
ล ำดบั ชือ่ปั๊ม เลขที่ หมูท่ ี่ ซอย ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จงัหวดั 

1 ป๊ัมบางจาก ถนนซปุเปอรไ์ฮเวยเ์ชยีงใหม่ 99 หมู ่1 ซปุเปอรไ์ฮเวย(์เชยีงใหม-่ล าปาง) หนองป่าคร่ัง เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

2 ป๊ัมบางจาก ถนนซปุเปอรไ์ฮเวยเ์ชยีงใหม ่2 85/1 หมู ่2 ซปุเปอรไ์ฮเวยเ์ชยีงใหม-ล าปาง ชา้งเผอืก เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

3 ป๊ัมบางจาก สารภี 303/1 หมู ่2 สายเชยีงใหม-่ล าปาง หนองผึง้ สารภี เชยีงใหม่

4 ป๊ัมบางจากเจรญิเมอืง 483/9 เจรญิเมอืง วดัเกต เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

5 ป๊ัมบางจากมหดิล 40 มหดิล สเุทพ เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

6 ป๊ัมบางจากราชเชยีงแสน 180 ราชเชยีงแสน หายยา เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

7 ป๊ัมบางจาก บจก. เพิม่พลูปิโตรเลยีม (9999) 390 หมู ่9 สายเชยีงใหม-่ฮอด (108) ขว่งเปา จอมทอง เชยีงใหม่

8 ป๊ัมบางจาก บจก. กรกาลันต ์ปิโตรเลยีม 158/3 หมู ่2 สายเชยีงใหม-่ฝาง สนัโป่ง แมร่มิ เชยีงใหม่

9 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร ดอยสะเก็ด 480-480 /1 หมู ่3 ตดิทางหลวงจังหวดัสายดอยสะเก็ด-แมส่าย (1019) เชงิดอย ดอยสะเก็ด เชยีงใหม่

10 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร หางดง 80 หมู ่4 สายเชยีงใหม-่ฮอด หางดง หางดง เชยีงใหม่

11 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา 2/2 หมู ่3 สายเชยีงใหม-่เชยีงราย เชงิดอย ดอยสะเก็ด เชยีงใหม่

12 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรพรา้ว 256 หมู ่4 ปิงโคง้-พรา้ว เวยีง พรา้ว เชยีงใหม่

13 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรสนัป่าตอง 238 หมู ่10 สายเชยีงใหม-่ฮอด ยหุวา่ สนัป่าตอง เชยีงใหม่

14 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์สนัก าแพง 115/1 หมู ่2 สนัก าแพง-ออนหลวย บา้นสหกรณ์ แมอ่อน เชยีงใหม่

15 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์นครลานนาเดนิรถ 130 หมู ่5 มหดิล หนองหอย เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

16 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์นคิมพรา้ว 18 หมู ่10 สนัทราย-พรา้ว แมแ่วน พรา้ว เชยีงใหม่

17 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์นคิมสนัทราย 140/1 หมู ่11 - หนองหาร สนัทราย เชยีงใหม่

18 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์ผูป้ลกูหอมหัวใหญฝ่าง 165 หมู ่1 - มอ่นเป่ิน ฝาง เชยีงใหม่

19 ป๊ัมบางจาก หจก. บา้นทา่บรกิาร 199 หมู ่2 สายเชยีงใหม-่ฝาง ปงต า ไชยปราการ เชยีงใหม่

20 ป๊ัมบางจาก จอมทอง 170 หมู ่10 ทางหลวงจังหวดัสายเชยีงราย-เทงิ ปลอ้ง เทงิ เชยีงราย

21 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์ การเกษตรเชยีงของ สาขาเวยีงแกน่ 123 หมู ่4 เทงิ-เชยีงของ หลา่ยงาว เวยีงแกน่ เชยีงราย

22 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์ การเกษตรพญาเม็งราย  สาขาไมย้า 164 หมู ่18 - ไมย้า พญาเม็งราย เชยีงราย

23 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร เมอืงเทงิ 145 หมู ่20 - เวยีง เทงิ เชยีงราย

24 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร แมส่าย 616 หมู ่8 - แมส่าย แมส่าย เชยีงราย

25 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร ป่าแดด 199 หมู ่4 สายป่าแดด-ป่าแงะ ป่าแดด ป่าแดด เชยีงราย

26 ป๊ัมบางจาก ชะอ าปารค์ 555/5 ถนนเพชรเกษม (ชะอ า) ชะอ า ชะอ า เพชรบรุี

27 ป๊ัมบางจากดอนขนุหว้ย 2 81 หมู ่1 เพชรเกษม ดอนขนุหว้ย ชะอ า เพชรบรุี

28 ป๊ัมบางจากวงัมะนาว 2 3/1 หมู ่2 เพชรเกษม หว้ยโรง เขายอ้ย เพชรบรุี

29 ป๊ัมบางจาก บจก. เอ็นเคเอ็น ปิโตรเลยีม 57 หมู ่2 เพชรเกษม หนองชมุพล เขายอ้ย เพชรบรุี

30 ป๊ัมบางจาก เพชรบรูณ์ 42 หมู ่11 ทางหลวงสายเพชรบรูณ์-ล านารายณ์ นาป่า เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์

31 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรวเิชยีรบรุ ี (สาขา 3) 19 หมู ่1 ทางหลวงแผน่ดนิสายสระบรุ-ีหลม่สกั (21) สระประดู่ วเิชยีรบรุี เพชรบรูณ์

32 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรศรเีทพ  (สาขา 2) 56 หมู ่6 ทางหลวงแผน่ดนิสายสระบรุ-ีหลม่สกั (21) โคกสะอาด ศรเีทพ เพชรบรูณ์

33 ป๊ัมบางจาก หจก. น าชยัปิโตรเลยีม 2015 212 หมู ่3 สายสระบรุ-ีหลม่สกั (21) หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบรูณ์

34 ป๊ัมบางจาก บจก. ดาวศรไีทยใหม ่2006  (สาขา 2) 521 หมู ่2 ปากชมเชยีงคาน หลักกโิลเมตรที ่184 เชยีงคาน เชยีงคาน เลย

35 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรเมอืงแพร ่ 2 ยันตรกจิโกศล ในเวยีง เมอืงแพร่ แพร่

36 ป๊ัมบางจาก หจก. เพ็ญศรบีางจาก เซอรว์สิ 156 หมู ่7 ยันตรกจิโกศล (101) ป่าแมต เมอืงแพร่ แพร่

37 ป๊ัมบางจาก กระบี่ 119 ศรพัีงงา กระบีใ่หญ่ เมอืงกระบี่ กระบี่

38 ป๊ัมบางจาก คลองทอ่ม 154 หมู ่1 เพชรเกษม (4) หว้ยน ้าขาว คลองทอ่ม กระบี่

39 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์นคิมปลายพระยา 94 หมู ่3 - เขาเขน ปลายพระยา กระบี่

40 ป๊ัมบางจาก หจก. เครอืพนม 168-170 ทางหลวงแผน่ดนิสายกระบี-่ตรัง กระบีใ่หญ่ เมอืงกระบี่ กระบี่

41 ป๊ัมบางจาก หจก. เอส ย ูออยล์ 169/1 หมู ่4 เพชรเกษม (4) เขาคราม เมอืงกระบี่ กระบี่

42 ป๊ัมบางจาก ENCO 1079 วภิาวดรัีงสติ จตจัุกร จตจัุกร กทม.

