
ล ำดบั ชือ่สถำนบีรกิำร เลขที่ หมูท่ ี่ ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จงัหวดั ละตจิดู ลองตจิดู

1 บจก. เพิม่พลูปิโตรเลยีม (9999) 390 หมู ่9 ขว่งเปา จอมทอง เชยีงใหม่ 18.431196 98.683786

2 บางจาก - จอมทอง 170 หมู ่10 ปลอ้ง เทงิ เชยีงราย 19.65105 100.0884

3 หจก.พรพฤทฒ ์คอนสตรัคชั่น 930/5 - เวยีง เมอืงเชยีงราย เชยีงราย 99.875191 20.094706

4 บางจาก - แมล่าว 59 หมู ่2 จอมหมอกแกว้ แมล่าว เชยีงราย 19.754222 99.731283

5 บจก. เอ็นเคเอ็น ปิโตรเลยีม 57 หมู ่2 หนองชมุพล เขายอ้ย เพชรบรุี 13.29477 99.822646

6 บางจาก-วงัมะนาว 2 3/1 หมู ่2 หว้ยโรง เขายอ้ย เพชรบรุี 13.318703 99.827723

7 บางจาก-ดอนขนุหว้ย 2 81 หมู ่1 ดอนขนุหว้ย ชะอ า เพชรบรุี 12.89182 99.91042

8 สหกรณ์การเกษตร หนองหญา้ปลอ้ง 155 หมู ่4 หนองหญา้ปลอ้ง หนองหญา้ปลอ้ง เพชรบรุี 13.162000 99.693982

9 สหกรณ์การเกษตรศรเีทพ  (สาขา 2) 56 หมู ่6 โคกสะอาด ศรเีทพ เพชรบรูณ์ 15.465101 101.062508

10 หจก.น าชัยปิโตรเลยีม 2015 212 หมู ่3 หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 15.974841 101.056765

11 บจก. ดาวศรไีทยใหม ่2006  (สาขา 2) 521 หมู ่2 เชยีงคาน เชยีงคาน เลย 17.897416 101.673736

12 สหกรณ์การเกษตรเมอืงแพร่ 2 ในเวยีง เมอืงแพร่ แพร่ 18.130614 100.144756

13 หจก.เพ็ญศรบีางจาก เซอรว์สิ 156 หมู ่7 ป่าแมต เมอืงแพร่ แพร่ 18.120957 100.140333

14 หจก.เอส ย ูออยล์ 169/1 หมู ่4 เขาคราม เมอืงกระบี่ กระบี่ 8.262746 98.806775

15 หจก.เครอืพนม 168-170 กระบีใ่หญ่ เมอืงกระบี่ กระบี่ 8.106142 98.916377

16 หจก.จงรักษ์ ออยล ์เซอรว์สิ 645 หมูท่ี ่2 อา่วนาง เมอืงกระบี่ กระบี่ 8.04135 98.84225

17 สหกรณ์นคิมอา่วลกึ 62 หมู ่3 ครีวีง ปลายพระยา กระบี่ 8.450296 98.785931

18 สหกรณ์การเกษตร ล าทับ 67 หมู ่4 ทุง่ไทรทอง ล าทับ กระบี่ 8.061401 99.282636

19 บางจาก-รา้นสหกรณ์การสือ่สารแหง่ประเทศไทย 99 - ทุง่สองหอ้ง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 13.88557 100.57122

20 บางจาก-กรุงธนบรุ ี2 128 บางล าภลูา่ง คลองสาน กรุงเทพฯ 13.72047 100.50122

21 บางจาก-นมิติรใหม่ 54/1 หมู ่1 ทรายกองดนิ คลองสามวา กรุงเทพฯ 13.84041343 100.734458

22 บจก. โมเดริน์ บซิ 277 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพฯ 13.820277 100.699135

23 บางจาก - ENCO 1079 จตจัุกร จตจัุกร กรุงเทพฯ 13.82363 100.55735

24 บางจาก - ป่ินเกลา้-นครชัยศรี 347 ฉมิพลี ตลิง่ชัน กรุงเทพฯ 13.7819 100.41503

25 บางจาก-ป่ินเกลา้-นครชัยศร ี2 68/24 หมู ่12 ศาลาธรรมสพน์ ทววีฒันา กรุงเทพฯ 13.78807 100.35645

26 บจก. ตระกลูทมิปิโตรเลยีม 289/1 ทา่แรง้ บางเขน กรุงเทพฯ 13.869771 100.646970

27 บจก. กลัปพฤกษ์ เนเชอรัล แกส๊ ซพัพลาย 4/1 บางแค บางแค กรุงเทพฯ 13.687084 100.426421

28 บางจาก - บางแค 1303 บางแคเหนอื บางแค กรุงเทพฯ 13.720176 100.405331

29 บางจาก-เพชรเกษม 57 1517 - หลักสอง บางแค กรุงเทพฯ 13.70918 100.39208

30 หจก.ปิโตรวนั 309 - หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 13.750242 100.645017

31 บางจาก - พระราม 2 กม.11 634 - แสมด า บางขนุเทยีน กรุงเทพฯ 13.62998 100.3962

32 บางจาก - พระราม 2 กม.12 607/2 แสมด า บางขนุเทยีน กรุงเทพฯ 13.618681 100.386575

33 บางจาก - บางขนุเทยีนชายทะเล 188/2 แสมด า บางขนุเทยีน กรุงเทพฯ 13.651141 100.43065

34 บจก. พงษ์วฒัน ์ออยล ์ 123, 125 แสมด า บางขนุเทยีน กรุงเทพฯ 13.66287 100.44125

35 บางจาก-สถานรีถไฟบางซือ่ 102/4 หมู ่24 บางซือ่ บางซือ่ กรุงเทพฯ 13.80077731 100.5381417

