
รายชือ่ปั๊มบางจากทีร่ว่มรายการ เตมิน า้มนั E85 S ทกุ 500  บาท ฟร ีน า้ด ืม่ 1.5 ลติร 1 ขวด

ล าดบั ชือ่สถานบีรกิาร เลขที่ หมู่ ซอย ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ ละตจิดู ลองตจิดู

1 บางจาก - รามอนิทรา 50 - - รามอนิทรา มนีบรุี มนีบรุี กรุงเทพฯ 10510 13.8123 100.70513

2 บางจาก - สวุนิทวงศ ์2 30/7 หมู ่3 - สวุนิทวงศ์ ล าผักชี หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 13.807266 100.831235

3 บจก. กมิเอ็ง ปิโตรเลยีม (2544) 32/2 หมู ่4 - เคหะร่มเกลา้ คลองสองตน้นุ่น ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 13.77357 100.73398

4 บางจาก - สาขานมิติใหม ่2 3/1 - - นมิติใหม่ มนีบรุี มนีบรุี กรุงเทพฯ 10510 13.822769 100.740784

5 บางจาก - เลยีบวารี 77 - - เลยีบวารี กระทุม่ราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 13.85555 100.85672

6 บางจาก - สาขารามค าแหง 164 8/4 - - รามค าแหง มนีบรุี มนีบรุี กรุงเทพฯ 10510 13.796889 100.710495

7 บางจาก - ร่มเกลา้ 179/9 - - ร่มเกลา้ คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 13.745626 100.746935

8 บจก. วัชรชยัปิโตรเลยีม 445 หมู ่13 - สหีบรุานุกจิ มนีบรุี มนีบรุี กรุงเทพฯ 10510 13.81235 100.71968

9 บจก. โมเดริน์ บซิ 277 - - พระยาสเุรนทร์ บางชนั คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 13.820277 100.699135

10 สหกรณ์การเกษตรหนองจอก 43/2 หมู ่4 - สงัฆสนัตสิขุ กระทุม่ราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 13.853413 100.87228

11 บางจาก - ลาดพรา้ว 111 3043 - - ลาดพรา้ว คลองจ่ัน บางกะปิ กรุงเทพฯ 10310 13.771381 100.635991

12 บางจาก - คูข่นานเอกมัย-รามอนิทรา 1 28 - ซอยโยธนิพัฒนา ประดษิฐม์นูธรรม คลองจ่ัน บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 13.807532 100.618806

13 บางจาก - สถานีรถไฟบางซือ่ 102/4 หมู ่24 ตรอกหมูบ่า้นสามเสนในเดมิ - บางซือ่ บางซือ่ กรุงเทพฯ 10800 13.80077731 100.5381417

14 บางจาก - กรุงเทพกรฑีา 47 - - กรุงเทพกรฑีา สะพานสงู สะพานสงู กรุงเทพฯ 10250 13.743175 100.674122

15 บางจาก - คูข่นานเอกมัย-รามอนิทรา 169 - - ประดษิฐม์นูธรรม ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 13.80837 100.61803

16 บางจาก - สขุาภบิาล 1 (2) 661 - - นวมนิทร์ นวมนิทร์ บงึกุม่ กรุงเทพฯ 10240 13.79325 100.65202

17 บางจาก - คูข่นานเอกมัย-รามอนิทรา 569 - - ประดษิฐม์นูธรรม ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 13.83518 100.63125

18 บจก. กมิเอ็ง ปิโตรเลยีม (2544) 23/33-34 หมู ่10 ซอยสขุมุวทิ 103 สขุมุวทิ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250 13.69519 100.67309

19 บางจาก - ลาดพรา้ว 101 1266 - - ซอยลาดพรา้ว 101 (วัดบงึทองหลาง) คลองจ่ัน บางกะปิ กรุงเทพฯ 10230 13.784840 100.630650

20 บางจาก - วภิาวดรัีงสติ 21/43-44 - - วภิาวดรัีงสติ ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 13.86637 100.57272

21 บางจาก - ENCO 1079 - - วภิาวดรัีงสติ จตจัุกร จตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 13.82363 100.55735

22 บางจาก - คูข่นานเอกมัย-รามอนิทรา(5 182 - - ประดษิฐม์นูธรรม พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 13.763927 100.600289

23 บางจาก - นวลจันทร์ 132 - - นวลจันทร์ นวลจันทร์ บงึกุม่ กรุงเทพฯ 10230 13.835775 100.637038

24 บางจาก - สตรวีทิย ์2 392/1 - - สคุนธสวัสดิ์ ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 13.825431 100.619851

25 บางจาก - ศรนีครนิทรส์มติเิวช 138/1 - - ศรนีครนิทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 13.747140 100.643626

26 หจก.อโีคเพาเวอรก์รุ๊ป 55 - - เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250 13.677794 100.650418

27 บางจาก - รามอนิทรา 71 92 - - คูบ้อน รามอนิทรา คันนายาว กรุงเทพฯ 10230 13.844191 100.66358

28 บางจาก - เสรไีทย 131 - - เสรไีทย คลองกุม่ บงึกุม่ กรุงเทพฯ 10230 13.776690 100.660786

29 หจก.เกรททาเลน้ทอ์อยล์ 99/188 หมู ่9 - โชคชยั 4 ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 13.8034 100.59235

30 บางจาก - ออ่นนุช 55 287/3 - - ออ่นนุช ประเวศ ประเวศ กรุงเทพฯ 10250 13.718240 100.662849

31 บจก. ก าแพงเพชร ปิโตรเลยีม 75/3 - - ก าแพงเพชร 2 จตจัุกร จตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 13.8261 100.55035

32 บางจาก - สวัสดกิารกรมอตุนุยิมวทิยา 4353 - - สขุมุวทิ บางนา บางนา กรุงเทพฯ 10260 13.66642 100.60429

33 บางจาก - เจรญิกรุงตัดใหม่ 60 - - เจรญิราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 13.70129016 100.5156326

34 บางจาก - พระราม 3 (3) 493/1 - - พระรามที ่3 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 13.68804148 100.5170703

35 บางจาก - กรุงธนบรุ ี2 128 - - กรุงธนบรุี บางล าภลูา่ง คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 13.72047 100.50122

36 หจก.ตันตยาวทิย ์จ.ีเอส. 296/13 - - นางลิน้จี่ ชอ่งนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 13.700883 100.545265

37 บางจาก - เอกมัย 427/1 - ซอยสขุมุวทิ 63(เอกมัย) สขุมุวทิ 63 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10250 13.73806 100.58863

38 บางจาก - พระราม 6 116 - - พระราม 6 พญาไท พญาไท กรุงเทพฯ 10400 13.788404 100.536362

39 บางจาก - พัฒนาการ 1348 - - พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 13.73682 100.62335

40 บางจาก - พัฒนาการ 27 1405 - - พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 13.736749 100.617914

41 บางจาก - อดุมสขุ 45 695 - ซอยสขุมุวทิ 103 สขุมุวทิ 103 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 13.67828 100.63207

42 บางจาก - ออ่นนุช 17/1 923/1 - - ออ่นนุช สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 13.72141 100.61451

43 หจก.อโีคเพาเวอรก์รุ๊ป 1111/2 - - ศรนีครนิทร์ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 13.70442 100.64608

44 หจก.หงษ์ศริชิยั 38 - - เทยีมร่วมมติร หว้ยขวาง หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 13.76707 100.57702

45 บางจาก - เพชรบรุตีัดใหม่ 2191/1 - - เพชรบรุตีัดใหม่ บางกะปิ หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 13.745991 100.580415

46 สถานีบรกิารน ้ามันเพือ่สวัสดกิารสรรพ 801 - - รมิทางรถไฟสายเกา่ บางนา บางนา กรุงเทพฯ 10260 13.667067 100.592011

47 บางจาก - เพชรเกษม 57 1517 - - เพชรเกษม หลักสอง บางแค กรุงเทพฯ 10160 13.70918 100.39208

48 บางจาก - ประชาอทุศิ 349 - - ประชาอทุศิฝ่ังซา้ย บางมด ทุง่ครุ กรุงเทพฯ 10140 13.64627 100.4981

49 บางจาก - ป่ินเกลา้-นครชยัศร ี2 68/24 หมู ่12 - สายป่ินเกลา้-นครชยัศรี ศาลาธรรมสพน์ ทววีัฒนา กรุงเทพฯ 10170 13.78807 100.35645

50 หจก.รุ่งทวทีรัพย ์ปิโตรเลยีม 43/2-3 หมู ่9 - ราษฎรบ์รูณะ บางปะกอก ราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140 13.683732 100.498487

51 บางจาก - พระราม 2 กม.11 82/9 หมู ่4 - พระราม 2 แสมด า บางขนุเทยีน กรุงเทพฯ 10150 13.62998 100.3962