43 ป๊ัมบางจาก เคหะรม่เกลา้ 32/2 หมู ่4 เคหะรม่เกลา้ คลองสองตน้นุ่น ลาดกระบัง กทม.

44 ป๊ัมบางจาก เพชรเกษม 92 768 เพชรเกษม บางแคเหนอื บางแค กทม.

45 ป๊ัมบางจาก เลยีบวารี 77 เลยีบวารี กระทุม่ราย หนองจอก กทม.

46 ป๊ัมบางจาก เสรไีทย 131 เสรไีทย คลองกุม่ บงึกุม่ กทม.

47 ป๊ัมบางจาก เอกชยั (2) 684 เอกชยั บางบอน บางบอน กทม.

48 ป๊ัมบางจาก กาญจนาภเิษก (บางบอน) 95/3 กาญจนาภเิษก บางบอน บางบอน กทม.

49 ป๊ัมบางจาก คูข่นานเอกมัย-รามอนิทรา (4) 569 ประดษิฐม์นูธรรม ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว กทม.

50 ป๊ัมบางจาก คูข่นานเอกมัย-รามอนิทรา (5) 182 ประดษิฐม์นูธรรม พลับพลา วงัทองหลาง กทม.

51 ป๊ัมบางจาก ทุง่มหาเมฆทุง่มหาเมฆ 103 ซอยงามดพูลี นางลิน้จี่ ทุง่มหาเมฆ สาทร กทม.

52 ป๊ัมบางจาก นมิติใหม ่2 3/1 นมิติใหม่ มนีบรุี มนีบรุี กทม.

53 ป๊ัมบางจาก ป่ินเกลา้ - นครชยัศร ี(3) 97 บรมราชชนนี อรณุอมรนิทร์ บางกอกนอ้ย กทม.

54 ป๊ัมบางจาก ป่ินเกลา้-นครชยัศร ี(4) 41/9 หมู ่18 บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทววีฒันา กทม.

55 ป๊ัมบางจาก พระราม 2 กม.12 607/2 พระรามที ่2 แสมด า บางขนุเทยีน กทม.

56 ป๊ัมบางจาก พหลโยธนิ กม.22 2 ซอยพหลโยธนิ 73 พหลโยธนิ สนามบนิ ดอนเมอืง กทม.

57 ป๊ัมบางจาก พัฒนาการ 27 1405 พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กทม.

58 ป๊ัมบางจาก รม่เกลา้ 179/9 รม่เกลา้ คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กทม.

ปั๊มบำงจำกทีจ่ ำหนำ่ยน ำ้มนัหลอ่ลืน่ FURiO ทรีว่มรำยกำรคปูองเดลนิวิส ์
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59 ป๊ัมบางจาก รามค าแหง 164 8/4 รามค าแหง มนีบรุี มนีบรุี กทม.

60 ป๊ัมบางจาก รามอนิทรา 71 92 คูบ้อน รามอนิทรา คันนายาว กทม.

61 ป๊ัมบางจาก ลาดพรา้ว 101 1266 ซอยลาดพรา้ว 101 (วดับงึทองหลาง) คลองจ่ัน บางกะปิ กทม.

62 ป๊ัมบางจาก วภิาวดรัีงสติ 21/43-44 วภิาวดรัีงสติ ตลาดบางเขน หลักสี่ กทม.

63 ป๊ัมบางจาก ศรนีครนิทร ์41 1111/2 ศรนีครนิทร์ สวนหลวง สวนหลวง กทม.

64 ป๊ัมบางจาก ศรนีครนิทรส์มติเิวช 138/1 ศรนีครนิทร์ หัวหมาก บางกะปิ กทม.

65 ป๊ัมบางจาก สตรวีทิย ์2 392/1 สคุนธสวสัดิ์ ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว กทม.

66 ป๊ัมบางจาก สวนหลวง ร.9 23/33-34 หมู ่10 ซอยสขุมุวทิ 103 สขุมุวทิ หนองบอน ประเวศ กทม.

67 ป๊ัมบางจาก สวสัดกิาร TOT 89/2 หมู ่2 แจง้วฒันะ ทุง่สองหอ้ง หลักสี่ กทม.

68 ป๊ัมบางจาก สายไหม 52/9 หมู ่1 สขุาภบิาล 5 สายไหม สายไหม กทม.

69 ป๊ัมบางจาก ออ่นนุช 17/1 923/1 ออ่นนุช สวนหลวง สวนหลวง กทม.

70 ป๊ัมบางจาก อดุมสขุ 45 695 ซอยสขุมุวทิ 103 สขุมุวทิ 103 บางจาก พระโขนง กทม.

71 ป๊ัมบางจากเจรญิกรงุตัดใหม่ 60 เจรญิราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กทม.

72 ป๊ัมบางจากเทยีมรว่มมติร 38 เทยีมรว่มมติร หว้ยขวาง หว้ยขวาง กทม.

73 ป๊ัมบางจากเพชรเกษม 57 1517 เพชรเกษม หลักสอง บางแค กทม.

74 ป๊ัมบางจากเอกมัย 427/1 ซอยสขุมุวทิ 63(เอกมัย)สขุมุวทิ 63 คลองตันเหนอื วฒันา กทม.

75 ป๊ัมบางจากโชคชยั 4 99/188 หมู ่9 โชคชยั 4 ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว กทม.

76 ป๊ัมบางจากกรงุธนบรุ ี2 128 กรงุธนบรุี บางล าภลูา่ง คลองสาน กทม.

77 ป๊ัมบางจากกาญจนาภเิษก (2) 65/1 หมู ่17 กาญจนาภเิษก ศาลาธรรมสพน์ ทววีฒันา กทม.

78 ป๊ัมบางจากคูข่นานเอกมัย-รามอนิทรา 1 28 ซอยโยธนิพัฒนา คูข่นานทางดว่นรามอนิทรา-ลาดพรา้ว คลองจ่ัน บางกะปิ กทม.

79 ป๊ัมบางจากคูข่นานเอกมัย-รามอนิทรา 3 81 ซอยลาดพรา้ว 84 คูข่นานทางดว่นเอกมัย-รามอนิทรา วงัทองหลาง วงัทองหลาง กทม.