36 บางจาก-สวสัดกิารกรมอตุนุยิมวทิยา 4353 บางนา บางนา กรุงเทพฯ 13.66642 100.60429

37 บจก. เอส ซ ีกรุ๊ป 1111/1 - บางนาเหนอื บางนา กรุงเทพฯ 13.664878 100.651323

38 บางจาก-จรัญสนทิวงศ์ 677 บางออ้ บางพลัด กรุงเทพฯ 13.806012 100.512063

39 บางจาก-คูข่นานเอกมยั-รามอนิทรา 3 81 วงัทองหลาง วงัทองหลาง กรุงเทพฯ 13.77789 100.60691

40 บางจาก-เอกมยั 427/1 คลองตันเหนอื วฒันา กรุงเทพฯ 13.73806 100.58863

41 บางจาก - พัฒนาการ 1348 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพฯ 13.73682 100.62335

42 หจก.เอส.แอล.คารแ์คร์ 1622 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพฯ 13.71029 100.633823

43 หจก.โชคสมานบรกิาร (2015) 359/1 ปากแพรก เมอืงกาญจนบรุี กาญจนบรุี 14.027408 99.547808

44 บจก. พรเีมีย่มออยล ์(ประเทศไทย) 168 หมูท่ี ่7 ปากแพรก เมอืงกาญจนบรุี กาญจนบรุี 14.037225 99.577985

45 บจก. แอล.อาร.์เซอรว์สิ 14 หมู ่5 สงิห์ ไทรโยค กาญจนบรุี 14.089515 99.280542

46 บจก. เคเอสเอ็ม กาญจนบรุ ีออโตแ้กส๊ 308 หมู ่4 วงัศาลา ทา่มว่ง กาญจนบรุี 13.974189 99.670950
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47 สหกรณ์การเกษตรสวุรรณภมู ิ (สาขา 1) 197/15 หมูท่ี ่2 หนองขาว ทา่มว่ง กาญจนบรุี 14.065722 99.639298

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

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

50 สหกรณ์โคนมนครปฐม  (สาขาสนามแย)้ 8 สนามแย ้ ทา่มะกา กาญจนบรุี 13.953722 99.846259

51 สหกรณ์การเกษตร พนมทวน 178/1 หมู ่3 พนมทวน พนมทวน กาญจนบรุี 14.133601 99.701158

52 สหกรณ์การเกษตรบา้นเจา้เณร 82 หมู ่2 ทา่กระดาน ศรสีวสัดิ์ กาญจนบรุี 14.451726 99.13208

53 บจก. สวุรรณกจิ กา๊ซ แอนด ์ปิโตรเลยีม 300 หมู ่9 นครชมุ เมอืงก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 16.464580 99.496265

54 บจก. แสนโต ปิโตรเลยีม 216 หมู ่7 แสนตอ ขาณุวรลักษบรุี ก าแพงเพชร 16.029315 99.823322

55 สหกรณ์นคิมคลองสวนหมาก 212 หมู ่5 สกังาม คลองลาน ก าแพงเพชร 16.293629 99.387643

56 สหกรณ์การเกษตรเมอืงขอนแกน่ 192 หมู ่1 เมอืงเกา่ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 16.405376 102.781367

57 บจก. สคุนธมาน ปิโตรเลีย่ม 319 หมู ่4 บา้นเป็ด เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 16.422945 102.772755

58 หจก.ขอนแกน่สมบรูณ์ปิโตรเลยีม 417 หมูท่ี ่6 บา้นเป็ด เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 16.443232 102.806605

59 บจก. เอเอสพเีอส รเีทลแอนดเ์อเนอรจ์ ี 508 หมูท่ี ่2 บา้นเป็ด เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 16.449754 102.757086

60 บางจาก-ขอนแกน่ 2 178 หมู ่3 ศลิา เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 16.489298 102.832079

61 บจก. บัญชรเทวกลุ 257 หมู ่6 ส าราญ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 16.5428914 102.8296183

62 สหกรณ์การเกษตร แวงนอ้ย 169 หมู ่6 แวงนอ้ย แวงนอ้ย ขอนแกน่ 15.801925 102.421952

63 สหกรณ์การเกษตร ชนบท 2/2 หมู ่10 ชนบท ชนบท ขอนแกน่ 16.087492 102.62956

64 หจก.ประยรูบรกิาร 199 หมู ่3 ไชยสอ ชมุแพ ขอนแกน่ 16.519005 102.116933

65 สหกรณ์การเกษตรชมุแพ 92 หมู ่9 ขวัเรยีง ชมุแพ ขอนแกน่ 16.52228 102.20603

66 บจก. ประยรูสมบรูณ์ทรัพย ์ 277 หมู ่7 หนองไผ่ ชมุแพ ขอนแกน่ 16.530338 102.133373

67 บจก. น ้าพอง เอ็นจวี ี2558 88 หมู ่10 กดุน ้าใส น ้าพอง ขอนแกน่ 16.680512 102.803500

68 บจก. สนิเจรญิบา้นไผ ่ 74/16 หมูท่ี ่10 ในเมอืง บา้นไผ่ ขอนแกน่ 16.060593 102.755302

69 หจก.ทวจีติตอ์อยล์ 121 หมู ่7 หนองน ้าใส บา้นไผ่ ขอนแกน่ 16.012055 102.705727

70 บจก. สคุนธมาน ปิโตรเลีย่ม 163 หมู ่12 หนิตัง้ บา้นไผ่ ขอนแกน่ 16.056014 102.788511

71 สหกรณ์การเกษตร บา้นฝาง 127 หมู ่2 บา้นฝาง บา้นฝาง ขอนแกน่ 16.455964 102.634494

72 สหกรณ์การเกษตร เมอืงพล 147 หมู ่8 เมอืงพล พล ขอนแกน่ 15.801123 102.547519

73 บจก. เดชาพลออยล ์2001 (สาขาสชีมพู) 212 หมูท่ี ่11 วงัเพิม่ สชีมพู ขอนแกน่ 16.791129 102.182456