52 บางจาก - เพชรเกษม 92 768 - - เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพฯ 10160 13.709682 100.389723

53 บางจาก - ราษฎรบ์รูณะ 1 430 - - ราษฎรบ์รูณะ ราษฎรบ์รูณะ ราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140 13.673173 100.518138

54 บางจาก - สาขากาญจนาภเิษก (บางบอน) 95/3 - - กาญจนาภเิษก บางบอน บางบอน กรุงเทพฯ 10150 13.6709300 100.4051600

55 บางจาก - สาขาพระราม 2 กม.12 607/2 - - พระรามที ่2 แสมด า บางขนุเทยีน กรุงเทพฯ 10150 13.618681 100.386575

56 หจก.พแีอนดเ์อ็น ทรัพยร์ุ่งเรอืงกจิ 280/1 - - สขุสวัสดิ์ บางปะกอก ราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140 13.67587 100.5014

57 หจก.จอมชาย ปิโตรเลยีม 19/20 หมู ่3 - รัตนกวี บางมด จอมทอง กรุงเทพฯ 10150 13.6834 100.46418

58 หจก.รุ่งแสงปิโตรเลยีม 41/9 หมู ่18 - บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทววีัฒนา กรุงเทพฯ 10170 13.78375187 100.3983933

59 บางจาก - สาขากาญจนาภเิษก 2 65/1 หมู ่17 - กาญจนาภเิษก ศาลาธรรมสพน์ ทววีัฒนา กรุงเทพฯ 10170 13.79152 100.40933

60 บจก. ณัฐพล (1993) 347 - - บรมราชชนนี ฉมิพลี ตลิง่ชนั กรุงเทพฯ 10170 13.7819 100.41503

61 บางจาก - บรมราชชนน ีกม.10 ขาเขา้ 474 - - บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทววีัฒนา กรุงเทพฯ 10170 13.787376 100.371300

62 บจก. สนิป่ินเกลา้ 314 - - บรมราชชนนี ฉมิพลี ตลิง่ชนั กรุงเทพฯ 10170 13.782760 100.414703
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63 บจก. สวุมิลเรยีลเอสเตท 64/65 หมู ่2 - จรัญสนทิวงศ ์35 - คลองชกัพระ ฉมิพลี ตลิง่ชนั กรุงเทพฯ 10170 13.77638 100.45172

64 บจก. บางขนุเทยีน ปิโตรเลยีม 988/1 - - สมเด็จพระเจา้ตากสนิ ดาวคะนอง ธนบรุี กรุงเทพฯ 10600 13.700560 100.484033

65 บจก. เจรญิราษบรูณะ 184 - - ราษฎรบ์รูณะ บางปะกอก ราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140 13.68203 100.50117

66 บจก. กัลปพฤกษ์ เนเชอรัล แกส๊ 4/1 - - สขุาภบิาล บางแค บางแค กรุงเทพฯ 10160 13.687084 100.426421

67 บจก. ราษฎรบ์รูณะบรกิาร 1 - - ราษฎรบ์รูณะ บางปะกอก ราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140 13.690727 100.487652

68 บจก. สทุธจิติพัฒนา 128/3 - - พทุธมณฑล สาย 4 บางพรม ตลิง่ชนั กรุงเทพฯ 10710 13.75278 100.44285

69 บจก. สยามสขุสวัสดิ ์ 29/43 หมูท่ี ่11 - - ศาลาธรรมสพน์ ทววีัฒนา กรุงเทพฯ 10170 13.78575 100.376969

70 หจก.ธาตทุองปิโตรเลยีม 188/2 - - บางขนุเทยีน-ชายทะเล แสมด า บางขนุเทยีน กรุงเทพฯ 10150 13.651141 100.43065

71 บจก. ฤทธิร์ดา 97 - - บรมราชชนนี อรุณอมรนิทร์ บางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 13.781599 100.473816

72 บจก. กรุงธน แกส๊ แอนด ์ออยล ์จ ากั 245/1 - - ราชวถิี บางพลัด บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 13.783134 100.498444

73 บางจาก - รา้นสหกรณ์การสือ่สารแหง่ 99 หมู ่3 ซอยแจง้วัฒนะ 7 แจง้วัฒนะ(การสือ่สารแหง่ประเทศไทย) ทุง่สองหอ้ง ดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210 13.88557 100.57122

74 หจก.แสงป่ิน คา้น ้ามัน 560/10 หมู ่2 - สายเพิม่สนิ-ออเงนิ คลองถนน สายไหม กรุงเทพฯ 10220 13.89955 100.63312

75 บางจาก - สาขาพหลโยธนิ กม.22 2 - ซอยพหลโยธนิ 73 พหลโยธนิ สนามบนิ ดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210 13.9367930 100.6244800

76 บางจาก - สายไหม 63 52/9 หมู ่1 - สขุาภบิาล 5 สายไหม สายไหม กรุงเทพฯ 10220 13.92145 100.67558

77 บจก. สายไหมคารแ์กส๊ 511/9 - - วภิาวดรัีงสติ สนามบนิ ดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210 13.94634 100.615757

78 บางจาก - รัตนาธเิบศร์ 79/11-12 หมู ่3 - รัตนาธเิบศร์ บางรักนอ้ย เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 11000 13.874552 100.458017

79 บางจาก - บางบัวทอง 1 4/2 หมู ่4 - สายตลิง่ชนั-สพุรรณ ราษฎรน์ยิม ไทรนอ้ย นนทบรุี 11150 14.062865 100.327052

80 บจก. กาญจนศักดิ ์(1994) 223/277 หมู ่4 - แจง้วัฒนะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรุี 11120 13.906029 100.524354

81 บางจาก - สาขาประชาชืน่ 37/5 หมู ่1 - ประชาชืน่ ทา่ทราย เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 11000 13.873540 100.548884

82 บางจาก - สาขาบางบัวทอง-ไทรนอ้ย(3) 211/1 หมู ่3 - สายบางบัวทอง-ไทรนอ้ย บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบรุี 11110 13.89415 100.43038

83 บางจาก - ไทรนอ้ย 47/1 หมู ่2 - สายบางกรวย-ไทรนอ้ย บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบรุี 11110 13.927756 100.408769

84 บางจาก - แคราย 54/45 หมู ่9 - ตวิานนท์ บางกระสอ เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 11000 13.86500745 100.5200207

85 หจก.รุ่งทวิา ปิโตรเลยีม 8/153 หมู ่3 - ตวิานนท์ บา้นใหม่ ปากเกร็ด นนทบรุี 11120 13.938372 100.541108

86 บางจาก - สาขาแจง้วัฒนะ 22 112/1 หมู ่5 - แจง้วัฒนะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรุี 11120 13.90637 100.51327

87 บางจาก-สาขาราชพฤกษ์ 14/5 หมู ่5 - ราชพฤกษ์ บางรักนอ้ย เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 11000 13.884777 100.450148

88 บางจาก - แคราย 2 251 - - ตวิานนท์ บางกระสอ เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 11000 13.86403 100.5198

89 บางจาก - ราชพฤกษ์ 2 54/11 หมู ่2 - ราชพฤกษ์ บางพลับ ปากเกร็ด นนทบรุี 11120 13.9151 100.45145

90 บางจาก - สาขาบางบัวทอง 2 80 หมู ่9 - สายบางบัวทอง-สพุรรณบรุ ี(340) ละหาร บางบัวทอง นนทบรุี 11110 13.955938 100.405487

91 บางจาก - กาญจนาภเิษก กม.41 67 หมู ่6 - - บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบรุี 11110 13.89184 100.40774

92 บางจาก - เมอืงทองธานี 50/1192 หมูท่ี ่9 - - บางพดู ปากเกร็ด นนทบรุี 11120 13.909548 100.538395

93 บจก. ไอ.อ.ี เทรดดิง้ 99/481 หมู ่8 - ตวิานนท์ บางพดู (บางพัง) ปากเกร็ด นนทบรุี 11120 13.918389 100.516111

94 หจก.นครอนิทรพั์ฒนา 99/33 หมู ่1 - ราชพฤกษ์ บางขนุกอง บางกรวย นนทบรุี 11130 13.81408 100.44981

95 บจก. รัตนา แกส๊ แอนด ์ออยล ์ 108 หมู ่3 - รัตนาธเิบศร์ ไทรมา้ เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 11000 13.869818 100.46813

96 บจก. พรธวัฒน ์แกส๊ แอนด ์ออยล ์จ า 104 หมู ่3 - รัตนาธเิบศร์ ไทรมา้ เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 11000 13.871377 100.465099

97 บจก. งามวงศว์านแกส๊ แอนด ์ออยล ์จ 145 - - งามวงศว์าน บางเขน เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 11000 13.858539 100.28342

