.ีทรัพยร์ุ่งเรอืง 39 หมู ่5 - หว้ยบง เฉลมิพระเกยีรติ สระบรุี 14.596666 100.896384

111 บจก. สยามสขุสวสัดิ ์ 135 หมูท่ี ่4 - กดุนกเปลา้ เมอืงสระบรุี สระบรุี 14.522607 100.976769

112 บางจาก - เมอืงสระบรุี 121/1 - พหลโยธนิ ปากเพรยีว เมอืงสระบรุี สระบรุี 14.518266 100.914694

113 สหกรณ์การเกษตร เมอืงสระบรุ ี 179 - เทศบาล 4 ปากเพรยีว เมอืงสระบรุี สระบรุี 14.536687 100.918108

114 บจก. พ.ีเจ ออยล ์ซพัพลาย 64/8 หมูท่ี ่3 - หนองปลาไหล เมอืงสระบรุี สระบรุี 14.460694 100.922351

115 หจก. สวนดอกไมปิ้โตรเลยีม 7/2-3 หมู ่7 พไิชยณรงคส์งคราม (3314) สวนดอกไม ้ เสาไห ้ สระบรุี 14.550301 100.861341

116 บางจาก - แกง่คอย 94 หมู ่4 มติรภาพ ตาลเดีย่ว แกง่คอย สระบรุี 14.573384 100.986580

117 หจก. ป.อดุมทรัพย์ 155 หมู ่7 ถนนมติรภาพ(2) ตาลเดีย่ว แกง่คอย สระบรุี 14.576051 100.994951

118 สหกรณ์การเกษตรแกง่คอย 88/9 หมู ่8 ทางหลวงสายแกง่คอย-แสลงพัน บา้นป่า แกง่คอย สระบรุี 14.605515 101.013322

119 บจก. วพีเีซอรว์สิ 42/1 หมูท่ี ่3 พหลโยธนิ ขนุโขลน พระพทุธบาท สระบรุี 14.722459 100.802649

120 กลุม่เกษตรกรท าไรต่ าบลพคุ าจาน 55 หมู ่1 - พคุ าจาน พระพทุธบาท สระบรุี 14.740106 100.851599

121 สหกรณ์การเกษตร พระพทุธบาท 2/2 หมู ่6 - หนองแก พระพทุธบาท สระบรุี 14.704018 100.752597

122 สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก 99 หมู ่1- มติรภาพ มติรภาพ มวกเหล็ก สระบรุี 14.6309 101.18475

123 สหกรณ์โคนมไทยมลิค ์ 59 หมู ่18 - ล าพญากลาง มวกเหล็ก สระบรุี 14.919068 101.429716

124 สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก 39 หมู ่1 สายมวกเหล็ก-สวนมะเดือ่ หนองยา่งเสอื มวกเหล็ก สระบรุี 14.754884 101.221269

125 บจก. พ ีพลัส พาวเวอร ์ 95/4 4 สวุรรณศร บา้นล า วหิารแดง สระบรุี 14.379639 100.956698

126 หจก. กสกิจิปิโตรเลยีม 226 หมู ่1- สวุรรณศร หนองสรวง วหิารแดง สระบรุี 14.34583 100.99092

127 สหกรณ์การเชา่ซือ้ทีด่นิหนองเสอื 67/11 หมู ่4 - หนองหมู วหิารแดง สระบรุี 14.275017 100.89186

128 สหกรณ์การเกษตรหนองแค 63 - ระพพัีฒนฝ่ั์งซา้ย หนองแค หนองแค สระบรุี 14.337271 100.865304

129 สหกรณ์การเกษตรหนองแค 105/1 - ระพพัีฒนฝ่ั์งขวา หนองแค หนองแค สระบรุี 14.336781 100.86329

130 สหกรณ์การเกษตร หนองแค 13 หมู ่3 - หนองจรเข ้ หนองแค สระบรุี 14.344805 100.90872