74 สหกรณ์การเกษตร อบุลรัตน ์ 199 หมู ่7 บา้นดง อบุลรัตน์ ขอนแกน่ 16.778145 102.635478

75 สหกรณ์การเกษตร เขาคชิฌกฏู 62/6 หมู ่7 ชากไทย เขาคชิฌกฏู จันทบรุี 12.771453 102.092615

76 หจก.กติ-กลุ ปิโตรเลยีม 21/1 หมู ่9 เกาะขวาง เมอืงจันทบรุี จันทบรุี 12.562659 102.11533

77 สหกรณ์การเกษตร แหลมสงิห ์ 11 หมู ่11 พลิว้ แหลมสงิห์ จันทบรุี 12.508154 102.162882

78 สหกรณ์การเกษตร เมอืงขลงุ 11 ขลงุ ขลงุ จันทบรุี 12.463347 102.224301

79 บางจาก-สวุนิทวงศ ์3 15/1 หมู ่5 วงัตะเคยีน เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา 13.72693 101.03653

80 บางจาก - แปลงยาว 25/1 หมู ่7 วงัเย็น แปลงยาว ฉะเชงิเทรา 13.57715489 101.2773263

81 หจก.อนันตกจิบรกิาร 5/5 หมู ่2 หมอนทอง บางน ้าเปรีย้ว ฉะเชงิเทรา 13.87196 101.0443

82 บจก. เคเอสเอ็ม พนมสารคาม ปิโตรเลยีม จ า 22/2 หมูท่ี ่9 เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชงิเทรา 13.663545 101.379874

83 บจก. พลังงานชลบรุ ี 258/5 หมู ่10 บา้นสวน เมอืงชลบรุี ชลบรุี 13.36191 101.015691

84 บจก. เพ็ชรประสทิธิ ์แอลพจี ี 69 หมูท่ี ่7 หนองขา้งคอก เมอืงชลบรุี ชลบรุี 13.278724 100.991271

85 บจก. เพ็ชรศวิะ ปิโตรเลยีม 53/7 หมูท่ี ่7 หนองขา้งคอก เมอืงชลบรุี ชลบรุี 13.272081 100.98984

86 บจก. ท ีเอช แอล ปิโตรเลยีม 105 หมูท่ี ่1 บา้นเกา่ พานทอง ชลบรุี 13.454027 101.023663

87 บางจาก - บอ่วนิ 2 291/20 หมู ่10 เขาคันทรง ศรรีาชา ชลบรุี 13.081531 101.121512

88 บจก. วนิเนอรย์ี ่(ไทยแลนด)์ 168, 168/1-4 หมู ่2 ทุง่สขุลา ศรรีาชา ชลบรุี 13.101105 100.904285

89 หจก. วนัชรุ ีเซอรว์สิ 45/33 หมู ่1 นาจอมเทยีน สตัหบี ชลบรุี 12.857704 100.914364

90 หา้งหุน้สว่นสามญั ศนูยส์าธติการตลาดบา้นป่าแดง 72/8 หมูท่ี ่1 หา้งสงู หนองใหญ่ ชลบรุี 13.255281 101.328686

91 สหกรณ์ การเกษตรหันคา  (สาขา 3) 189 หมู ่14 เนนิขาม เนนิขาม ชัยนาท 14.954757 99.951121

92 สหกรณ์การเกษตรมโนรมย ์ สาขา 4 253 หมู ่3 คุง้ส าเภา มโนรมย์ ชัยนาท 15.301664 100.095383
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93 สหกรณ์การเกษตรสรรคบรุ ี 41/2 หมู ่16 แพรกศรรีาชา สรรคบรุี ชัยนาท 15.043425 100.138318

94 ส านักงาน สหกรณ์การเกษตรสรรพยา 170/1 หมู ่3 ตลกุ สรรพยา ชัยนาท 15.190361 100.202927

95 สหกรณ์การเกษตรหันคา  (สาขา 2) 687/4 หมู ่1 หันคา หันคา ชัยนาท 14.978513 100.003844

96 สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบรูณ์ 199  หมูบ่า้นระหัด หมู ่3 กดุเลาะ เกษตรสมบรูณ์ ชัยภมูิ 16.297692 101.94834

97 หจก.พรหมจักรปิโตรเลยีม 98 หมู ่7 ชอ่งสามหมอ แกง้ครอ้ ชัยภมูิ 16.100756 102.261519

98 สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค ์ 207 หมู ่1 โคกมัง่งอย คอนสวรรค์ ชัยภมู ิ 15.931343 102.276466

99 หจก.ชอ่งสามหมอ แกส๊ 114 หมู ่5 ชอ่งสามหมอ คอนสวรรค์ ชัยภมู ิ 16.060431 102.274173

100 บจก. ประยรูแกส๊ แอนด ์ปิโตรเลยีม  สาขา คอนสาร 111 หมู ่3 ดงบัง คอนสาร ชัยภมูิ 16.594249 101.945225

101 สหกรณ์การเกษตรคอนสาร 109 หมู ่3 ดงบัง คอนสาร ชัยภมูิ 16.593508 101.939982

102 สหกรณ์การเกษตร บา้นเขวา้ 760 หมู ่1 บา้นเขวา้ บา้นเขวา้ ชัยภมูิ 15.784796 101.913967

103 บจก. รัฐเกยีรตคิอรป์อเรชั่น 317 หมู ่10 บา้นเพชร บ าเหน็จณรงค์ ชัยภมู ิ 15.432862 101.680225

104 หจก. 3เอ็ม คอนสตรัคชั่น 111 หมู ่ 10 โคกสะอาด ภเูขยีว ชัยภมูิ 16.491905 102.123868

105 บางจาก - เมอืงชมุพร 129 หมู ่3 วงัไผ่ เมอืงชมุพร ชมุพร 10.501797 99.143123

106 สหกรณ์ผูป้ลกูกาแฟจังหวดัชมุพร 274 หมู ่9 ทา่แซะ ทา่แซะ ชมุพร 10.672774 99.211774