98 หจก. น เจรญิแกส๊ 8/4 หมู ่4 - - ล าโพ บางบัวทอง นนทบรุี 11110 13.963915 100.430018

99 บางจาก - บางพนู 2 77/2 หมู ่5 - สายเลยีบคลองรังสติ (3100) บางพนู เมอืงปทมุธานี ปทมุธานี 12000 13.975036 100.576766

100 บางจาก - สวัสดกิารศนูยฝึ์กอบรมวศิว 1/13-14 หมู ่6 - สายรังสติ-ปทมุธานี บางพนู เมอืงปทมุธานี ปทมุธานี 12000 13.993864 100.577733

101 บางจาก - พหลโยธนิ กม.38 54/4 หมู ่6 - พหลโยธนิ คลองหนึง่ คลองหลวง ปทมุธานี 12120 14.041546 100.615992

102 บางจาก - นวนคร 55/200 หมู ่13 - นวนคร 5 คลองหนึง่ คลองหลวง ปทมุธานี 12120 14.12102 100.60657

103 บางจาก - ล าลกูกา (คลอง 1) 164/8 หมู ่9 - - คคูต ล าลกูกา ปทมุธานี 12130 13.951582 100.631105

104 หจก.จฑุาสมติร 97 หมู ่5 - สายปทมุธาน-ีบางควูัด บางเดือ่ เมอืงปทมุธานี ปทมุธานี 12000 13.98117 100.51397

105 บางจาก - สาขาลาดหลมุแกว้ 5/5 หมู ่5 - สายปทมุธาน-ีลาดหลมุแกว้ คบูางหลวง ลาดหลมุแกว้ ปทมุธานี 12140 14.034657 100.489309

106 หจก.สหรุ่งเรอืงออยล์ 45/5 หมู ่6 - สายบางขันธ-์คลองหลวง คลองสี่ คลองหลวง ปทมุธานี 12120 14.06621864 100.6849927

107 หจก.สมัฤทธิอ์อยล์ 25/2 หมู ่4 - สายรังสติ-นครนายก ล าผักกดู ธัญบรุี ปทมุธานี 12110 14.04112 100.78922

108 บจก. ร า่รวย ปิโตรเลยีม 137 - - รังสติ-นครนายก ประชาธปัิตย์ ธัญบรุี ปทมุธานี 12130 13.987015 100.626967

109 บจก. ลิม้เจรญิผล 152/4 หมู ่6 - รังสติ-ปทมุธานี บางพนู เมอืงปทมุธานี ปทมุธานี 12000 13.98766 100.58528

110 บจก. เบสท ์เอ็นเนอรย์ี ่พลัส จ ากั 63 หมู ่3 - พหลโยธนิ คลองหนึง่ คลองหลวง ปทมุธานี 12120 14.017670 100.616052

111 บจก. เบสท ์เอ็นเนอรย์ี ่พลัส จ ากั 55/5 หมู ่5 - - บางกะดี เมอืงปทมุธานี ปทมุธานี 12000 13.985920 100.550537

112 บจก. รวยรุ่งเรอืง ปิโตรเลยีม จ ากั 68 หมูท่ี ่5 - ล าลกูกา บงึค าพรอ้ย ล าลกูกา ปทมุธานี 12150 13.934561 100.74495

113 บางจาก - ศรนีครนิทร์ 887 หมู ่5 - ศรนีครนิทร์ ส าโรงเหนือ เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 10270 13.650875 100.640145

114 บางจาก - เคหะบางพลี 98/3-4 หมู ่1 - เทพารักษ์ บางเสาธง บางเสาธง สมทุรปราการ 10540 13.586301 100.794001

115 บางจาก - บางนา-ตราด กม.13 60/11 หมู ่1 - สายบางนา-ตราด กม.13 ราชาเทวะ บางพลี สมทุรปราการ 10540 13.631835 100.715900

116 บางจาก - บางพลี 33/42 หมู ่7 - หนา้ทางเขา้อ าเภอบางพลี บางพลใีหญ่ บางพลี สมทุรปราการ 10540 13.619703 100.704684

117 บางจาก - ปากน ้า 354/1 - - สขุมุวทิ ปากน ้า เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 10270 13.596901 100.604198

118 บางจาก - บางนา-ตราด กม.22 46/1 หมู ่1 - สายบางนา-ตราด ศรีษะจรเขใ้หญ่ บางเสาธง สมทุรปราการ 10540 13.598877 100.792169

119 บางจาก - สาขาเทพารักษ์ กม.9 6/3 หมู ่3 - เทพารักษ์ กม. 9 บางพลใีหญ่ บางพลี สมทุรปราการ 10540 13.611028 100.670534

120 บางจาก - สาขากิง่แกว้ 23/17 หมู ่7 - กิง่แกว้ ราชาเทวะ (ราชาเทวะ)บางพลี สมทุรปราการ 10540 13.704017 100.735202

121 บางจาก - บางนา-ตราด กม.27 399/2 หมู ่1 - สายบางนา - ตราด บางบอ่ บางบอ่ สมทุรปราการ 10560 13.587921 100.839856

122 บางจาก - สาขาปากน ้า 2 125/2 - - สขุมุวทิ ปากน ้า เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 10270 13.607052 100.595791

123 บางจาก - ปู่ เจา้ 87/1 หมู ่2 - ปู่ เจา้สมงิพราย ส าโรงกลาง พระประแดง สมทุรปราการ 10130 13.650375 100.558666

124 หจก.ชยัเพ็ญออยล ์(2007) 246/59 หมู ่8 - ปู่ เจา้สมงิพราย (3113) ส าโรงใต ้(ส าโรง) พระประแดง สมทุรปราการ 10130 13.645151 100.581539
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125 บจก. กมิเอ็ง ปิโตรเลยีม (2544) 78/7-9 หมู ่19 - สขุสวัสดิ ์กม. 12 บางพึง่ พระประแดง สมทุรปราการ 10130 13.650070 100.522651

126 บางจาก - บางพลใีหญ่ 10/10 หมู ่12 - ซอยวัดบางพลใีหญใ่น บางพลใีหญ่ บางพลี สมทุรปราการ 10540 13.609497 100.713442

127 บางจาก - สาขาบางนา - ตราด กม.16 4/43 หมู ่1 - บางนา-ตราด บางโฉลง บางพลี สมทุรปราการ 10540 13.617978 100.745479

128 บางจาก - เทพารักษ์ กม.7 7/9 หมู ่1 - เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 10270 13.616921 100.653939

129 บางจาก - เทพารักษ์ กม.11 72 หมู ่4 - เทพารักษ์ กม. 11 บางพลใีหญ่ บางพลี สมทุรปราการ 10540 13.606314 100.692026

130 บางจาก - ศรนีครนิทร ์ศรดีา่น 6 334 หมู ่5 - - ส าโรงเหนือ เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 10270 13.637492 100.633027

131 บจก. กรนี สแควร ์ 190 หมู ่1 - - หนองปรอื บางพลี สมทุรปราการ 10540 13.707721 100.76944

132 บจก. ร า่รวยทรัพยปิ์โตรเลยีม 355 หมู ่5 - สขุมุวทิ คลองดา่น บางบอ่ สมทุรปราการ 10550 13.5101 100.81015

133 บจก. เค เอ เอส ออยล ์ 57/7 หมู ่7 - วัดศรวีารนีอ้ย บางโฉลง บางพลี สมทุรปราการ 10540 13.627186 100.765717

134 บจก. สยามสขุสวัสดิ ์ 88/2 หมูท่ี ่4 - - บางจาก พระประแดง สมทุรปราการ 10130 13.62063 100.54151

135 บจก. ภริพัฒน ์แกส๊ แอนด ์ออยล ์จ า 222 หมู ่2 - - บางโฉลง บางพลี สมทุรปราการ 10540 13.62088 100.735174

136 บจก. เบสท ์เอ็นเนอรย์ี ่พลัส จ ากั 70/1 หมู ่12 - - ราชาเทวะ บางพลี สมทุรปราการ 10540 13.640723 100.711801

137 บางจาก - บางปะกง 319/1 - - สายฉะเชงิเทรา-บางปะกง หนา้เมอืง เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา 24000 13.67182 101.05143

138 บางจาก - สวุนิทวงศ์ 50 หมู ่2 - สวุนิทวงศ์ วังตะเคยีน เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา 24000 13.70589732 101.052922

139 บางจาก - บางคลา้ 1/77 หมู ่3 - สายฉะเชงิเทรา-กบนิทรบ์รุ ี(304) เสม็ดเหนือ บางคลา้ ฉะเชงิเทรา 24110 13.672791 101.212599

140 บางจาก - สวุนิทวงศ ์3 15/1 หมู ่5 - สวุนิทวงศ์ วังตะเคยีน เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา 24000 13.72693 101.03653