80 ป๊ัมบางจากคูข่นานเอกมัย-รามอนิทรา(2) 169 ประดษิฐม์นูธรรม ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว กทม.

81 ป๊ัมบางจากจรัญสนทิวงศ์ 677 จรัญสนทิวงศ์ บางออ้ บางพลัด กทม.

82 ป๊ัมบางจากจรัญสนทิวงศ ์40 202/2 จรัญสนทิวงศ ์40 บางยีข่ัน บางพลัด กทม.

83 ป๊ัมบางจากซอยสวนหลวง 658 ซอยออ่นนุช 17 ออ่นนุช สวนหลวง สวนหลวง กทม.

84 ป๊ัมบางจากนวลจันทร์ 132 นวลจันทร์ นวลจันทร์ บงึกุม่ กทม.

85 ป๊ัมบางจากนมิติรใหม่ 54/1 หมู ่1 นมิติใหม่ ทรายกองดนิ คลองสามวา กทม.

86 ป๊ัมบางจากบางนา-ตราด กม.4.5 1137 หมู ่12 สายบางนา-ตราด บางนา บางนา กทม.

87 ป๊ัมบางจากประชาอทุศิ 349 ประชาอทุศิฝ่ังซา้ย บางมด ทุง่ครุ กทม.

88 ป๊ัมบางจากประชาอทุศิ-เหมง่จา๋ย 547 ประชาอทุศิ สามเสนนอก หว้ยขวาง กทม.

89 ป๊ัมบางจากป่ินเกลา้-นครชยัศร ี2 68/24 หมู ่12 สายป่ินเกลา้-นครชยัศรี ศาลาธรรมสพน์ ทววีฒันา กทม.

90 ป๊ัมบางจากพระราม 3 (1) 574/1 พระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา กทม.

91 ป๊ัมบางจากพระราม 3 (3) 493/1 พระราม 3 บางโคล่ บางคอแหลม กทม.

92 ป๊ัมบางจากพระราม 3(2) 296/13 นางลิน้จี่ ชอ่งนนทรี ยานนาวา กทม.

93 ป๊ัมบางจากพระราม 6 116 พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กทม.

94 ป๊ัมบางจากรัตนกวี 19/20 หมู ่3 รัตนกวี บางมด จอมทอง กทม.

95 ป๊ัมบางจากรา้นสหกรณ์การสือ่สารแหง่ประเทศไทย 99 หมู ่3 ซอยแจง้วฒันะ 7 แจง้วฒันะ(การสือ่สารแหง่ประเทศไทย) ทุง่สองหอ้ง ดอนเมอืง กทม.

96 ป๊ัมบางจากรามอนิทรา กม.14 50 รามอนิทรา มนีบรุี มนีบรุี กทม.

97 ป๊ัมบางจากราษฎรบ์รูณะ 2 42/2-3 หมู ่9 ราษฎรบ์รูณะ บางปะกอก ราษฎรบ์รูณะ กทม.

98 ป๊ัมบางจากราษฎรพั์ฒนา 58 ราษฎรพั์ฒนา สะพานสงู สะพานสงู กทม.

99 ป๊ัมบางจากลาดพรา้ว 111 3043 ลาดพรา้ว คลองจ่ัน บางกะปิ กทม.

100 ป๊ัมบางจากลาดพรา้ว 80 142 ซ.ลาดพรา้ว 80 แยก 22 วงัทองหลาง วงัทองหลาง กทม.

101 ป๊ัมบางจากวชัรพล 126/232 หมู ่8 วชัรพล ทา่แรง้ บางเขน กทม.

102 ป๊ัมบางจากสถานรีถไฟบางซือ่ 102/4 หมู ่24 ตรอกหมูบ่า้นสามเสนในเดมิ บางซือ่ บางซือ่ กทม.

103 ป๊ัมบางจากสวสัดกิารกรมประชาสมัพันธ์ 51 ซอยพระราม 6 ซอย 30พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กทม.

104 ป๊ัมบางจากสวสัดกิารกรมอตุนุยิมวทิยา 4353 สขุมุวทิ บางนา บางนา กทม.

105 ป๊ัมบางจากสวสัดกิารกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม 12 มติรไมตรี ดนิแดง ดนิแดง กทม.

106 ป๊ัมบางจากสาขาพหลโยธนิ 48 44/139 หมู ่3 พหลโยธนิ 48 อนุสาวรยี ์(กบูแดง) บางเขน กทม.

107 ป๊ัมบางจากสขุสวสัดิ์ 280/1 สขุสวสัดิ์ บางปะกอก ราษฎรบ์รูณะ กทม.

108 ป๊ัมบางจากสขุาภบิาล 1 805 หมู ่10 นวมนิทร์ นวลจันทร์ บงึกุม่ กทม.

109 ป๊ัมบางจากสขุาภบิาล 1 (2) 661 นวมนิทร์ นวมนิทร์ บงึกุม่ กทม.

110 ป๊ัมบางจากสขุมุวทิ 101/1 234 ซอยสขุมุวทิ101/1 สขุมุวทิ บางนา บางนา กทม.

111 ป๊ัมบางจากสขุมุวทิ 99 2999/1 สขุมุวทิ บางจาก พระโขนง กทม.

112 ป๊ัมบางจากสวุนิทวงศ ์4 31 หมู ่8 ทางหลวงหมายเลข 304 (สวุนิทวงศ)์ โคกแฝด หนองจอก กทม.

113 ป๊ัมบางจากอดุมสขุ 55 เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 หนองบอน ประเวศ กทม.

114 ป๊ัมบางจาก บจก. โมเดริน์ บซิ 277 พระยาสเุรนทร์ บางชนั คลองสามวา กทม.

115 ป๊ัมบางจาก บจก. กัลปพฤกษ์ เนเชอรัล แกส๊ ซพัพลาย 4/1 สขุาภบิาล บางแค บางแค กทม.

116 ป๊ัมบางจาก บจก. ก าแพงเพชร ปิโตรเลยีม 75/3 ก าแพงเพชร 2 จตจัุกร จตจัุกร กทม.

117 ป๊ัมบางจาก บจก. ตระกลูทมิปิโตรเลยีม 289/1 สขุาภบิาล 5 ทา่แรง้ บางเขน กทม.
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ปั๊มบำงจำกทีจ่ ำหนำ่ยน ำ้มนัหลอ่ลืน่ FURiO ทรีว่มรำยกำรคปูองเดลนิวิส ์

118 ป๊ัมบางจาก บจก. ตัง้ศรศีริโิชค 24/36 หมู ่4 สขุาภบิาล สะพานสงู สะพานสงู กทม.

119 ป๊ัมบางจาก บจก. บางขนุเทยีน ปิโตรเลยีม 988/1 สมเด็จพระเจา้ตากสนิ ดาวคะนอง ธนบรุี กทม.