107 สหกรณ์การเกษตร ทา่แซะ 172 หมู ่15 ทา่แซะ ทา่แซะ ชมุพร 10.66087 99.19443

108 บางจาก - ทา่แซะ 131 หมู ่3 ทา่ขา้ม ทา่แซะ ชมุพร 10.593792 99.123293

109 บางจาก - ละแม 139 หมู ่9 ทุง่หลวง ละแม ชมุพร 9.774321 99.078615

110 สหกรณ์การเกษตรหว้ยยอด 346 หมู ่7 หว้ยนาง หว้ยยอด ตรัง 7.895636 99.600066

111 หจก.ว.เจรญิพงศปิ์โตรเลยีม 113 หมู ่2 หว้ยยอด หว้ยยอด ตรัง 7.773742 99.631729

112 สหกรณ์การเกษตรเมอืงตราด  (สาขา 1) 50/1 หมู ่7 แหลมกลัด เมอืงตราด ตราด 12.135191 102.689747

113 หจก.แมส่อดวฒันาบรกิาร 86 แมส่อด แมส่อด ตาก 16.725162 98.59466

114 หจก.สริริุง่เรอืงแกส๊ แอนด ์ออยล์ 136/2 หมู ่2 ประดาง วงัเจา้ ตาก 16.7904330 99.163827

115 สหกรณ์เมอืงนครปฐม 67/11 หมู ่6 วงัตะกู เมอืงนครปฐม นครปฐม 13.849974 100.019469

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

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

118 หจก.บา้นแพงบรกิาร 343 หมู ่13 บา้นแพง บา้นแพง นครพนม 17.956954 104.214215

119 บางจาก-สบืศริิ 152/4 ในเมอืง เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 14.966873 102.066482

120 หจก.โคราช ว ีเอส กรุ๊ป 232 ในเมอืง เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 14.97296 102.090284

121 บจก. เดอะพาวเวอรอ์อยล ์ 54 หมู ่4 บา้นโพธิ์ เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 15.0611 102.17285

122 บจก. ท ีเอ็น เค คอรป์อเรชั่น 569 หมูท่ี ่7 หมืน่ไวย เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 15.027023 102.082135

123 สหกรณ์การเกษตร เสงิสาง 189/6 หมู ่15 เสงิสาง เสงิสาง นครราชสมีา 14.429437 102.470822

124 สหกรณ์การเกษตร สารภโีชคชัย 262 หมู ่3 โชคชัย โชคชัย นครราชสมีา 14.74248 102.1713

125 หจก.อรัญสนุทรกจิ 116 หมู ่9 โนนแดง โนนแดง นครราชสมีา 15.391994 102.519997

126 บจก. พวีายแสตนดารด์ 110 หมู ่10 โตนด โนนสงู นครราชสมีา 15.0941 102.25127

127 สหกรณ์การเกษตรโนนสงู 215 หมู ่2 ใหม่ โนนสงู นครราชสมีา 15.15495 102.25714

128 บจก. สหะสนัตสิขุปิโตรเลยีม (1999) 199 หมูท่ี5่ ดอนหวาย โนนสงู นครราชสมีา 15.08004 102.272215

129 สหกรณ์การเกษตรโนนสงู  (สาขา 2) 77 หมู ่16 ธารปราสาท โนนสงู นครราชสมีา 15.239405 102.349524

130 สหกรณ์การเกษตร ขามสะแกแสง 342 หมู ่2 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสมีา 15.345457 102.173746

131 สหกรณ์การเกษตร คงสามคัค ี 99 หมู ่11 เมอืงคง คง นครราชสมีา 15.440309 102.329378

132 สหกรณ์การเกษตร ครบรุ ี 265 หมู ่8 บา้นใหม่ ครบรุี นครราชสมีา 14.524923 102.260738

133 สหกรณ์การเกษตร จักราช 291 หมู ่1 จักราช จักราช นครราชสมีา 15.021041 102.410603

134 สหกรณ์การเกษตร ชมุพวง 221 หมู ่16 ชมุพวง ชมุพวง นครราชสมีา 15.339954 102.738495

135 สหกรณ์ การเกษตรดา่นขนุทด 333 หมู ่6 - ดา่นขนุทด นครราชสมีา 15.202845 101.798119

136 หจก.เลง้เซงฮวดปิโตรเลยีม 31 หมู ่1 ขนุทอง บัวใหญ่ นครราชสมีา 15.692118 102.329998

137 สหกรณ์การเกษตร ประทาย 15 หมู ่6 ประทาย ประทาย นครราชสมีา 15.5405 102.731949

138 สหกรณ์การเกษตร ล าพระเพลงิ 4 หมู ่8 เมอืงปัก ปักธงชัย นครราชสมีา 14.734698 102.029764



ล ำดบั ชือ่สถำนบีรกิำร เลขที่ หมูท่ ี่ ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จงัหวดั ละตจิดู ลองตจิดู

139 สหกรณ์การเกษตรพระทองค า 101/8 หมูท่ี ่1 สระพระ พระทองค า นครราชสมีา 15.323815 101.968313

140 สหกรณ์การเกษตร พมิาย 67 หมู ่6 ในเมอืง พมิาย นครราชสมีา 15.235486 102.490289

141 หจก.วเีอ็นแกส๊ 114 หมู ่9 มะเกลอืใหม่ สงูเนนิ นครราชสมีา 14.8513280 101.7123169

142 สหกรณ์การเกษตร หว้ยแถลง 2 หมู ่4 ทับสวาย หว้ยแถลง นครราชสมีา 15.005305 102.645908

143 บจก.บา้นพลังงาน ซพีี 83/1 หมูท่ี ่7 หนองหงส์ ทุง่สง นครศรธีรรมราช 8.175095 99.6311276

144 บจก. หอมยิม้ปิโตรเลยีม 208 หมู ่4 มหาโพธิ เกา้เลีย้ว นครสวรรค์ 15.841114 100.118122