141 บางจาก - แปลงยาว 25/1 หมู ่7 - สายฉะเชงิเทรา-สตัหบี (331) วังเย็น แปลงยาว ฉะเชงิเทรา 24190 13.57715489 101.2773263

142 หจก.อนันตกจิบรกิาร 5/5 หมู ่2 - สายบางน ้าเปรีย้ว-ตลาด หมอนทอง บางน ้าเปรีย้ว ฉะเชงิเทรา 24150 13.87196 101.0443

143 บจก. เอส.ว.ีโพรเกรสซฟี  (สาข 187 หมู ่1 - บางนา-ตราด บางวัว บางปะกง ฉะเชงิเทรา 24180 13.54359716 100.9619468

144 บจก. เคเอสเอ็ม ฉะเชงิเทรา ปิโตรเล 89 หมู ่1 - บางปะกง-ฉะเชงิเทรา คลองประเวศ บา้นโพธิ์ ฉะเชงิเทรา 24140 13.62932 101.03528

145 สหกรณ์การเกษตร ล าลกูกา 44/3 หมู ่5 - พหลโยธนิ-ล าลกูกา บงึค าพรอ้ย ล าลกูกา ปทมุธานี 12150 13.935222 100.747638

146 บางจาก - สายเอเซยี 59 หมู ่3 - สายเอเซยี บา้นหวา้ บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 13160 14.26525 100.61233

147 บจก. กฤตย ์ 140/17 หมู ่7 - พหลโยธนิ เชยีงรากนอ้ย บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 13180 14.150859 100.618569

148 บางจาก - เอเซยี 2 52 หมู ่7 - สายเอเซยี กม. 69 คลองสวนพลู พระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา 13000 14.324296 100.614014

149 บางจาก-พหลโยธนิ ขาเขา้ กม.59 55/1 หมู ่3 - พหลโยธนิ ล าไทร วังนอ้ย พระนครศรอียธุยา 13170 14.203631 100.663867

150 หจก.เพิม่ทรัพยปิ์โตรเลยีม 66/7 หมู ่1 - สายเอเซยี จรเขร้อ้ง ไชโย อา่งทอง 14140 14.665474 100.472487

151 หจก. พรอรุณบรกิาร 58/1 หมู ่5 - ตลิง่ชนั-สพุรรณ สามเมอืง ลาดบัวหลวง พระนครศรอียธุยา 13230 14.15673 100.29141

152 หจก.ไอลดา ปิโตรเลยีม 78 หมู ่2 - สายเอเซยี ไชยภมูิ ไชโย อา่งทอง 14140 14.725236 100.454839

153 บจก. กฤตย ์ 19/5 หมู ่10 - สายบางปะอนิ-บางปะหัน(347) ปากกราน เมอืงพระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา 13000 14.324982 100.527441

154 บจก. ต.ปราสาททองบรกิาร 2014 92 หมู ่6 - พหลโยธนิ เชยีงรากนอ้ย บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 13180 14.141528 100.617924

155 บจก. สยามสขุสวัสดิ ์ 63 หมู ่4 - สายบางปะอนิ-นครสวรรค ์(32) คลองจกิ บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 13160 14.212125 100.609971

156 บจก. ไออารอ์าร ์คอรเ์ปอรเ์รชัน่ จ 555 หมู ่2 - พหลโยธนิ ล าไทร วังนอ้ย พระนครศรอียธุยา 13170 14.195227 100.646201

157 บจก. ไออารอ์าร ์คอรเ์ปอรเ์รชัน่ จ 55/5 - - ถนนโรจนะ สามเรอืน บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 13160 14.298421 100.655346

158 หจก.ตัง้ประไพพัฒนา แกส๊ 16 หมู ่3 - - พทุเลา บางปะหัน พระนครศรอียธุยา 13220 14.4055970 100.5312310

159 บจก. รวยมหาทรัพย ์ปิโตรเลยีม จ ากั 28/20 หมูท่ี ่9 - สายเอเซยี เชยีงรากนอ้ย บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 13180 14.184835 100.612155

160 บางจาก - สงิหบ์รุี 116 หมู ่1 - สายเอเซยี น ้าตาล อนิทรบ์รุี สงิหบ์รุี 16110 14.980995 100.357673

161 บางจาก - อนิทรบ์รุี 166 หมู ่6 - สายบางปะอนิ-นครสวรรค์ ชนี ้ารา้ย อนิทรบ์รุี สงิหบ์รุี 16110 15.08147 100.308298

162 หจก.แกรนดล์โีอ 111 หมู ่1 - ทางหลวงบางปะอนิ-นครสวรรค์ พรหมบรุี พรหมบรุี สงิหบ์รุี 16160 14.850009 100.444318

163 หจก.พัทธนันท ์2018 71 หมูท่ี ่5 - สายเอเซยี ทา่งาม อนิทรบ์รุี สงิหบ์รุี 16110 15.038927 100.334593

164 บางจาก - แกง่คอย 94 หมู ่4 - มติรภาพ ตาลเดีย่ว แกง่คอย สระบรุี 18110 14.573384 100.986580

165 บางจาก - สาขาลพบรุี 217/14 - - นารายณ์มหาราช ทะเลชบุศร เมอืงลพบรุี ลพบรุี 15000 14.799766 100.637408

166 หจก.ป.อดุมทรัพย์ 155 หมู ่7 - ถนนมติรภาพ(2) ตาลเดีย่ว แกง่คอย สระบรุี 18110 14.576051 100.994951

167 บจก. เค.ซ.ีออยล ์ 66 หมู ่7 - พหลโยธนิ หว้ยบง เฉลมิพระเกยีรติ สระบรุี 18240 14.616973 100.892644

168 บจก. ป.ฟ้าใสเซอรว์สิ 101 หมู ่8 - พหลโยธนิ หนา้พระลาน เฉลมิพระเกยีรติ สระบรุี 18000 14.694627 100.867314

169 บจก. วธินทรัพย ์ 888 หมู ่5 - - หว้ยขมิน้ หนองแค สระบรุี 18230 14.415498 100.891685

170 บจก. ว.ีพ.ีทรัพยร์ุ่งเรอืง 39 หมู ่5 - - หว้ยบง เฉลมิพระเกยีรติ สระบรุี 18000 14.596666 100.896384

171 บจก. พ ีพลัส พาวเวอร ์ 95/4 หมู ่4 - สวุรรณศร บา้นล า วหิารแดง สระบรุี 18150 14.379639 100.956698

172 สหกรณ์การเกษตร ทา่วุง้ 346 หมู ่1 - สายสงิหบ์รุ-ีลพบรุี ทา่วุง้ ทา่วุง้ ลพบรุี 15150 14.817282 100.508617

173 บางจาก - เพชรเกษม 199/2 หมู ่9 - ในเมอืง ล าพยา เมอืงนครปฐม นครปฐม 73000 13.803434 100.023013

174 บางจาก - นครชยัศรี 48/14 หมู ่4 - เพชรเกษม ทา่ต าหนัก (โพธิเ์ตีย้) นครชยัศรี นครปฐม 73120 13.774407 100.179219

175 บางจาก - สามพราน 18/8 หมู ่2 - สายป่ินเกลา้-นครชยัศรี บางเตย สามพราน นครปฐม 73110 13.785147 100.272556

176 บางจาก - สามพราน 2 38/14 หมู ่2 - สายป่ินเกลา้ - นครชยัศรี บางเตย สามพราน นครปฐม 73110 13.786539 100.283181

177 บางจาก - นครชยัศร ี2 98 หมู ่3 - เพชรเกษม ศรษีะทอง นครชยัศรี นครปฐม 73120 13.808992 100.141604

178 บางจาก - เพชรเกษม ขาเขา้ กม.61 272 หมู ่2 - เพชรเกษม ล าพยา เมอืงนครปฐม นครปฐม 73000 13.804488 100.023228

179 บางจาก - สพุรรณบรุี 235/1 หมู ่5 - สายสพุรรณบรุ-ีบางบัวทอง(340) ทา่ระหัด เมอืงสพุรรณบรุี สพุรรณบรุี 72000 14.455604 100.131817

180 บางจาก - บรมราชชนน ีกม.23 (ขาออก) 59/14 หมูท่ี ่1 - - หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม 73110 13.784538 100.254219

181 บจก. ออ้มใหญปิ่โตรเลีย่มเซอรว์สิ 17/83 หมู ่2 - เพชรเกษม ออ้มใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160 13.709168 100.274781

182 บจก. ไทย-เทค อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ า 92/43 หมู ่5 - - วังยาง ศรปีระจันต์ สพุรรณบรุี 72140 14.546955 100.132167

183 บจก. พราวออยล ์ 999 หมูท่ี ่11 - - ทุง่คอก สองพีน่อ้ง สพุรรณบรุี 72110 14.17294 99.956121