120 ป๊ัมบางจาก บจก. พงษ์วฒัน ์ออยล ์ 123, 125 พระราม 2 แสมด า บางขนุเทยีน กทม.

121 ป๊ัมบางจาก บจก. วชัรชยัปิโตรเลยีม 445 หมู ่13 สหีบรุานุกจิ มนีบรุี มนีบรุี กทม.

122 ป๊ัมบางจาก บจก. สนิป่ินเกลา้ 314 บรมราชชนนี ฉมิพลี ตลิง่ชนั กทม.

123 ป๊ัมบางจาก บจก. สวุมิลเรยีลเอสเตท 64/65 หมู ่2 จรัญสนทิวงศ ์35 - คลองชกัพระ ฉมิพลี ตลิง่ชนั กทม.

124 ป๊ัมบางจากเชือ้เพลงิสวสัดกิารทหารอากาศ เยือ้งสนามกอลฟ์กานตรัตน์ เทวฤทธิพั์นลกึ - ดอนเมอืง กทม.

125 ป๊ัมบางจากเพือ่สวสัดกิารสรรพาวธุทหารเรอื 801 รมิทางรถไฟสายเกา่ บางนา บางนา กทม.

126 ป๊ัมบางจาก หจก. ธาตทุองปิโตรเลยีม 987 บางขนุเทยีน-ชายทะเล แสมด า บางขนุเทยีน กทม.

127 ป๊ัมบางจาก หจก. วารณีปิโตรเลยีม 4 รามค าแหง มนีบรุี มนีบรุี กทม.

128 ป๊ัมบางจาก หจก. สามบตุรศริิ 160 รามอนิทรา นวลจันทร์ บงึกุม่ กทม.

129 ป๊ัมบางจาก บจก. แบง่ปัน 2012 18/5 หมู ่1 ทางหลวงหมายเลข 323 บรเิวณกโิลเมตรที ่97 ทา่มะกา ทา่มะกา กาญจนบรุี

130 ป๊ัมบางจาก หจก. โชคสมานบรกิาร (2015) 359/1 อูท่อง ปากแพรก เมอืงกาญจนบรุี กาญจนบรุี

131 ป๊ัมบางจาก หจก. ช.พานชิบรกิาร 555 หมู ่13 กาญจนบรุ-ีอูท่อง รางหวาย พนมทวน กาญจนบรุี

132 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรขาณุวรลักษบรุ ี 219 หมู ่5 ถนนพหลโยธนิ(1) สลกบาตร ขาณุวรลักษบรุี ก าแพงเพชร

133 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรพรานกระตา่ย  (สาขา 2) 199/9 หมู ่1 ทางหลวงแผน่ดนิสายก าแพงเพชร-สโุขทัย(101) ถ ้ากระตา่ยทอง พรานกระตา่ย ก าแพงเพชร

134 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์นคิมวงัพระธาต ุ 194 หมู ่15 - เทพนคร เมอืงก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

135 ป๊ัมบางจาก หจก. เล็กเจรญิยนตภัณฑ์ 753 หมู ่1 ยันตรกจิโกศล (101) อา่งทอง เมอืงก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

136 ป๊ัมบางจาก ขอนแกน่(หนา้ มข.) 99/10 หมู ่14 - ในเมอืง เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

137 ป๊ัมบางจาก ขอนแกน่-ยางตลาด 252 หมู ่4 - บงึเนยีม เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

138 ป๊ัมบางจาก มติรภาพ กม.348  (ขาออกไป จ.อดุรธาน)ี 78 หมู ่1 มติรภาพ ส าราญ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

139 ป๊ัมบางจากขอนแกน่ 485 หมู ่12 สายขอนแกน่-บา้นไผ ่(มติรภาพ) เมอืงเกา่ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

140 ป๊ัมบางจากขอนแกน่ 2 178 หมู ่3 มติรภาพ ศลิา เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

141 ป๊ัมบางจากสวสัดกิารกรมประชาสมัพันธ ์ขอนแกน่ 260/25 หมู ่14 นกิรส าราญ ในเมอืง เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

142 ป๊ัมบางจาก บจก. สถาพรชยั แกส๊ 24/1 หมู ่2 มติรภาพ หัวหนอง บา้นไผ่ ขอนแกน่

143 ป๊ัมบางจาก บจก. สคุนธมาน ปิโตรเลีย่ม 319 หมู ่4 เลีย่งเมอืง บา้นเป็ด เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

144 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร หนองสองหอ้ง 223 หมู ่1 - หนองสองหอ้ง หนองสองหอ้ง ขอนแกน่

145 ป๊ัมบางจาก หจก. ป.เจรญิรัตน ์(2535) 10 หมู ่8 ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 2 หนองแวงโสกพระ พล ขอนแกน่

146 ป๊ัมบางจากทา่ใหม ่1 67/20 หมู ่3 สขุมุวทิ ทุง่เบญจา ทา่ใหม่ จันทบรุี

147 ป๊ัมบางจากทา่ใหม ่2 61/4 หมู ่3 สขุมุวทิ ทุง่เบญจา ทา่ใหม่ จันทบรุี

148 กลุม่เกษตรกรท าสวนนายายอาม 40 หมู ่3 สขุมุวทิ นายายอาม นายายอาม จันทบรุี

149 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร เขาคชิฌกฏู 62/6 หมู ่7 บ าราศนราดรู ชากไทย เขาคชิฌกฏู จันทบรุี

150 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร แหลมสงิห ์ 11 หมู ่11 3149 พลิว้ แหลมสงิห์ จันทบรุี

151 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร มะขาม 229/2 หมู ่1 317 มะขาม มะขาม จันทบรุี

152 ป๊ัมบางจาก แปลงยาว 25/1 หมู ่7 สายฉะเชงิเทรา-สตัหบี (331) วงัเย็น แปลงยาว ฉะเชงิเทรา

153 ป๊ัมบางจาก สวุนิทวงศ ์(1) 50 หมู ่2 สวุนิทวงศ์ วงัตะเคยีน เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา

154 ป๊ัมบางจากบางคลา้ 1/77 หมู ่3 ทางหลวงแผน่ดนิสายฉะเชงิเทรา-กบนิทรบ์รุ ี(304) เสม็ดเหนอื บางคลา้ ฉะเชงิเทรา

155 ป๊ัมบางจาก บจก. เอส.ว.ีโพรเกรสซฟี (สาขาบางปะกง 1) 187 หมู ่1 ถนนทางหลวงแผน่ดนิเลขที ่34 ตอนบางนา-ตราด บางววั บางปะกง ฉะเชงิเทรา

156 ป๊ัมบางจาก บจก. ฉะเชงิเทรา อนันตกจิ 241 ฉะเชงิเทรา-บางน ้าเปรีย้ว หนา้เมอืง เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา

157 ป๊ัมบางจาก หจก. สขุสมบรูณ์ เซอรว์สิ 11/14 หมู ่8 สายฉะเชงิเทรา-พนมสารคาม บางไผ่ เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา

158 ป๊ัมบางจาก บอ่วนิ 1 88/13 หมู ่3 ทางหลวงแผน่ดนิสตัหบี-ฉะเชงิเทรา (331) บอ่วนิ ศรรีาชา ชลบรุี

159 ป๊ัมบางจาก บา้นบงึ 105 หมู ่5 ทางหลวงสายชลบรุ-ีบา้นบงึ มาบไผ่ บา้นบงึ ชลบรุี

160 ป๊ัมบางจาก บายพาส-ชลบรุ ีกม.1 99/1 หมู ่4 ทางหลวงสายออ้มเมอืงชลบรุี หนองไมแ้ดง เมอืงชลบรุี ชลบรุี

161 ป๊ัมบางจาก พัทยากลาง 14/18 หมู ่9 สขุมุวทิ(3) หนองปรอื บางละมงุ ชลบรุี

162 ป๊ัมบางจาก หนองมน 413 สขุมุวทิ แสนสขุ เมอืงชลบรุี ชลบรุี

163 ป๊ัมบางจากชลบรุ1ี01 53/2 หมู ่4 สขุมุวทิ เสม็ด เมอืงชลบรุี ชลบรุี

164 ป๊ัมบางจากพัทยาเหนอื 159/114 หมู ่5 พัทยาเหนอื นาเกลอื บางละมงุ ชลบรุี

165 ป๊ัมบางจากพัทยาใต ้ 80/2 หมู ่12 สขุมุวทิ หนองปรอื บางละมงุ ชลบรุี

166 ป๊ัมบางจากหนองปรอื 299 หมู ่2 ทางหลวงสายสตัหบี-ฉะเชงิเทรา (331) หนองไผแ่กว้ บา้นบงึ ชลบรุี

167 กจิการสถานบีรกิารยานยนต ์สวสัดกิารภายใน ฐท.สส. 2040 หมู ่1 สขุมุวทิ หลักกโิลเมตรที ่175 สตัหบี สตัหบี ชลบรุี

168 ป๊ัมบางจาก บจก. ซปุเปอร ์เค พาวเวอร ์ 168, 168/1-4 หมู ่2 ทางหลวงหมายเลข 7 ทุง่สขุลา ศรรีาชา ชลบรุี

169 ป๊ัมบางจาก บจก. พลังงานชลบรุ ี 258/5 หมู ่10 - บา้นสวน เมอืงชลบรุี ชลบรุี

170 ป๊ัมบางจากสวสัดกิารกรมสรรพาวธุทหารเรอื 177 หมู ่4 รมิถนนรางรถไฟสายเกา่ สตัหบี สตัหบี ชลบรุี

171 ป๊ัมบางจากสวสัดกิารหน่วยบัญชาการตอ่สูอ้ากาศยานและรักษาฝ่ัง - สขุมุวทิ (สอ.2/ สอรฝ) สตัหบี สตัหบี ชลบรุี

172 ป๊ัมบางจาก หจก.  วนัชรุ ีเซอรว์สิ 45/33 หมู ่1 หว้ยใหญ่ นาจอมเทยีน สตัหบี ชลบรุี

173 ป๊ัมบางจาก ศลิาดาน 50 หมู ่5 ทางหลวงสายบางปะอนิ-นครสวรรค ์(32) วดัโคก มโนรมย์ ชยันาท

174 ป๊ัมบางจาก ชยัภมูิ 432 สายชยัภมู-ิสคีิว้ หนองนาแซง เมอืงชยัภมูิ ชยัภมู ิ

175 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร บา้นเขวา้ 760 หมู ่1 ทางหลวงแผน่ดนิสายแยกทางหลวงหมายเลข1-ชยัภมู ิ(225) บา้นเขวา้ บา้นเขวา้ ชยัภมู ิ

176 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร ล าประทาว 337 หมู ่10 - โพนทอง เมอืงชยัภมูิ ชยัภมู ิ
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ล ำดบั ชือ่ปั๊ม เลขที่ หมูท่ ี่ ซอย ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จงัหวดั 

ปั๊มบำงจำกทีจ่ ำหนำ่ยน ำ้มนัหลอ่ลืน่ FURiO ทรีว่มรำยกำรคปูองเดลนิวิส ์

177 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบรูณ์ 199  หมูบ่า้นระหัด หมู ่3 เกษตรสมบรูณ์-รอ่งแสนค า กดุเลาะ เกษตรสมบรูณ์ ชยัภมู ิ

178 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค ์ 207 หมู ่1 ทางหลวงเทศบาล โคกมั่งงอย คอนสวรรค์ ชยัภมู ิ

179 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรจัตรัุส  (ตลาดกลาง) 332 หมู ่1 ชยัภมู-ิสคีิว้ บา้นกอก จัตรัุส ชยัภมูิ

180 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเชา่ซือ้ทีด่นิบา้นแทน่ 232 หมู ่7 ทางหลวงแผน่ดนิสายหนองเรอื-หนองแวง (2187) บา้นแทน่ บา้นแทน่ ชยัภมูิ

181 ป๊ัมบางจาก ทุง่ตะโก 153 หมู ่4 ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 41 ทุง่ตะไคร ทุง่ตะโก ชมุพร

182 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร ทา่แซะ 172 หมู ่15 เพชรเกษม ทา่แซะ ทา่แซะ ชมุพร

183 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์ผูป้ลกูกาแฟจังหวดัชมุพร 274 หมู ่9 ทา่แซะ-ปะทวิ ทา่แซะ ทา่แซะ ชมุพร

184 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์สวนปาลม์นากระตาม 181 หมู ่10 - นากระตาม ทา่แซะ ชมุพร

185 ป๊ัมบางจาก เมอืงตรัง 115/49 รัษฎา ทับเทีย่ง เมอืงตรัง ตรัง

186 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรหว้ยยอด  (สาขา 3) 180 หมู ่3 - เขากอบ หว้ยยอด ตรัง

187 ป๊ัมบางจาก หจก. ว.เจรญิพงศปิ์โตรเลยีม 113 หมู ่2 เพชรเกษม หว้ยยอด หว้ยยอด ตรัง

188 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร แหลมงอบ 4/3 หมู ่6 ตราด-แหลมงอบ แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด

189 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรเมอืงตราด  (สาขา 1) 50/1 หมู ่7 สขุมุวทิ แหลมกลัด เมอืงตราด ตราด

190 ป๊ัมบางจาก หจก.  ธนาพาณชิยต์ราด(2524) 92/1 หมู ่5 สขุมุวทิ แสนตุง้ เขาสมงิ ตราด

191 ป๊ัมบางจาก หจก. ประกอบรัช 257 หมู ่2 สายตราด-คลองใหญ่ เนนิทราย เมอืงตราด ตราด