145 บางจาก - บงึบอระเพ็ด 133 หมู ่3 เกรยีงไกร เมอืงนครสวรรค์ นครสวรรค์ 15.729373 100.186388

146 บจก. อรรถสทิธิปิ์โตรเลยีม 311 หมู ่3 หนองกระโดน เมอืงนครสวรรค์ นครสวรรค์ 15.81984 99.94013

147 หา้งหุน้สว่น ชลกรปิโตรเลยีม 65/3 หมู ่10 หนองกรด บรรพตพสิยั นครสวรรค์ 15.952876 100.115709

148 บางจาก - ราชพฤกษ์ 2 54/11 หมู ่2 บางพลับ ปากเกร็ด นนทบรุี 13.9151 100.45145

149 หจก. ทพิวรรณปิโตรเลยีม (สาขา 1) 158 บางนาค เมอืงนราธวิาส นราธวิาส 6.437419 101.822721

150 หจก.ทพิวรรณปิโตรเลยีม 5 หมู ่7 ล าภู เมอืงนราธวิาส นราธวิาส 6.398156 101.821214

151 บจก. ทรปิเปิล เค กรุ๊ป 7 หมู ่10 ล าภู เมอืงนราธวิาส นราธวิาส 6.409367 101.796096

152 สหกรณ์การเกษตร เมอืงน่าน 522 หมู ่4 ไชยสถาน เมอืงน่าน น่าน 18.780926 100.749141

153 สหกรณ์การเกษตรทุง่ชา้ง 129 หมู ่2 ทุง่ชา้ง ทุง่ชา้ง น่าน 19.399722 100.881064

154 สหกรณ์การเกษตรปัว 253 หมู ่1 ปัว ปัว น่าน 19.180918 100.889974

155 สหกรณ์การเกษตร เซกา 30 หมู ่11 เซกา เซกา บงึกาฬ 17.922236 103.94081

156 สหกรณ์การเกษตรเมอืงบรุรัีมย ์ (สาขา1) 188 หมูท่ี ่3 ชมุเห็ด เมอืงบรุรัีมย์ บรุรัีมย์ 15.053641 103.084562

157 สหกรณ์นคิมแคนดง 71 หมู ่11 แคนดง แคนดง บรุรัีมย์ 15.323778 103.12584

158 หจก.สนวนรัตนปิ์โตรเลยีม 98 หมู ่7 คเูมอืง คเูมอืง บรุรัีมย์ 15.222608 103.012576

159 สหกรณ์การเกษตร คเูมอืง 11 หมู ่10 คเูมอืง คเูมอืง บรุรัีมย์ 15.269854 102.999874

160 สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ ์ 108 ศรสีวา่ง นาโพธิ์ บรุรัีมย์ 15.651272 102.950167

161 หจก. เฉลมิพล ปิโตรเลยีม (9559) 105 หมู ่1 โคกมา้ ประโคนชัย บรุรัีมย์ 14.611971 103057427

162 สหกรณ์การเกษตร ละหานทราย 240/5 หมู ่2 ละหานทราย ละหานทราย บรุรัีมย์ 14.414927 102.860998

163 สหกรณ์การเกษตร ล าปลายมาศ 48 หมู ่12 โคกลาง ล าปลายมาศ บรุรัีมย์ 14.99546 102.839086

164 บางจาก-บางพนู 2 77/2 หมู ่5 บางพนู เมอืงปทมุธานี ปทมุธานี 13.975036 100.576766

165 บางจาก-พหลโยธนิ กม.38 54/4 หมู ่6 คลองหนึง่ คลองหลวง ปทมุธานี 14.041546 100.615992

166 บจก. เคมารท์บรกิาร 26/22 หมูท่ี3่ ลาดสวาย ล าลกูกา ปทมุธานี 13.932952 100.696089

167 บจก. พทีเูอ็น ปิโตรเลยีม 55 หมู1่ ทับสะแก ทับสะแก ประจวบครีขีนัธ์ 11.546016 99.630868

168 หจก.โชควรรณา ปิโตรเลยีม 333 หมูท่ี ่2 ทองมงคล บางสะพาน ประจวบครีขีนัธ์ 11.214263 99.407731

169 หจก.ไทยแกส๊ปิโตรเลยีม 625/3 หมูท่ี ่1 เขานอ้ย ปราณบรุี ประจวบครีขีนัธ์ 12.957746 101.050428

170 บจก. สหพัฒนพบิลู  (มหาชน) 169/1 หมู ่5 นนทรี กบนิทรบ์รุี ปราจนีบรุี 14.01249 101.698194

171 บจก. เอมมี ่เอ็นจวี ี 219 หมูท่ี ่15 นนทรี กบนิทรบ์รุี ปราจนีบรุี 14.045383 101.633214

172 สหกรณ์นคิมกบนิทรบ์รุ ี 721 หมู ่2 ทุง่โพธิ์ นาดี ปราจนีบรุี 14.126848 101.865586

173 สหกรณ์การเกษตรศรมีหาโพธ ิ 23 หมู ่9 ศรมีหาโพธิ ศรมีหาโพธิ ปราจนีบรุี 13.956024 101.509116

174 หจก.วชัระปิโตรเลยีม 200/1 หมู ่8 บอ่ทอง หนองจกิ ปัตตานี 6.803260 101.140374

175 สหกรณ์การเกษตร เสนา 6 หมู ่5 เจา้เจ็ด เสนา พระนครศรอียธุยา 14.32271 100.4006

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

177 บจก. รวยมหาทรัพย ์ปิโตรเลยีม 28/20 หมูท่ี ่9 เชยีงรากนอ้ย บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 14.184835 100.612155

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

179 บจก. ไออารอ์าร ์คอรเ์ปอรเ์รชั่น  (สาขา 4) 55/5 สามเรอืน บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 14.298421 100.655346

180 บางจาก-เอเซยี 2 52 หมู ่7 คลองสวนพลู พระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา 14.324296 100.614014