184 บจก. เอ็ม ท ูบ ีเทรดดิง้ 111 หมูท่ี ่8 - - กระทุม่ลม้ สามพราน นครปฐม 73220 13.758064 100.329299

185 สหกรณ์การเกษตร ดอนตมู 63 หมู ่1 - ทางหลวงจังหวัดสายนครปฐม-สามงา่ม(3036) สามงา่ม ดอนตมู นครปฐม 73150 13.957302 100.076479

186 บางจาก - สบืศริิ 152/4 - - สบืศริิ ในเมอืง เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 30000 14.966873 102.066482
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187 บางจาก - สาขาปักธงชยั-นครราชสมีา 42 หมู ่3 - สายกบนิทร-์นครราชสมีา หนองจะบก เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 30000 14.882102 102.071101

188 บางจาก - มติรภาพ กม.141 1587/1 - - มติรภาพ ในเมอืง เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 30000 14.9573895 102.0411507

189 หจก.โคราช ว ีเอส กรุ๊ป 232 - - จอมสรุางคย์าตร์ ในเมอืง เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 30000 14.97296 102.090284

190 บจก. เดอะพาวเวอรอ์อยล ์ 54 หมู ่4 - สายนครราชสมีา-ขอนแกน่(2) บา้นโพธิ์ เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 30310 15.0611 102.17285

191 บจก. พวีายแสตนดารด์ 110 หมู ่10 - มติรภาพ โตนด โนนสงู นครราชสมีา 30160 15.0941 102.25127

192 หจก.อรัญสนุทรกจิ 116 หมู ่9 - - โนนแดง โนนแดง นครราชสมีา 30360 15.391994 102.519997

193 บจก. ท ีเอ็น เค คอรป์อเรชัน่ จ ากั 569 หมูท่ี ่7 - - หมืน่ไวย เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 30000 15.027023 102.082135

194 บางจาก - สงูเนนิ 20 หมู ่9 - มติรภาพ สงูเนนิ สงูเนนิ นครราชสมีา 30170 14.882290 101.859512

195 บางจาก - ลาดบัวขาว 166 หมู ่15 - มติรภาพ ลาดบัวขาว สคี ิว้ นครราชสมีา 30340 14.844018 101.620492

196 บางจาก - สงูเนนิ 2 68/4 หมู ่2 - มติรภาพ มะเกลอืใหม่ สงูเนนิ นครราชสมีา 30170 14.869917 101.738312

197 บางจาก - ปากชอ่ง 199 หมู ่1 - มติรภาพ หนองน ้าแดง ปากชอ่ง นครราชสมีา 30130 14.651944 101.357804

198 บางจาก - มติรภาพ กม.134 444/1 หมู ่8 - - โคกกรวด เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 30000 14.934610 101.982751

199 บางจาก - มติรภาพ กม.92 25 หมู ่12 - - ลาดบัวขาว สคี ิว้ นครราชสมีา 30340 14.840834 101.607413

200 หจก.ช านาญปิโตรเลยีม 40 หมู ่10 - สายสระบรุ-ีนครราชสมีา (2) ขนงพระ ปากชอ่ง นครราชสมีา 30130 14.665408 101.420501

201 หจก.น ้าคา้งออยลปิ์โตรเลยีม 144/2 หมูท่ี ่14 - เลีย่งเมอืง ขนงพระ ปากชอ่ง นครราชสมีา 30450 14.668004 101.443283

202 หจก.ศตีะปันยเ์ซอรว์สิ ข2-257/2 - - ทางหลวงเทศบาล-วังกระโจม นครนายก เมอืงนครนายก นครนายก 26000 14.204722 101.209233

203 หจก.แมล่ าจวน วังน ้าเขยีว ออยล์ 178 หมู ่7 - สายกบนิทรบ์รุ-ีนครราชสมีา(304) อดุมทรัพย์ วังน ้าเขยีว นครราชสมีา 30370 14.561155 101.975925

204 บจก. สรุนาร ีดเิวลลอพเมน้ท ์ 789 หมู ่3 - ซอยอตุสาหกรรมสรุนารี หนองบัวศาลา เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 30000 14.91498 102.15024

205 หจก.วเีอ็นแกส๊ 114 หมู ่9 - - มะเกลอืใหม่ สงูเนนิ นครราชสมีา 30170 14.8513280 101.7123169

206 บางจาก - พัทยาเหนือ 159/114 หมู ่5 - พัทยาเหนือ นาเกลอื บางละมงุ ชลบรุี 20150 12.949894 100.899405

207 บางจาก - ชลบรุ1ี01 53/2 หมู ่4 - สขุมุวทิ เสม็ด เมอืงชลบรุี ชลบรุี 20000 13.308436 100.952381

208 บางจาก - บายพาส-ชลบรุี 20/69 หมู ่1 - สายบายพาส-ชลบรุี หว้ยกะปิ เมอืงชลบรุี ชลบรุี 20000 13.332663 100.978321

209 บางจาก - บางละมงุ 182/22 หมู ่2 - สขุมุวทิ บางละมงุ บางละมงุ ชลบรุี 20150 13.012425 100.930710

210 บางจาก - พัทยากลาง 14/18 หมู ่9 - สขุมุวทิ(3) หนองปรอื บางละมงุ ชลบรุี 20150 12.933516 100.900682

211 บางจาก-บายพาส-ชลบรุ ีกม.1 99/1 หมู ่4 - สายออ้มเมอืงชลบรุี หนองไมแ้ดง เมอืงชลบรุี ชลบรุี 20000 13.413579 100.999581

212 บางจาก - หนองมน 413 - - สขุมุวทิ แสนสขุ เมอืงชลบรุี ชลบรุี 20000 13.271975 100.935512

213 บางจาก - บอ่วนิ 2 291/20 หมู ่10 - สายฉะเชงิเทรา-สตัหบี(331) เขาคันทรง ศรรีาชา ชลบรุี 20110 13.081531 101.121512

214 บางจาก - สาขาบอ่วนิ 1 88/13 หมู ่3 - สตัหบี-ฉะเชงิเทรา (331) บอ่วนิ ศรรีาชา ชลบรุี 20230 13.03032 101.07535

215 บางจาก - สาขาบา้นบงึ 105 หมู ่5 - สายชลบรุ-ีบา้นบงึ มาบไผ่ บา้นบงึ ชลบรุี 20170 13.331942 101.082872

216 บางจาก - ศรรีาชา กม.119 137/100 - - สขุมุวทิ ศรรีาชา ศรรีาชา ชลบรุี 20110 13.159645 100.923228

217 บางจาก - มาบเอยีง กม 15 658/6 หมูท่ี ่10 - - เขาคันทรง ศรรีาชา ชลบรุี 20110 13.093445 101.122134

218 บางจาก - นาเกลอื สขุมุวทิ กม.142 472/59 หมูท่ี ่4 - - นาเกลอื บางละมงุ ชลบรุี 20150 12.964252 100.910184

219 บจก. พลังงานชลบรุ ี 258/5 หมู ่10 - - บา้นสวน เมอืงชลบรุี ชลบรุี 20000 13.36191 101.015691

220 บจก. เพ็ชรประสทิธิ ์แอลพจี ี 69 หมูท่ี ่7 - - หนองขา้งคอก เมอืงชลบรุี ชลบรุี 20000 13.278724 100.991271

221 บจก. เพชรศกิวัส ปิโตรเลยีม 274/19 หมูท่ี ่7 - - บอ่วนิ ศรรีาชา ชลบรุี 20110 13.038931 101.130186

222 หจก.ราชาวดแีกส๊แอนดปิ์โตรเคมคีัลส์ 1 หมูท่ี ่1 - - เขาไมแ้กว้ บางละมงุ ชลบรุี 20150 101.050428 12.957746

223 บจก. ท ีเอช แอล ปิโตรเลยีม 105 หมูท่ี ่1 - - บา้นเกา่ พานทอง ชลบรุี 20160 13.454027 101.023663

224 บางจาก - สาขาระยอง 351/2 - - สขุมุวทิ เนนิพระ เมอืงระยอง ระยอง 21000 12.682765 101.25464

225 บางจาก - สาขาระยอง 2 582/19 - - สขุมุวทิ เนนิพระ เมอืงระยอง ระยอง 21000 12.68348 101.24

226 บางจาก - ระยองสขุมุวทิ กม.211 35 - - สขุมุวทิ เนนิพระ เมอืงระยอง ระยอง 21000 12.699772 101.190276

227 หจก.ประกอบรัช 257 หมู ่2 - สายตราด-คลองใหญ่ เนนิทราย เมอืงตราด ตราด 23000 12.263296 102.537554

228 หจก. ธนาพาณชิยต์ราด(2524) 92/1 หมู ่5 - สขุมุวทิ แสนตุง้ เขาสมงิ ตราด 23150 12.378657 102.376825