131 หจก. รัตณานนท ์บรกิาร 27/3 หมูท่ี ่5 - หนองปลาหมอ หนองแค สระบรุี 14.381505 100.856268

132 บจก. วธินทรัพย ์ 888 หมู ่5 - หว้ยขมิน้ หนองแค สระบรุี 14.415498 100.891685

133 สหกรณ์การเกษตร หนองแซง 45 หมู ่3 ทางหลวงแผน่ดนิสายพหลโยธนิ-หนองแซง หนองควายโซ หนองแซง สระบรุี 14.490547 100.788855

134 สหกรณ์การเกษตร หนองแซง  (สาขาต 26 หมู ่3 - หนองหัวโพ หนองแซง สระบรุี 14.472966 100.808437

135 สหกรณ์การเกษตรหนองโดน 387 หมู ่1 ทางรถไฟสายเหนอื หนองโดน หนองโดน สระบรุี 14.686245 100.705521

136 สหกรณ์การเกษตร เมอืงสงิหบ์รุ ี 67 หมู ่6 - ตน้โพธิ์ เมอืงสงิหบ์รุี สงิหบ์รุี 14.887701 100.395902

137 สหกรณ์การเกษตร คา่ยบางระจัน 63 หมู ่9 - บางระจัน คา่ยบางระจัน สงิหบ์รุี 14.801174 100.313427

138 สหกรณ์การเกษตร พรหมบรุ ี 140 หมู ่4 - บางน ้าเชีย่ว พรหมบรุี สงิหบ์รุี 14.792824 100.458792

139 หจก. แกรนดล์โีอ 111 หมู ่1 ทางหลวงบางปะอนิ-นครสวรรค์ พรหมบรุี พรหมบรุี สงิหบ์รุี 14.850009 100.444318

140 บางจาก - อนิทรบ์รุี 166 หมู ่6 สายบางปะอนิ-นครสวรรค์ ชนี ้ารา้ย อนิทรบ์รุี สงิหบ์รุี 15.08147 100.308298

141 หจก. พัทธนันท ์2018 71 หมูท่ี ่5 สายเอเซยี ทา่งาม อนิทรบ์รุี สงิหบ์รุี 15.038927 100.334593

142 สหกรณ์การเกษตรอนิทรบ์รุ ี 54/4 หมู ่1 - ทา่งาม อนิทรบ์รุี สงิหบ์รุี 15.020471 100.339045

143 บางจาก - สงิหบ์รุี 116 หมู ่1 สายเอเซยี น ้าตาล อนิทรบ์รุี สงิหบ์รุี 14.980995 100.357673

144 สหกรณ์การเกษตร เดมิบางนางบวช 83 หมู ่3 ทางหลวงชนบทหมายเลข สพ.3-5- เขาพระ เดมิบางนางบวช สพุรรณบรุี 14.85804 100.09

145 หจก. สมควรชยั 111/2 หมู ่1 มาลัยแมน ดอนก ายาน เมอืงสพุรรณบรุี สพุรรณบรุี 14.484012 100.066001

146 บางจาก - สพุรรณบรุี 235/1 หมู ่5 สายสพุรรณบรุ-ีบางบัวทอง(34-) ทา่ระหัด เมอืงสพุรรณบรุี สพุรรณบรุี 14.455604 100.131817

147 หจก. น.ทรัพยเ์จรญิ 99/9 - - ทา่ระหัด เมอืงสพุรรณบรุี สพุรรณบรุี 14.431953 100.142969

148 สหกรณ์บรกิารเดนิรถสพุรรณบรุ ี 234/1 หมู ่4 สพุรรณบรุ-ีบางบัวทอง สนามชยั เมอืงสพุรรณบรุี สพุรรณบรุี 14.477667 100.132147

149 สหกรณ์การเกษตร ดอนเจดยี ์ 689 หมู ่5 อูย่า-ดอนเจดยี์ ดอนเจดยี์ ดอนเจดยี์ สพุรรณบรุี 14.62732 100.01419