181 หจก.พรอรุณบรกิาร 58/1 หมู ่5 สามเมอืง ลาดบัวหลวง พระนครศรอียธุยา 14.15673 100.29141

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

183 สหกรณ์ สนง.สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิเมอืงพะเยา 98 หมูบ่า้นหว้ยบง หมู ่18 แมปื่ม เมอืงพะเยา พะเยา 19.263642 99.857004

184 หจก.ปังปอนดอ์อยล์ 29/38 หมูท่ี ่3 ตากแดด เมอืงพังงา พังงา 8.425075 98.479982
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185 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.พัทลงุ 251 หมู ่5 นาขยาด ควนขนุน พัทลงุ 7.689015 99.955384

186 หจก.บงึนารางบรกิารแกส๊ 456 หมู ่2 บงึนาราง บงึนาราง พจิติร 16.185455 100.128010

187 หจก.ไชยนาม กรุ๊ป 399/2 หมูท่ี ่7 สมอแข เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก 16.81704 100.310439

188 สหกรณ์การเกษตร ชาตติระการ 433/1 หมู ่5 ป่าแดง ชาตติระการ พษิณุโลก 17.271241 100.605471

189 สหกรณ์การเกษตรนคิมฯ บางระก า  (สาขาคยุมว่ง) 9/1 หมู1่2 คยุมว่ง บางระก า พษิณุโลก 16.812276 99.997666

190 หจก.ทรายทองปิโตรเลยีม 671/4 หมู ่7 บางระก า บางระก า พษิณุโลก 16.746573 100.109601

191 สหกรณ์ การเกษตรนคิมฯ บางระก า 514/1 หมู ่4 หนองกลุา บางระก า พษิณุโลก 16.659034 99.93567

192 บางจาก- บายพาสภเูก็ต กม.4 99/44 หมู ่5 รัษฎา เมอืงภเูก็ต ภเูก็ต 7.917184 98.368591

193 บางจาก - ภเูก็ต 24/11 หมู ่4 ราไวย์ เมอืงภเูก็ต ภเูก็ต 7.807702 98.336798

194 บางจาก - กะทู ้ 2/75-76 หมู ่2 กะทู ้ กะทู ้ ภเูก็ต 7.908677 98.344771

195 บจก. บญุศลิป์ ปิโตรเลยีม ออยล ์ 185 หมูท่ี ่2 ป่าตอง กะทู ้ ภเูก็ต 7.895306 98.302036

196 ศนูยร์วมธรุกจิสหกรณ์การเกษตรเมอืงมหาสารคาม 103 หมู ่23 เขวา เมอืงมหาสารคาม มหาสารคาม 16.158064 103.362792

197 สหกรณ์การเกษตร แกด า 83 หมู ่3 แกด า แกด า มหาสารคาม 16.031294 103.388869

198 สหกรณ์เครดติยเูนีย่นวงัขนาย  สาขาโกสมุพสิยั 6 หมู ่9 แกง้แก โกสมุพสิยั มหาสารคาม 16.195120 103.116356

199 สหกรณ์การเกษตร โกสมุพสิยั 70 หมู ่5 ยางนอ้ย โกสมุพสิยั มหาสารคาม 16.270545 103.085958

200 สหกรณ์การเกษตรบรบอื  สาขากดุรัง 80 หมู ่2 หนองแวง กดุรัง มหาสารคาม 16.050159 102.954968

201 สหกรณ์การเกษตร นาเชอืก 89 นาเชอืก นาเชอืก มหาสารคาม 15.807142 103.034328

202 สหกรณ์การเกษตรบรบอื (สาขาดอนงัว) หมูบ่า้นดอนงัว ดอนงัว บรบอื มหาสารคาม 15.935377 103.156216

203 สหกรณ์การเกษตรบรบอื  (สาขาตลาดกลาง) 3 หมู ่2 หนองสมิ บรบอื มหาสารคาม 16.015876 103.102097

204 บางจาก - พยัคฆภมูพิสิยั 223 หมู ่16 ปะหลาน พยัคฆภมูพิสิยั มหาสารคาม 15.509042 103.190685

205 หจก.มหาเรอืงชัย 205 หมู ่8 ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 15.518351 104.239759

206 หจก.ไทยนยิมออยล์ 204 หมู ่2 เกษตรวสิยั เกษตรวสิยั รอ้ยเอ็ด 15.653345 103.596447

207 สหกรณ์การเกษตรเสลภมู ิ 167 หมู ่6 กลาง เสลภมูิ รอ้ยเอ็ด 16.034881 103.925258

208 สหกรณ์การเกษตร ปทมุรัตน ์ 277 หมู ่12 บัวแดง ปทมุรัตต์ รอ้ยเอ็ด 15.637502 103.35017

209 สหกรณ์การเกษตรปฏริูปทีด่นิสวุรรณภมูหินึง่ 102 หมู ่14 สระคู สวุรรณภมูิ รอ้ยเอ็ด 15.607628 103.795663

210 สหกรณ์การเกษตร หนองพอก 238 หมู ่9 รอบเมอืง หนองพอก รอ้ยเอ็ด 16.309808 104.209632

211 สหกรณ์การเกษตร อาจสามารถ 219 หมู ่7 อาจสามารถ อาจสามารถ รอ้ยเอ็ด 15.848850 103.868777

212 หจก.บญุชว่ยเหลอื (กระแสบน) 294 หมู ่8 กระแสบน แกลง ระยอง 12.84564 101.620433

213 สหกรณ์การเกษตรนคิมฯ ระยอง 91/8 หมู ่2 นคิมพัฒนา นคิมพัฒนา ระยอง 12.826478 101.201817

214 บจก. เกา้กอ้ง ปิโตรเลยีม 544 หมูท่ี ่6 มะขามคู่ นคิมพัฒนา ระยอง 12.830788 101.128581

215 สหกรณ์การเกษตร ปลวกแดง 385 หมู ่1 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 12.9783 101.21155