192 ป๊ัมบางจาก บจก. พเีอสพ ีเพาเวอร ์กรุ๊ป 47/3 หมู ่3 สายตาก-แมส่อด แมท่อ้ เมอืงตาก ตาก

193 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์นคิมแมส่อด 226 หมู ่5 ทางหลวงหมายเลข 105 แมก่าษา แมส่อด ตาก

194 ป๊ัมบางจาก หจก. สริริุ่งเรอืงแกส๊ แอนด ์ออยล์ 136/2 หมู ่2 - ประดาง วงัเจา้ ตาก

195 ป๊ัมบางจาก หจก. ศตีะปันยเ์ซอรว์สิ ข2-257/2 ทางหลวงเทศบาล-วงักระโจม นครนายก เมอืงนครนายก นครนายก

196 ป๊ัมบางจาก เพชรเกษม ขาเขา้ กม.61 272 หมู ่2 ทางหลวงหมายเลข 5 (ถนนเพชรเกษม) ล าพยา เมอืงนครปฐม นครปฐม

197 ป๊ัมบางจากเพชรเกษม 199/2 หมู ่9 ในเมอืง ล าพยา เมอืงนครปฐม นครปฐม

198 ป๊ัมบางจากนครชยัศรี 48/14 หมู ่4 เพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ทา่ต าหนัก (โพธิเ์ตีย้)นครชยัศรี นครปฐม

199 ป๊ัมบางจากนครชยัศร ี2 98 หมู ่3 เพชรเกษม ศรษีะทอง นครชยัศรี นครปฐม

200 ป๊ัมบางจากสามพราน 2 38/14 หมู ่2 สายป่ินเกลา้ - นครชยัศรี บางเตย สามพราน นครปฐม

201 ป๊ัมบางจาก บจก. ออ้มใหญปิ่โตรเลีย่มเซอรว์สิ 17/83 หมู ่2 ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ออ้มใหญ่ สามพราน นครปฐม

202 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์เมอืงนครปฐม 67/11 หมู ่6 มาลัยแมน วงัตะกู เมอืงนครปฐม นครปฐม

203 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์โคนมนครปฐม 95 หมู ่2 มาลัยแมน หว้ยขวาง ก าแพงแสน นครปฐม

204 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร ดอนตมู 63 หมู ่1 ทางหลวงจังหวดัสายนครปฐม-สามงา่ม(3036) สามงา่ม ดอนตมู นครปฐม

205 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร บางเลน 78-79 หมู ่6 - บางเลน บางเลน นครปฐม

206 ป๊ัมบางจาก หจก. บา้นแพงบรกิาร 343 หมู ่13 สายนครพนม-บา้นแพง บา้นแพง บา้นแพง นครพนม

207 ป๊ัมบางจาก ปากชอ่ง 199 หมู ่1 มติรภาพ หนองน ้าแดง ปากชอ่ง นครราชสมีา

208 ป๊ัมบางจาก มติรภาพ กม.141 1587/1 มติรภาพ ในเมอืง เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา

209 ป๊ัมบางจากลาดบัวขาว 166 หมู ่15 มติรภาพ ลาดบัวขาว สคี ิว้ นครราชสมีา

210 ป๊ัมบางจากสาขาปักธงชยั-นครราชสมีา 42 หมู ่3 สายกบนิทร-์นครราชสมีา หนองจะบก เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา

211 ป๊ัมบางจากสบืศริิ 152/4 สบืศริิ ในเมอืง เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา

212 ป๊ัมบางจากสงูเนนิ 20 หมู ่9 มติรภาพ สงูเนนิ สงูเนนิ นครราชสมีา

213 ชมุนุมป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรนครราชสมีา 1173,1173/1-7 สรุนารายณ์ ในเมอืง เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา

214 ป๊ัมบางจาก บจก. พรเีมีย่มเอ็นเนอรจ์ ี 85 หมู ่8 ทางหลวงแผน่ดนิ สายกบนิทรบ์รุ-ีนครราชสมีา(304) นกออก ปักธงชยั นครราชสมีา

215 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์ การเกษตรดา่นขนุทด 333 หมู ่6 ทางหลวงสาย 2148 ดา่นขนุทด-หนองสรวง - ดา่นขนุทด นครราชสมีา

216 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร ขามสะแกแสง 342 หมู ่2 ทางหลวงจังหวดัสายโนนไทย-เมอืงคง (2140) ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสมีา

217 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร พมิาย 67 หมู ่6 ทางหลวงแผน่ดนิสายพมิาย-ตลาดแค (206) ในเมอืง พมิาย นครราชสมีา

218 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรนคิมฯ ล าตะคอง  ตลาดกลางหนองคุม้ 199 หมู ่2 หนองคุม้ทา่มะปรางค์ โป่งตาลอง ปากชอ่ง นครราชสมีา

219 ป๊ัมบางจาก หจก.  7 กา้ว 175/1 พบิลูละเอยีด ในเมอืง เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา

220 ป๊ัมบางจาก หจก. โคราช ว ีเอส กรุ๊ป 232 จอมสรุางคย์าตร์ ในเมอืง เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา

221 ป๊ัมบางจาก ทา่ศาลา 461 หมู ่1 สายนครศรธีรรมราช-สรุาษฎรธ์าน ี(401) ทา่ศาลา ทา่ศาลา นครศรธีรรมราช

222 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรพปินู 188 หมู ่7 ทางหลวงสายอ าเภอพปินู-สีแ่ยกบา้นหว้ยปรกิ เขาพระ พปินู นครศรธีรรมราช

223 ป๊ัมบางจาก หจก. ไมห้ลาปิโตรเลยีม 88 หมู ่4 สายทุง่สง-นครศรธีรรมราช หนิตก รอ่นพบิลูย์ นครศรธีรรมราช

224 ป๊ัมบางจาก บงึบอระเพ็ด 133 หมู ่3 สายนครสวรรค-์ชมุแสง เกรยีงไกร เมอืงนครสวรรค์ นครสวรรค์

225 ป๊ัมบางจาก บจก. หอมยิม้ปิโตรเลยีม 208 หมู ่4 ทางหลวงแผน่ดนิสายนครสวรรค-์พษิณุโลก (117) มหาโพธิ เกา้เลีย้ว นครสวรรค์

226 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร เกา้เลีย้ว 175/3 หมู ่1 ทางหลวงสายขาณุวรลักษณบรุี-เกา้เลีย้ว-บรรจบทางหลวงหมายเลข 117 เกา้เลีย้ว เกา้เลีย้ว นครสวรรค์

227 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร เมอืงนครสวรรค ์ 34/1 หมู ่10 พหลโยธนิ หนองกรด เมอืงนครสวรรค์ นครสวรรค์

228 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร พยหุะครี ี 41/1 หมู ่2 พหลโยธนิ ยา่นมัทรี พยหุะครีี นครสวรรค์