229 บจก. เกา้กอ้ง ปิโตรเลยีม 544 หมูท่ี ่6 - บางละมงุ-ระยอง (สาย 36) มะขามคู่ นคิมพัฒนา ระยอง 21180 12.830788 101.128581

230 บจก. รัฐอรอัญญ ์ออยล ์ 168 หมูท่ี ่6 - - ป่ายบุใน วังจันทร์ ระยอง 21210 13.038284 101.434814

231 หจก.อซีีแ่กส๊ 4/1 หมูท่ี ่7 - - เพ เมอืงระยอง ระยอง 21160 12.641467 101.41484

232 สหกรณ์การเกษตรนคิมฯ ระยอง 91/8 หมู ่2 - - นคิมพัฒนา นคิมพัฒนา ระยอง 21180 12.826478 101.201817

233 สหกรณ์การเกษตรนคิมฯ ระยอง 382/1 หมู ่3 - 3245 แมน่ ้าคู ้ ปลวกแดง ระยอง 21140 12.93797 101.23128

234 บางจาก - ทา่ใหม ่1 67/20 หมู ่3 - สขุมุวทิ ทุง่เบญจา ทา่ใหม่ จันทบรุี 22170 12.711805 101.982054

235 บจก. เอมมี ่เอ็นจวี ี 219 หมูท่ี ่15 - - นนทรี กบนิทรบ์รุี ปราจนีบรุี 25110 14.045383 101.633214

236 สหกรณ์การเกษตร วัฒนานคร 283 หมู ่3 - สวุรรณศร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว้ 27160 13.739618 102.335037

237 บางจาก - สารภี 303/1 หมู ่2 - สายเชยีงใหม-่ล าปาง หนองผึง้ สารภี เชยีงใหม่ 50140 18.747648 99.034139

238 บางจาก - มหดิล 40 - - มหดิล สเุทพ เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 50300 18.777040 98.976459

239 บางจาก - ถนนซปุเปอรไ์ฮเวยเ์ชยีงใหม 99 หมู ่1 - ซปุเปอรไ์ฮเวย(์เชยีงใหม-่ล าปาง) หนองป่าคร่ัง เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 50000 18.791742 99.023931

240 บางจาก - ถนนซปุเปอรไ์ฮเวยเ์ชยีงใหม 85/1 หมู ่2 - ซปุเปอรไ์ฮเวยเ์ชยีงใหม-ล าปาง ชา้งเผอืก เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 50300 18.8071 98.97101

241 บจก. สยามสขุสวัสดิ ์ 370 หมูท่ี ่5 - - ยางเนิง้ สารภี เชยีงใหม่ 50140 18.711395 99.045303

242 สหกรณ์นครลานนาเดนิรถ 130 หมู ่5 - มหดิล หนองหอย เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 50000 18.761762 99.022678

243 สหกรณ์การเกษตรสนัก าแพง 1/6 หมู ่6 - สายเชยีงใหม-่สนัก าแพง สนัก าแพง สนัก าแพง เชยีงใหม่ 50130 18.749600 99.112073

244 หจก.น ้ามันเดน่ชยั สาขา 001 495 หมู ่1 - ยันตรกจิโกศล สงูเมน่ สงูเมน่ แพร่ 54130 18.041416 100.112255

245 หจก. น ้ามันเดน่ชยั 205/1 หมู ่4 - ยันตรกจิโกศล ทุง่โฮง้ เมอืงแพร่ แพร่ 54000 18.252186 100.229307

246 สหกรณ์การเกษตร เมอืงล าปาง 208 หมู ่15 - จามเทวี บอ่แฮว้ เมอืงล าปาง ล าปาง 52100 18.303833 99.478273

247 สหกรณ์การเกษตร หา้งฉัตร 141 หมู ่1 - สายล าปาง-เชยีงใหม่ ปงยางคก หา้งฉัตร ล าปาง 52190 18.310692 99.389912

248 บางจาก - สาขาพษิณุโลก 68/3 หมู ่5 - สายพษิณุโลก-สโุขทัย พลายชมุพล เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก 65000 16.842537 100.231453
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249 บางจาก - พษิณุโลก ทล.11 กม.228 555 หมู ่3 - - สมอแข เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก 65000 16.8514873 100.3471433

250 หจก.ไชยนาม กรุ๊ป 399/2 หมูท่ี ่7 - - สมอแข เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก 65000 16.81704 100.310439

251 บางจาก - ก าแพงเพชร 39/8 หมู ่10 - - คลองขลงุ คลองขลงุ ก าแพงเพชร 62120 16.209947 99.703565

252 บจก. สวุรรณกจิ กา๊ซ แอนด์ 300 หมู ่9 - - นครชมุ เมอืงก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 52000 16.464580 99.496265

253 บางจาก - เมอืงตาก 9 หมูท่ี ่5 - - น ้ารมึ เมอืงตาก ตาก 63000 16.879059 99.128982

254 บจก. หอมยิม้ปิโตรเลยีม 208 หมู ่4 - สายนครสวรรค-์พษิณุโลก (117) มหาโพธิ เกา้เลีย้ว นครสวรรค์ 60230 15.841114 100.118122

255 บจก. อรรถสทิธิปิ์โตรเลยีม 311 หมู ่3 - พหลโยธนิ (1) หนองกระโดน เมอืงนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60240 15.81984 99.94013

256 หจก.แมส่อดวัฒนาบรกิาร 86 - - สายเอเซยี แมส่อด แมส่อด ตาก 63110 16.725162 98.59466

257 หจก.บงึนารางบรกิารแกส๊ 456 หมู ่2 - - บงึนาราง บงึนาราง พจิติร 66130 16.185455 100.128010

258 หจก.ป.เจรญิรัตน ์(2535) 10 หมู ่8 - ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 2 หนองแวงโสกพระ พล ขอนแกน่ 40120 15.723708 102.592262

259 บจก. สนิเจรญิบา้นไผ ่ 74/16 หมูท่ี ่10 - แจง้สนทิ (บา้นไผ-่บรบอื) ในเมอืง บา้นไผ่ ขอนแกน่ 40110 16.060593 102.755302

260 บางจาก - ขอนแกน่ 485 หมู ่12 - สายขอนแกน่-บา้นไผ ่(มติรภาพ) เมอืงเกา่ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000 16.37999 102.810791

261 บางจาก - ขอนแกน่ 2 178 หมู ่3 - มติรภาพ ศลิา เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000 16.489298 102.832079

262 บางจาก - มติรภาพ กม.348 (ขาออกไป จ 78 หมู ่1 - มติรภาพ ส าราญ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000 16.5194778 102.8319109

263 บางจาก - ขอนแกน่ - ยางตลาด 252 หมู ่4 - - บงึเนียม เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000 16.4380735 102.9273449

264 หจก.วนศิา (2018) 99/10 หมู ่14 - - ในเมอืง เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000 16.461116 102.832446

265 หจก.ประยรูบรกิาร 199 หมู ่3 - ชมุแพ-ภเูขยีว ไชยสอ ชมุแพ ขอนแกน่ 40130 16.519005 102.116933

266 บจก. ประยรูสมบรูณ์ทรัพย ์ 277 หมู ่7 - มลวิรรณ หนองไผ่ ชมุแพ ขอนแกน่ 40130 16.530338 102.133373

267 บจก. บัญชรเทวกลุ 257 หมู ่6 - - ส าราญ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000 16.5428914 102.8296183

268 บจก. ปัญจบตุร (1981) 88 หมู ่13 - - ทา่พระ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000 16.3508658 102.8037390

269 หจก.ขอนแกน่สมบรูณ์ปิโตรเลยีม 417 หมูท่ี ่6 - มะลวิัลย์ บา้นเป็ด เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000 16.443232 102.806605

270 บจก. น ้าพอง เอ็นจวี ี2558 88 หมู ่10 - - กดุน ้าใส น ้าพอง ขอนแกน่ 40310 16.680512 102.803500

271 บจก. ประยรูสมบรูณ์ทรัพย ์ 557 หมูท่ี ่16 - - ชมุแพ ชมุแพ ขอนแกน่ 40130 16.537111 102.101981

272 บจก. ธราปิโตรเลยีม 107/11 หมูท่ี ่6 - - ในเมอืง เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000 16.427012 102.876174

273 บจก. เดชาพลออยล ์2001 212 หมูท่ี ่11 - - วังเพิม่ สชีมพู ขอนแกน่ 40220 16.791129 102.182456

274 สหกรณ์การเกษตรเมอืงขอนแกน่ 192 หมู ่1 - เหลา่นาดี เมอืงเกา่ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000 16.405376 102.781367

275 บางจาก - สนามบนิอดุรธานี 173/20 หมู ่1 - สายอดุร-เลย หมากแขง้ เมอืงอดุรธานี อดุรธานี 41000 17.393439 102.766377