216 สหกรณ์นคิมชมุแสงจันทร ์ 16 หมู ่1 ชมุแสง วงัจันทร์ ระยอง 12.9445 101.5295

217 บางจาก-บา้นโป่ง 121/10 หมู ่10 หนองออ้ บา้นโป่ง ราชบรุี 13.792849 99.945994

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

219 สหกรณ์การเกษตร ทา่วุง้ 346 หมู ่1 ทา่วุง้ ทา่วุง้ ลพบรุี 14.817282 100.508617

220 หจก.เถนินภา 77 หมู ่7 เถนิบรุี เถนิ ล าปาง 17.578923 99.210652

221 สหกรณ์การเกษตร หา้งฉัตร 141 หมู ่1 ปงยางคก หา้งฉัตร ล าปาง 18.310692 99.389912

222 บจก. เวยีงออยล ์ 116 หมู ่2 เวยีงยอง เมอืงล าพนู ล าพนู 18.561709 99.034886

223 สหกรณ์ การเกษตรยางชมุนอ้ย 57 หมู ่8 ยางชมุนอ้ย ยางชมุนอ้ย ศรสีะเกษ 15.254842 104.396797

224 สหกรณ์การเกษตรเทพา 11/2 หมู ่3 เทพา เทพา สงขลา 6.823956 100.961948

225 สหกรณ์การเกษตรนคิมฯ เทพา 56 หมู ่3 ทา่มว่ง เทพา สงขลา 6.730973 100.985985

226 บางจาก-บางปู 272 หมู ่2 บางปใูหม่ เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 13.534518 100.658505

227 บางจาก-แบริง่ 3208 หมู ่10 ส าโรงเหนอื เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 13.654312 100.611567

228 บางจาก-ศรนีครนิทร์ 887 หมูท่ี ่5 ส าโรงเหนอื เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 13.650875 100.640145

229 บางจาก-บางนา-ตราด กม.22 46/1 หมู ่1 ศรีษะจรเขใ้หญ่ บางเสาธง สมทุรปราการ 13.598877 100.792169

230 บางจาก-บางนา-ตราด กม.27 399/2 หมู ่1 บางบอ่ บางบอ่ สมทุรปราการ 13.587921 100.839856
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231 บางจาก - บางนา-ตราด กม.27 (ขาเขา้) 557 หมูท่ี ่1 บางบอ่ บางบอ่ สมทุรปราการ 13.586703 100.840578

232 บางจาก-สาขากิง่แกว้ 23/17 หมู ่7 ราชาเทวะ บางพลี สมทุรปราการ 13.704017 100.735202

233 บจก. เคเอสเอ็ม อมัพวา ปิโตรเลยีม 9/9 หมู ่7 บางแกว้ เมอืงสมทุรสงคราม สมทุรสงคราม 13.42025 100.03222

234 บจก. พ.ีเอ.เอ็น.ออยล ์ 59 หมู ่5 แพรกหนามแดง อมัพวา สมทุรสงคราม 13.348702 99.893697

235 หจก.พ.ีอาร.์แพรกหนามแดงปิโตรเลยีม 5 หมู ่6 แพรกหนามแดง อมัพวา สมทุรสงคราม 13.345332 99.884258

236 หจก.ทรัพยม์ัน่คงบรกิาร 47/4 หมู ่4 โคกขาม เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 13.562689 100.29413

237 บจก. เคเอสเอ็ม ไฮเอ็นเนอรจ์ ี 99/22 หมูท่ี ่2 นาดี เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 13.591535 100.281273

238 บจก. ชดิบญุ 30/17 หมู ่2 บางกระเจา้ เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 13.539376 100.230024

239 บจก. สมัฤทธผิลปิโตรเลยีม 50 หมู ่7 บา้นเกาะ เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 13.574151 100.213074

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

241 สหกรณ์การเกษตร บา้นแพว้ 44 หมู ่2 บา้นแพว้ บา้นแพว้ สมทุรสาคร 13.619663 100.096054

242 สหกรณ์การเกษตร ตาพระยา 178 หมู ่1 ตาพระยา ตาพระยา สระแกว้ 14.00175 102.80317

243 สหกรณ์นคิมวงัน ้าเย็นสอง 2 หมู ่13 วงัน ้าเย็น วงัน ้าเย็น สระแกว้ 13.478582 102.19533

244 สหกรณ์การเกษตร วฒันานคร 283 หมู ่3 วฒันานคร วฒันานคร สระแกว้ 13.739618 102.335037

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

246 บจก. วธินทรัพย ์ 888 หมู ่5 หว้ยขมิน้ หนองแค สระบรุี 14.415498 100.891685

247 สหกรณ์การเกษตร คา่ยบางระจัน 63 หมู ่9 บางระจัน คา่ยบางระจัน สงิหบ์รุี 14.801174 100.313427

248 สหกรณ์การเกษตรอนิทรบ์รุ ี 54/4 หมู ่1 ทา่งาม อนิทรบ์รุี สงิหบ์รุี 15.020471 100.339045

249 สหกรณ์การเกษตร บา้นดา่นลานหอย 70/6 หมู ่1 ลานหอย บา้นดา่นลานหอย สโุขทัย 17.004913 99.564666

250 สหกรณ์การเกษตร เดมิบางนางบวช 83 หมู ่3 เขาพระ เดมิบางนางบวช สพุรรณบรุี 14.85804 100.09

251 บจก. ไทย-เทค อนิเตอรเ์นชั่นแนล 92/43 หมู ่5 วงัยาง ศรปีระจันต์ สพุรรณบรุี 14.546955 100.132167

252 บจก. สนิลาวลัย ์ 173 หมู ่6 วงัยาง ศรปีระจันต์ สพุรรณบรุี 14.568341 100.146747

253 สหกรณ์การเกษตร ศรปีระจันต ์ 371 หมู ่2 ศรปีระจันต์ ศรปีระจันต์ สพุรรณบรุี 14.614182 100.153434