150 สหกรณ์นคิมดา่นชา้ง 2/1 หมู ่3 ถนน กม.2-ทัพผึง้นอ้ย หนองมะคา่โมง ดา่นชา้ง สพุรรณบรุี 14.911343 99.724722

151 สหกรณ์การเกษตร ดา่นชา้ง 1078 หมู ่5 - หนองมะคา่โมง ดา่นชา้ง สพุรรณบรุี 14.841118 99.701811

152 สหกรณ์การเกษตร บางปลามา้ 240 หมู ่5 สายบางปลามา้-สพุรรณบรุี โคกคราม บางปลามา้ สพุรรณบรุี 14.407313 100.155128

153 หจก. ด ารงเจรญิบรกิาร 83 หมู ่1 สายเกา้หอ้ง-บางแมห่มา้ย บา้นแหลม บางปลามา้ สพุรรณบรุี 14.376861 100.1563

154 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษต 50 หมู ่3 - วงัน ้าซบั ศรปีระจันต์ สพุรรณบรุี 14.663906 100.126871

155 บจก. ไทย-เทค อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ า 92/43 หมู ่5 - วงัยาง ศรปีระจันต์ สพุรรณบรุี 14.546955 100.132167

156 บจก. สนิลาวลัย ์ 173 หมู ่6 สายสพุรรณบรุ-ีชยันาท (34-) วงัยาง ศรปีระจันต์ สพุรรณบรุี 14.568341 100.146747

157 สหกรณ์การเกษตร ศรปีระจันต ์ 371 หมู ่2 ทางหลวงแผน่ดนิสายสพุรรณบรุ-ีชยันาท (34-) ศรปีระจันต์ ศรปีระจันต์ สพุรรณบรุี 14.614182 100.153434

158 บจก. พราวออยล ์ 999 หมูท่ี ่11 - ทุง่คอก สองพีน่อ้ง สพุรรณบรุี 14.17294 99.956121

159 สหกรณ์การเกษตร สองพีน่อ้ง 68 - สายบางลี-่หนองวลัยเ์ปรีย้ง สองพีน่อ้ง สองพีน่อ้ง สพุรรณบรุี 14.229505 100.032834
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160 หจก. นภาพรออยล์ 902 หมู ่2 สายสามชกุ-หนองหญา้ไซ สามชกุ สามชกุ สพุรรณบรุี 14.755890 100.083799

161 สหกรณ์การเกษตร สามชกุ 479/2 หมู ่6 - สามชกุ สามชกุ สพุรรณบรุี 14.76228 100.09007

162 สหกรณ์การเกษตร หนองหญา้ไซ 515 หมู ่5 ตดิทางสาธารณประโยชน์ หนองหญา้ไซ หนองหญา้ไซ สพุรรณบรุี 14.77686 99.913969

163 สหกรณ์ การเกษตรอูท่อง 327 หมู ่3 ทางหลวงแผน่ดนิสายทางแยกเขา้อทัุยธานี(333) ดอนคา อูท่อง สพุรรณบรุี 14.382513 99.908105

164 หจก. ณัฐภัทรออยล์ 114 หมู ่1- สายอูท่อง-สระกระโจม บา้นโขง้ อูท่อง สพุรรณบรุี 14.561038 99.889372

165 หจก. วฒุชิยัปิโตรเลยีม 460 3 - อูท่อง อูท่อง สพุรรณบรุี 14.385047 99.910651

166 สหกรณ์การเกษตรโพธิท์อง 149 หมู ่1 ทางหลวงแผน่ดนิสายอา่งทอง-โพธิท์อง-แสวงหา(3-64) ป่างิว้ เมอืงอา่งทอง อา่งทอง 14.603731 100.424626

167 สหกรณ์การเกษตร แสวงหา 102 หมู ่4 สาธารณประโยชน์ แสวงหา แสวงหา อา่งทอง 14.752944 100.320303