229 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรโกรกพระ 89/21 ทางหลวงจังหวดัทา่ตากุย๋-อ าเภอโกรกพระ (3005) โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์

230 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรทา่ตะโกพัฒนา 99 หมู ่5 สายทา่ตะโก-หนองบัว ทา่ตะโก ทา่ตะโก นครสวรรค์

231 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิหนองบัว 485 หมู ่7 - วงับอ่ หนองบัว นครสวรรค์

232 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรศาลเจา้ไกต่อ่ 36/1 หมู ่6 ทางหลวงชนบทสายศาลเจา้ไกต่อ่-เขาแมก่ระทู ้ ศาลเจา้ไกต่อ่ ลาดยาว นครสวรรค์

233 ป๊ัมบางจาก หจก.  เรอืงสริปิิโตรเลยีม (สาขา 1) 249 หมู ่9 อนิทรบ์รุ-ีเขาทราย โคกเดือ่ ไพศาลี นครสวรรค์

234 หา้งหุน้สว่น ชลกรปิโตรเลยีม 65/3 หมู ่10 สายนครสวรรค-์พษิณุโลก หนองกรด บรรพตพสิยั นครสวรรค์

235 ป๊ัมบางจาก แจง้วฒันะ 22 112/1 หมู ่5 แจง้วฒันะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรุี

Page 4 of 8



ล ำดบั ชือ่ปั๊ม เลขที่ หมูท่ ี่ ซอย ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จงัหวดั 

ปั๊มบำงจำกทีจ่ ำหนำ่ยน ำ้มนัหลอ่ลืน่ FURiO ทรีว่มรำยกำรคปูองเดลนิวิส ์

236 ป๊ัมบางจาก กาญจนาภเิษก กม.41 67 หมู ่6 - บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบรุี

237 ป๊ัมบางจาก บางบัวทอง 2 80 หมู ่9 ทางหลวงแผน่ดนิสายบางบัวทอง-สพุรรณบรุ ี(340) ละหาร บางบัวทอง นนทบรุี

238 ป๊ัมบางจาก พบิลูยส์งคราม (2) 5/26 หมู ่6 พบิลูยส์งคราม สวนใหญ่ เมอืงนนทบรุี นนทบรุี

239 ป๊ัมบางจาก ราชพฤกษ์ 14/5 หมู ่5 ราชพฤกษ์ บางรักนอ้ย เมอืงนนทบรุี นนทบรุี

240 ป๊ัมบางจาก ราชพฤกษ์ 2 54/11 หมู ่2 ราชพฤกษ์ บางพลับ ปากเกร็ด นนทบรุี

241 ป๊ัมบางจากเทดิพระเกยีรติ 87/93 หมู ่3 เทดิพระเกยีรติ วดัชลอ บางกรวย นนทบรุี

242 ป๊ัมบางจากแคราย 54/45 หมู ่9 ตวิานนท์ บางกระสอ เมอืงนนทบรุี นนทบรุี

243 ป๊ัมบางจากแจง้วฒันะ 223/277 หมู ่4 แจง้วฒันะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรุี

244 ป๊ัมบางจากตวิานนท์ 8/153 หมู ่3 ตวิานนท์ บา้นใหม่ ปากเกร็ด นนทบรุี

245 ป๊ัมบางจากรัตนาธเิบศร์ 79/11-12 หมู ่3 รัตนาธเิบศร์ บางรักนอ้ย เมอืงนนทบรุี นนทบรุี

246 ป๊ัมบางจากสาขาบางบัวทอง-ไทรนอ้ย(3) 211/1 หมู ่3 สายบางบัวทอง-ไทรนอ้ย บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบรุี

247 ป๊ัมบางจาก บจก. ไอ.อ.ี เทรดดิง้ 99/481 หมู ่8 ตวิานนท์ บางพดู (บางพัง) ปากเกร็ด นนทบรุี

248 ป๊ัมบางจาก บจก. งามวงศว์านแกส๊ แอนด ์ออยล ์ 83/7 หมู ่2 งามวงศว์าน บางเขน เมอืงนนทบรุี นนทบรุี

249 ป๊ัมบางจาก บจก. รัตนา แกส๊ แอนด ์ออยล ์ 108 หมู ่3 รัตนาธเิบศร์ ไทรมา้ เมอืงนนทบรุี นนทบรุี

250 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรบางกรวย 15/10 หมู ่4 บางกรวย-จงถนอม มหาสวสัดิ์ บางกรวย นนทบรุี

251 ป๊ัมบางจาก หจก. นครอนิทรพั์ฒนา 99/33 หมู ่1 ราชพฤกษ์ บางขนุกอง บางกรวย นนทบรุี

252 ป๊ัมบางจาก บจก. ทรปิเปิล เค กรุ๊ป 7 หมู ่10 - ล าภู เมอืงนราธวิาส นราธวิาส

253 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร เมอืงน่าน 522 หมู ่4 สายน่าน-เชยีงมว่น ไชยสถาน เมอืงน่าน น่าน

254 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรนาหมืน่  (สาขา 1) 176 หมู ่5 ทางหลวงแผน่ดนิสายเวยีงสา-นานอ้ย-นาหมืน่(1026) บอ่แกว้ นาหมืน่ น่าน

255 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรปัว 253 หมู ่1 ทางหลวงแผน่ดนิสายน่าน-ทุง่ชา้ง(1080) ปัว ปัว น่าน

256 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรสองแคว 96 หมู ่3 ทา่วงัผา-เชยีงค า นาไรห่ลวง สองแคว น่าน

257 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรกระสงั 107 หมู ่21 - กระสงั กระสงั บรุรัีมย์

258 ป๊ัมบางจาก หจก. บรุรัีมยม์ณฑน์ดิาออยล์ 195 หมู ่4 สายบรุรัีมย-์ประโคนชยั อสิาณ เมอืงบรุรัีมย์ บรุรัีมย์

259 ป๊ัมบางจาก ล าลกูกา (คลอง 1) 164/8 หมู ่9 ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 3312 คคูต ล าลกูกา ปทมุธานี

260 ป๊ัมบางจากชวนชืน่ 97 หมู ่5 สายปทมุธานี-บางควูดั บางเดือ่ เมอืงปทมุธานี ปทมุธานี

261 ป๊ัมบางจากพหลโยธนิ กม.38 54/4 หมู ่6 พหลโยธนิ คลองหนึง่ คลองหลวง ปทมุธานี

262 ป๊ัมบางจากพัฒนสมัพันธ์ 62/5 พัฒนสมัพันธ์ บางปรอก เมอืงปทมุธานี ปทมุธานี

263 ป๊ัมบางจากสวสัดกิารศนูยฝึ์กอบรมวศิวกรรมเกษตรบางพนู 1/13-14 หมู ่6 สายรังสติ-ปทมุธานี บางพนู เมอืงปทมุธานี ปทมุธานี