254 หจก.ณัฐภัทรออยล์ 114 หมู ่10 บา้นโขง้ อูท่อง สพุรรณบรุี 14.561038 99.889372

255 หจก.วฒุชิัยปิโตรเลยีม 460 หมู ่3 อูท่อง อูท่อง สพุรรณบรุี 14.385047 99.910651

256 สหกรณ์การเกษตรเกาะพงัน 204 หมู ่1 เกาะพะงัน เกาะพะงัน สรุาษฎรธ์านี 9.711304 99.991626

257 บางจาก - บายพาสสรุาษฏร ์กม.5 สาขา 2 129/4 หมู ่6 มะขามเตีย้ เมอืงสรุาษฎรธ์านี สรุาษฎรธ์านี 9.1156323 99.3461033

258 บางจาก - กาญจนดษิฐ ์ขาออก 85/6 หมู ่9 พลายวาส กาญจนดษิฐ์ สรุาษฎรธ์านี 9.15902 99.511088

259 บางจาก - กาญจนดษิฐ ์ขาเขา้ 69 หมู ่4 พลายวาส กาญจนดษิฐ์ สรุาษฎรธ์านี 9.1580048 99.5126933

260 สหกรณ์การเกษตรบา้นเชีย่วหลาน 16 หมู ่4 เขาพัง บา้นตาขนุ สรุาษฎรธ์านี 8.973265 98.84325

261 บางจาก - บา้นนาเดมิ ทล.41 กม.190 7/6 หมู ่1 ทา่เรอื บา้นนาเดมิ สรุาษฎรธ์านี 8.9305356 99.2713019

262 บจก. เค.ซ.ีออยล ์เซอรว์สิ  (สาขา 2) 33/5 หมู ่3 ทา่เรอื บา้นนาเดมิ สรุาษฎรธ์านี 8.953554 99.239799

263 บางจาก-บา้นนาเดมิ 424/2 หมู ่2 บา้นนา บา้นนาเดมิ สรุาษฎรธ์านี 8.880969 99.296199

264 สหกรณ์การเกษตร ส าโรงทาบ 160 หมู ่5 หนองไผล่อ้ม ส าโรงทาบ สรุนิทร์ 15.05783 103.937272

265 สหกรณ์การเกษตร แสวงหา 102 หมู ่4 แสวงหา แสวงหา อา่งทอง 14.752944 100.320303

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

267 สหกรณ์การเกษตรวเิศษชัยชาญ 381 ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชัยชาญ อา่งทอง 14.594257 100.331992

268 บจก. เพิม่คณู 138 หมู ่8 โนนสงู เมอืงอดุรธานี อดุรธานี 17.30811 102.854119

269 บจก. ศรธีนเทพ 295 หมู ่1 นาขา่ เมอืงอดุรธานี อดุรธานี 17.556108 102.800461

270 บจก. บเีอ็นจ ี 259/2 หมู ่14 หนองนาค า เมอืงอดุรธานี อดุรธานี 17.370449 102.857946

271 บจก. บ.ีซ.ีจ.ี (2012) 8 หมากแขง้ เมอืงอดุรธานี อดุรธานี 17.4021765 102.7925220

272 บจก. ปัญญดาพร 213/7 - หมากแขง้ เมอืงอดุรธานี อดุรธานี 17.419564 102.790774

273 สหกรณ์การเกษตร ไชยวาน 6 หมู ่11 ไชยวาน ไชยวาน อดุรธานี 17.289827 103.223816

274 หจก.ธรุะทอง 229 หมู ่9 เมอืงเพยี กดุจับ อดุรธานี 17.421789 102.553073

275 หจก.บญุเอ็ง 140 หมู ่1 เวยีงค า กมุภวาปี อดุรธานี 17.11058 103.02386

276 หจก.ป๊ัมโพธิท์องบรกิาร 266/1 หมูท่ี ่3 บา้นผอื บา้นผอื อดุรธานี 17.695576 102.455637
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277 สหกรณ์การเกษตร วงัสามหมอ 156/4 หมู ่2 วงัสามหมอ วงัสามหมอ อดุรธานี 16.943647 103.443822

278 สหกรณ์การเกษตรเมอืงตรอน 98/5 หมู ่2 วงัแดง ตรอน อตุรดติถ์ 17.493312 100.1135

279 สหกรณ์การเกษตร น ้าปาด 344/4 หมู ่4 แสนตอ น ้าปาด อตุรดติถ์ 17.726215 100.676479

280 สหกรณ์การเกษตร เมอืงลับแล 206 หมู ่13 ฝายหลวง ลับแล อตุรดติถ์ 17.651345 100.047437

281 หจก.เพชรวฒันะบรกิาร 399 หมู ่2 สะแกกรัง เมอืงอทัุยธานี อทัุยธานี 15.396161 100.026537

282 สหกรณ์การเกษตร ทัพทัน 271/1 หมู ่1 ทัพทัน ทัพทัน อทัุยธานี 15.457624 99.883825

283 สหกรณ์การเกษตรบา้นไร่  (สาขา 1) 539 หมู ่4 เมอืงการุง้ บา้นไร่ อทัุยธานี 15.183002 99.696981

284 สหกรณ์การเกษตรบา้นไร่  (สาขาบา้นไร)่ 125 หมู ่1 บา้นบงึ บา้นไร่ อทัุยธานี 15.084896 99.544871

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

286 สหกรณ์การเกษตร หนองฉาง 36/3 หมู ่1 หนองสรวง หนองฉาง อทัุยธานี 15.381044 99.831663

287 สหกรณ์การเกษตรบณุฑรกิ 36 หมูท่ี ่2 บัวงาม บณุฑรกิ อบุลราชธานี 14.6876230 105.375145

288 สหกรณ์การเกษตรพบิลูมงัสาหาร  (สาขา1) 242 หมู ่13 กดุชมภู พบิลูมงัสาหาร อบุลราชธานี 15.185062 105.251391