276 บจก. ศรธีนเทพ 295 หมู ่1 - สายอดุร-หนองคาย นาขา่ เมอืงอดุรธานี อดุรธานี 41000 17.556108 102.800461

277 บจก. เพิม่คณู 138 หมู ่8 - สายอดุร-ขอนแกน่ โนนสงู เมอืงอดุรธานี อดุรธานี 41330 17.30811 102.854119

278 บจก. สริกิาญจน์ปิโตรเลยีม 89/12 - - ถนนเลีย่งเมอืง ตรงขา้มการเคหะชมุชนอดุรธานี หมากแขง้ เมอืงอดุรธานี อดุรธานี 41000 17.420821 102.813092

279 บจก. เอส.ด.ีออยล ์ 57/1 หมู ่5 - สายหนองคาย-โพนพสิยั หาดค า เมอืงหนองคาย หนองคาย 43000 17.89063 102.77594

280 บจก. สริกิาญจน์ปิโตรเลยีม 499 หมู ่4 - - พันดอน กมุภวาปี อดุรธานี 41370 17.1236769 102.9442659

281 บจก. บ.ีซ.ีจ.ี (2012) 8 - - ศรสีขุ หมากแขง้ เมอืงอดุรธานี อดุรธานี 41000 17.4021765 102.7925220

282 บจก. ปัญญดาพร 213/7 - - อดุรดษุฎี หมากแขง้ เมอืงอดุรธานี อดุรธานี 41000 17.419564 102.790774

283 หจก.สยามแอลพจี ีอดุรธานี 55 หมูท่ี ่3 - - หนองไผ่ เมอืงอดุรธานี อดุรธานี 41330 17.228002 102.909081

284 หจก.ป๊ัมโพธิท์องบรกิาร 266/1 หมูท่ี ่3 - - บา้นผอื บา้นผอื อดุรธานี 41160 17.695576 102.455637

285 บจก. วนศิา (2014) 72/1 หมูท่ี ่6 - อดุร-หนองบัวล าภู นาดี เมอืงอดุรธานี อดุรธานี 41000 17.380011 102.746431

286 หจก.โพนแกว้ขนสง่ 331 - - นติโย หลักกโิลเมตรที ่240 หนองญาติ เมอืงนครพนม นครพนม 48000 17.395646 104.779782

287 หจก.โพนแกว้คา้น ้ามัน 252/1 - - นครพนม-ทา่อเุทน หนองแสง เมอืงนครพนม นครพนม 48000 17.423662 104.768243

288 สหกรณ์การเกษตรนคิมฯ ปรอืใหญ ่ 58 หมู ่8 - ทางหลวงแผน่ดนิสายโชคชยั-เดชอดุม (24) นคิมพัฒนา ขขุันธ์ ศรสีะเกษ 33140 14.65506 104.227672

289 บางจาก - ชยัภมูิ 432 - - สายชยัภมู-ิสคีิว้ หนองนาแซง เมอืงชยัภมูิ ชยัภมู ิ 36000 15.771369 102.025159

290 บจก. ประยรูแกส๊ แอนด ์ปิโตรเลยีม 111 หมู ่3 - ชมุแพ-หลม่สกั ดงบัง คอนสาร ชยัภมูิ 36180 16.594249 101.945225

291 หจก.พรหมจักรปิโตรเลยีม 98 หมู ่7 - - ชอ่งสามหมอ แกง้ครอ้ ชยัภมู ิ 36150 16.100756 102.261519

292 หจก.ชอ่งสามหมอ แกส๊ 114 หมู ่5 - - ชอ่งสามหมอ คอนสวรรค์ ชยัภมู ิ 36140 16.060431 102.274173

293 หจก. 3เอ็ม คอนสตรัคชัน่ 111 หมู ่10 - - โคกสะอาด ภเูขยีว ชยัภมูิ 36110 16.491905 102.123868

294 บางจาก - โพนทอง 171 หมู ่12 - สายโพนทอง-ยางตลาด (2116) สระนกแกว้ โพนทอง รอ้ยเอ็ด 45110 16.294737 103.976187

295 หจก.บรุรัีมยม์ณฑน์ดิาออยล์ 195 หมู ่4 - สายบรุรัีมย-์ประโคนชยั อสิาณ เมอืงบรุรัีมย์ บรุรัีมย์ 31000 14.972709 103.104082

296 หจก.เฉลมิพล ปิโตรเลยีม (9559) 105 หมู ่1 - - โคกมา้ ประโคนชยั บรุรัีมย์ 31140 14.611971 103057427

297 บจก. สสนิธร 33/9 - - ถนีานนท์ กาฬสนิธุ์ เมอืงกาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์ 46000 16.442452 103.519713

298 หจก.สองตระกลู 210 หมู ่3 - - แกง่เลงิจาน เมอืงมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 16.166314 103.282363

299 บจก. ธนาษิต 754 หมูท่ี ่5 - - เชยีงยนื เชยีงยนื มหาสารคาม 44160 16.413475 103.087608

300 สหกรณ์การเกษตรเมอืงมหาสารคาม 103 หมู ่23 - แจง้สนทิ (23) เขวา เมอืงมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 16.158064 103.362792

301 บางจาก - นาโคก 84/7 หมู ่2 - สายธนบรุ ี- ปากทอ่ นาโคก เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 74000 13.452056 100.084284

302 บางจาก - สาขามหาชยั 59/16 หมู ่1 - พระราม 2 คอกกระบอื เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 74000 13.591984 100.336868

303 บางจาก - เมอืงสมทุรสาคร 101/1 หมู ่1 - พระราม 2 (ธนบรุ-ีปากทอ่) บางน ้าจดื เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 74000 13.60098 100.36765

304 บางจาก - นาโคก 2 99/1 หมู ่2 - พระรามที ่2 (กม.50.1) นาโคก เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 74000 13.466987 100.104638

305 บางจาก - สาขาออ้มนอ้ย 88/1 หมู ่6 - เพชรเกษม ออ้มนอ้ย กระทุม่แบน สมทุรสาคร 74130 13.705331 100.307371

306 บางจาก - คลองครุ 47/10 หมู ่8 - เศรษฐกจิ ทา่ทราย เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 74000 13.567529 100.272162

307 บางจาก - บางกระเจา้ 50 หมู ่9 - พระราม 2 (ธนบรุ-ีปากทอ่) บางกระเจา้ เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 74000 13.527388 100.191284

308 บางจาก - สาขากาญจนบรุี 6 หมู ่1 - - ทา่ลอ้ ทา่มว่ง กาญจนบรุี 71000 13.994435 99.560766

309 บจก. แบง่ปัน 2012 18/5 หมู ่1 - - ทา่มะกา ทา่มะกา กาญจนบรุี 71120 13.930398 99.762178

310 บจก. เคเอสเอ็ม อัมพวา ปิโตรเลยีม 9/9 หมู ่7 - ธนบรุ-ีปากทอ่(35) บางแกว้ เมอืงสมทุรสงคราม สมทุรสงคราม 75000 13.42025 100.03222
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311 บจก. ออ้มนอ้ยปิโตรเลีย่มเซอรว์สิ 8/11 หมู ่6 - เพชรเกษม ออ้มนอ้ย กระทุม่แบน สมทุรสาคร 74130 13.704235 100.332077

312 หจก.โชคสมานบรกิาร (2015) 359/1 - - อูท่อง ปากแพรก เมอืงกาญจนบรุี กาญจนบรุี 71000 14.027408 99.547808

313 หจก.สายฝน พระแทน่ 122/2 หมู ่12 - - พระแทน่ ทา่มะกา กาญจนบรุี 71130 14.035472 99.802305

314 บจก. เคเอสเอ็ม เอ็นเนอรจ์ ี 88/11, 88/22 หมู ่11 - - คลองมะเดือ่ กระทุม่แบน สมทุรสาคร 74111 13.646448 100.305797

315 บจก. พ.ีเอ.เอ็น.ออยล ์ 59 หมู ่5 - - แพรกหนามแดง อัมพวา สมทุรสงคราม 75110 13.348702 99.893697

316 บจก. เคเอสเอ็ม กาญจนบรุ ีออโตแ้ก๊ 308 หมู ่4 - - วังศาลา ทา่มว่ง กาญจนบรุี 71110 13.974189 99.670950

317 บจก. พรเีมีย่มออยล ์(ประเทศไทย) จ 168 หมูท่ี ่7 - - ปากแพรก เมอืงกาญจนบรุี กาญจนบรุี 71000 14.037225 99.577985

318 บางจาก - วังมะนาว 2 3/1 หมู ่2 - เพชรเกษม หว้ยโรง เขายอ้ย เพชรบรุี 76140 13.318703 99.827723