168 สหกรณ์การเกษตร ไชโย 48/2 หมู ่1 - เทวราช ไชโย อา่งทอง 14.657275 100.457583

169 หจก. ไอลดา ปิโตรเลยีม 78 หมู ่2 สายเอเซยี ไชยภมูิ ไชโย อา่งทอง 14.725236 100.454839

170 หจก. เพิม่ทรัพยปิ์โตรเลยีม 66/7 หมู ่1 สายเอเซยี จรเขร้อ้ง ไชโย อา่งทอง 14.665474 100.472487

171 หจก. ป่าโมกปิโตรเลยีม 118 หมู ่8 สายอยธุยา-อา่งทอง โรงชา้ง ป่าโมก อา่งทอง 14.484686 100.453802

172 สหกรณ์การเกษตรวเิศษชยัชาญ 381 - โพธิพ์ระยา-ทา่เรอื ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ อา่งทอง 14.594257 100.331992

173 หจก. เพชรวฒันะบรกิาร 399 หมู ่2 อทัุย-พหลโยธนิ สะแกกรัง เมอืงอทัุยธานี อทัุยธานี 15.396161 100.026537

174 สหกรณ์การเกษตร เมอืงอทัุยธาน ี 79 - รักการดี อทัุยใหม่ เมอืงอทัุยธานี อทัุยธานี 15.377080 100.021945

175 สหกรณ์การเกษตร ทัพทัน 271/1 หมู ่1 - ทัพทัน ทัพทัน อทัุยธานี 15.457624 99.883825

176 สหกรณ์การเกษตร ทัพทัน  (สาขา 1 29 หมู ่2 สายทัพทัน-อทัุยธานี ทุง่นาไทย ทัพทัน อทัุยธานี 15.441529 99.920409

177 สหกรณ์การเกษตรบา้นไร ่ 539 หมู ่4 บา้นไร-่การุง้ อทัุยธานี เมอืงการุง้ บา้นไร่ อทัุยธานี 15.183002 99.696981

178 สหกรณ์ การเกษตรบา้นไร ่ 125 หมู ่1 - บา้นบงึ บา้นไร่ อทัุยธานี 15.084896 99.544871

179 สหกรณ์นคิมลานสกั 1 หมู ่4 - ทุง่นางาม ลานสกั อทัุยธานี 15.433158 99.602201

180 กลุม่เกษตรกรท านาประดูย่นื 36/1 หมู ่9 - ประดูย่นื ลานสกั อทัุยธานี 15.430149 99.644447

181 สหกรณ์การเกษตร ลานสกั 178/4 หมู ่2 สายหนองฉาง-อุม้ผาง ลานสกั ลานสกั อทัุยธานี 15.453714 99.568422

182 สหกรณ์การเกษตร สวา่งอารมณ์ 16/7 หมู ่1 สายทัพทัน-สวา่งอารมณ์ สว่างอารมณ์ สวา่งอารมณ์ อทัุยธานี 15.579109 99.861002

183 สหกรณ์การเกษตร หนองขาหยา่ง 37 หมู ่2 - หนองขาหยา่ง หนองขาหยา่ง อทัุยธานี 15.364182 99.92471

184 หจก. สหพรประสทิธิ์ 238 หมู ่1 สายหนองฉาง-บา้นไร่ เขาบางแกรก หนองฉาง อทัุยธานี 15.302021 99.695945

185 สหกรณ์การเกษตร หนองฉาง 36/3 หมู ่1 - หนองสรวง หนองฉาง อทัุยธานี 15.381044 99.831663

186 สหกรณ์การเกษตรหนองฉาง 123 หมู ่1 หนองฉาง-บา้นไร่ หนองสรวง หนองฉาง อทัุยธานี 15.384668 99.840391

187 สหกรณ์การเกษตรหว้ยคต 143/4 หมู ่1 - หว้ยคต หว้ยคต อทัุยธานี 15.266228 99.586198