319 บางจาก - ดอนขนุหว้ย 2 81 หมู ่1 - เพชรเกษม ดอนขนุหว้ย ชะอ า เพชรบรุี 76120 12.89182 99.91042

320 บางจาก-ชะอ าปารค์ 555/5 - - ถนนเพชรเกษม (ชะอ า) ชะอ า ชะอ า เพชรบรุี 76120 12.81797 99.94063

321 บจก. เอแอนดอ์าร ์มลิค ์ 121/10 หมู ่10 - เพชรเกษมสายเกา่ หนองออ้ บา้นโป่ง ราชบรุี 70110 13.792849 99.945994

322 บจก. เอ็นเคเอ็น ปิโตรเลยีม 57 หมู ่2 - เพชรเกษม หนองชมุพล เขายอ้ย เพชรบรุี 76140 13.29477 99.822646

323 บจก. เคเอสเอ็ม โพธาราม ปิโตรเลยีม 88 หมู ่6 - เพชรเกษม(4) ดอนทราย โพธาราม ราชบรุี 70120 13.624465 99.843883

324 บจก. เอสเจซ ีเพาเวอร ์ 41 หมู ่2 - - จอมบงึ จอมบงึ ราชบรุี 70150 13.626285 99.614588

325 บจก. ธนู ปิโตรเลยีม 375 หมู ่13 - - แกง่กระจาน แกง่กระจาน เพชรบรุี 76170 12.938247 99.747554

326 บจก. พทีเูอ็น ปิโตรเลยีม 55 หมู ่1 - เพชรเกษม ทับสะแก ทับสะแก ประจวบครีขีันธ์ 77130 11.546016 99.630868

327 หจก.โชควรรณา ปิโตรเลยีม 333 หมูท่ี ่2 - เพชรเกษม ทองมงคล บางสะพาน ประจวบครีขีันธ์ 77230 11.214263 99.407731

328 บจก. สยามสขุสวัสดิ ์ 567/5 หมูท่ี ่3 - - วังพงก์ ปราณบรุี ประจวบครีขีันธ์ 77120 12.422815 99.921518

329 หจก.ไทยแกส๊ปิโตรเลยีม 625/3 หมูท่ี ่1 - - เขานอ้ย ปราณบรุี ประจวบครีขีันธ์ 77120 12.957746 101.050428

330 บางจาก - บา้นนาเดมิ 424/2 หมู ่2 - สายสรุาษฎรธ์าน-ีทุง่สง บา้นนา บา้นนาเดมิ สรุาษฎรธ์านี 84240 8.880969 99.296199

331 หจก.ทววีัลยใ์บจาก 153 หมู ่4 - ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 41 ทุง่ตะไคร ทุง่ตะโก ชมุพร 86220 10.153924 99.097538

332 หจก.ทววีัลยใ์บจาก 2 หมู ่7 - เพชรเกษม ตะโก ทุง่ตะโก ชมุพร 86220 10.053792 99.073072

333 บางจาก - สนามบนิสรุาษฎรธ์านี 85 หมู ่3 - เอเซยี หัวเตย พนุพนิ สรุาษฎรธ์านี 84130 9.126541 99.159488

334 บางจาก - สาขาทา่ชนะ 86 หมู ่10 - เพชรเกษม (41) ประสงค์ ทา่ชนะ สรุาษฎรธ์านี 84170 9.500000 99.133278

335 บางจาก - บายพาสสรุาษฎร ์กม.5 126/69 หมู ่6 - เลีย่งเมอืง มะขามเตีย้ เมอืงสรุาษฎรธ์านี สรุาษฎรธ์านี 84000 9.114990 99.346481

336 บางจาก - เมอืงชมุพร 129 หมู ่3 - - วังไผ่ เมอืงชมุพร ชมุพร 86000 10.501797 99.143123

337 บางจาก - ละแม 139 หมู ่9 - - ทุง่หลวง ละแม ชมุพร 86170 9.774321 99.078615

338 บางจาก - ทา่แซะ 131 หมู ่3 - เพชรเกษม (4) ทา่ขา้ม ทา่แซะ ชมุพร 86140 10.593792 99.123293

339 บางจาก - กาญจนดษิฐ ์ขาออก 85/6 หมู ่9 - สายสรุาษฎรธ์าน-ีนครศรธีรรมราช (401) พลายวาส กาญจนดษิฐ์ สรุาษฎรธ์านี 84160 9.15902 99.511088

340 บางจาก - บา้นนาเดมิ ทล.41 กม.190 7/6 หมู ่1 - สายสรุาษฎรธ์าน-ีทุง่สง (41) ทา่เรอื บา้นนาเดมิ สรุาษฎรธ์านี 84240 8.9305356 99.2713019

341 บางจาก - บายพาสสรุาษฏร ์กม.5 สาขา 129/4 หมู ่6 - สายเลีย่งเมอืงสรุาษฎรธ์าน ี(401) มะขามเตีย้ เมอืงสรุาษฎรธ์านี สรุาษฎรธ์านี 84000 9.1156323 99.3461033

342 บางจาก - กาญจนดษิฐ ์ขาเขา้ 69 หมู ่4 - - พลายวาส กาญจนดษิฐ์ สรุาษฎรธ์านี 84160 9.1580048 99.5126933

343 บจก. เค.ซ.ีออยล ์เซอรว์สิ 115/2 หมู ่4 - เพชรเกษม คลองไทร ทา่ฉาง สรุาษฎรธ์านี 84150 9.219399 99.139993

344 บจก. ไชยาปิยะแกส๊ 59/2 หมู ่3 - แยกไชยา-พมุเรยีง (4001) เวยีง ไชยา สรุาษฎรธ์านี 84110 9.385802 99.18821

345 หจก.โรงงานบรรจแุกส๊เทพศรินิทร์ 39/5 หมู ่3 - เพชรเกษม 4 บางริน้ เมอืงระนอง ระนอง 85000 9.8850209 98.6272197

346 บจก. เค.ซ.ีออยล ์เซอรว์สิ 33/5 หมู ่3 - (สายเอเชยี) ทา่เรอื บา้นนาเดมิ สรุาษฎรธ์านี 84240 8.953554 99.239799

347 บจก. 928 ออยล ์แอนด ์แกส๊ 111 หมู ่3 - - เวยีงสระ เวยีงสระ สรุาษฎรธ์านี 84160 8.6649346 99.3356501

348 หจก.สมยุบางจาก บา้นใต ้ 32/37 หมู ่5 - - แมน่ ้า เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี 84330 9.5779686 99.9718181

349 หจก.ปังปอนดอ์อยล์ 29/38 หมู ่3 - - ตากแดด เมอืงพังงา พังงา 82000 8.425075 98.479982

350 บางจาก - กระบี่ 119 - - ศรพัีงงา กระบีใ่หญ่ เมอืงกระบี่ กระบี่ 81000 8.100842 98.885736

351 บางจาก - ภเูก็ต 24/11 หมู ่4 - วเิศษ ราไวย์ เมอืงภเูก็ต ภเูก็ต 83130 7.807702 98.336798

352 บางจาก - กะทู ้ 2/75-76 หมู ่2 - ทางหลวงชนบท ป่าตอง-กะทู(้2010) กะทู ้ กะทู ้ ภเูก็ต 83120 7.908677 98.344771

353 บางจาก - ทุง่สง 15/11 หมู ่8 - สายชมุพร-พัทลงุ (41) หนองหงส์ ทุง่สง นครศรธีรรมราช 80110 8.18905 99.606918

354 บางจาก - กระบีเ่พชรเกษม กม.971 48/26 - - ศรพัีงงา กระบีใ่หญ่ เมอืงกระบี่ กระบี่ 81000 8.103181 98.902471

355 บางจาก - เมอืงตรัง(ถ.วเิศษกลุ) 6 - - วเิศษกลุ ทับเทีย่ง เมอืงตรัง ตรัง 92000 7.560976 99.606143

356 หจก.เครอืพนม 168-170 - - สายกระบี-่ตรัง กระบีใ่หญ่ เมอืงกระบี่ กระบี่ 81000 8.106142 98.916377

357 สหกรณ์การเกษตร เมอืงตรัง 89 หมู ่3 - ตรัง-หว้ยยอด นาทา่มใต ้ เมอืงตรัง ตรัง 92160 7.64061 99.56548

358 หจก.เอ็น.ท.ีสาระวโิรจน์ 49/11 หมู ่9 - กาญจนวนชิ น ้านอ้ย หาดใหญ่ สงขลา 90110 7.090592 100.561407

359 หจก.ลอีอยลเ์ซอรว์สิ 176 - - กาญจนวนชิ คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90110 6.979423 100.481482

360 หจก.ทพิวรรณปิโตรเลยีม 158 - - พชิติบ ารุง บางนาค เมอืงนราธวิาส นราธวิาส 96000 6.437419 101.822721