264 ป๊ัมบางจาก บจก. ร ่ารวย ปิโตรเลยีม 137 รังสติ-นครนายก ประชาธปัิตย์ ธัญบรุี ปทมุธานี

265 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร คลองหลวง 2/8 หมู ่7 - คลองสอง คลองหลวง ปทมุธานี

266 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง  (สาขา1) 45/1 หมู ่7 - คลองเจ็ด คลองหลวง ปทมุธานี

267 ป๊ัมบางจาก หจก.  ช.รุ่งรัตนบ์รกิาร 49 หมู ่4 สายมนีบรุ-ีล าลกูกา-หนองแค บงึกาสาม หนองเสอื ปทมุธานี

268 ป๊ัมบางจาก หจก. บญุคุม้ออยลบ์รกิาร (1993) 69/1 หมู ่6 เลยีบคลองสอง คคูต ล าลกูกา ปทมุธานี

269 ป๊ัมบางจาก หจก. สหรุ่งเรอืงออยล์ 45/5 หมู ่6 สายบางขันธ-์คลองหลวง คลองสี่ คลองหลวง ปทมุธานี

270 ป๊ัมบางจาก หจก. สมัฤทธิอ์อยล์ 25/2 หมู ่4 สายรังสติ-นครนายก ล าผักกดู ธัญบรุี ปทมุธานี

271 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร โคกปีบ 207 หมู ่7 สวุนิทวงศ์ โคกปืบ ศรมีโหสถ ปราจนีบรุี

272 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรเมอืงปราจนีบรุ ี 140 หมู ่2 สวุนิทวงศ์ ไมเ้ค็ด เมอืงปราจนีบรุี ปราจนีบรุี

273 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรศรมีหาโพธ ิ 23 หมู ่9 สวุนิทวงศ์ ศรมีหาโพธิ ศรมีหาโพธิ ปราจนีบรุี

274 ป๊ัมบางจาก หจก. บา้นสรา้งเซอรว์สิกรุ๊ป 57 หมู ่6 ทางหลวงสาย (3481) บางกระเบา บา้นสรา้ง ปราจนีบรุี

275 ป๊ัมบางจาก หจก. วชัระปิโตรเลยีม 200/1 หมู ่8 สายเอเซยี (ปัตตาน-ีหาดใหญ)่ บอ่ทอง หนองจกิ ปัตตานี

276 ป๊ัมบางจาก บางปะอนิ 3/6 หมู ่9 ทางหลวงสายอยธุยา-บางปะอนิสายใน (3477) บา้นโพ บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา

277 ป๊ัมบางจากเอเซยี 2 52 หมู ่7 สายเอเซยี กม. 69 คลองสวนพลู พระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา

278 ป๊ัมบางจากคลังบางปะอนิ 99 หมู ่9 ทางเขา้-ออก FPT บางกระสัน้ บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา

279 ป๊ัมบางจากประตนู ้าพระอนิทร์ 140/17 หมู ่7 พหลโยธนิ เชยีงรากนอ้ย บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา

280 ป๊ัมบางจากสายเอเซยี 59 หมู ่3 สายเอเซยี บา้นหวา้ บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา

281 ป๊ัมบางจาก บจก. ไออารอ์าร ์คอรเ์ปอรเ์รชัน่  (สาขา 4) 55/5 ถนนโรจนะ สามเรอืน บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา

282 ป๊ัมบางจาก บจก. ไออารอ์าร ์คอรเ์ปอรเ์รชัน่  (สาขา 5) 555 หมู ่2 ถนนมลวิรรณ (12) ล าไทร วงันอ้ย พระนครศรอียธุยา

283 ป๊ัมบางจาก บจก. กฤตย ์ สาขา 2 19/5 หมู ่10 ทางหลวงแผน่ดนิสายบางปะอนิ-บางปะหัน(347) ปากกราน เมอืงพระนครศรอียธุยาพระนครศรอียธุยา

284 ป๊ัมบางจาก บจก. ต.ปราสาททองบรกิาร 2014 92 หมู ่6 พหลโยธนิ เชยีงรากนอ้ย บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา

285 ป๊ัมบางจาก บจก. พงษ์สภุาพร ออยล ์ 8/3 หมู ่3 สายเอเซยี หันสงั (บา้นแจง้) บางปะหัน พระนครศรอียธุยา

286 ป๊ัมบางจาก บจก. สยามสขุสวสัดิ ์ 63 หมู ่4 ทางหลวงแผน่ดนิสายบางปะอนิ-นครสวรรค ์(32) คลองจกิ บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา

287 ป๊ัมบางจาก หจก. พรอรณุบรกิาร 58/1 หมู ่5 ตลิง่ชนั-สพุรรณ(ทางหลวงสายบางบัวทอง-สพุรรณบรุ)ี สามเมอืง ลาดบัวหลวง พระนครศรอียธุยา

288 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร ทา้ยเหมอืง 18/4 หมู ่2 - ทา้ยเหมอืง ทา้ยเหมอืง พังงา

289 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร ทับคลอ้ 883/3 หมู ่9 ทางหลวงแผน่ดนิสายตะพานหนิ-เพชรบรูณ์ ทับคลอ้ ทับคลอ้ พจิติร

290 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิสามงา่มหนึง่ 196 หมู ่18 - เนนิปอ สามงา่ม พจิติร

291 ป๊ัมบางจาก หจก. อโนทัยปิโตรเลยีม 129/1 หมู ่11 ทางหลวงแผน่ดนิสายเลีย่งเมอืงบางมลูนาก(1118) เนนิมะกอก บางมลูนาก พจิติร

292 ป๊ัมบางจาก พญาเสอื 286/2 พญาเสอี ในเมอืง เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก

293 ป๊ัมบางจาก พษิณุโลก 68/3 หมู ่5 สายพษิณุโลก-สโุขทัย พลายชมุพล เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก

294 ป๊ัมบางจากบรมไตรโลกนารถ 525/6 บรมไตรโลกนารถ 2 ในเมอืง เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก
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ล ำดบั ชือ่ปั๊ม เลขที่ หมูท่ ี่ ซอย ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จงัหวดั 

ปั๊มบำงจำกทีจ่ ำหนำ่ยน ำ้มนัหลอ่ลืน่ FURiO ทรีว่มรำยกำรคปูองเดลนิวิส ์

295 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร ชาตติระการ 433/1 หมู ่5 ทางหลวงแผน่ดนิสายนครไทย-ชาตติระการ (1143) ป่าแดง ชาตติระการ พษิณุโลก

296 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร นครไทย 169 หมู ่4 - นครไทย นครไทย พษิณุโลก

297 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์นคิมวงัทอง 467 หมู ่4 ทางหลวงแผน่ดนิสายสากเหล็ก-บา้นมงุ (1115) บา้นนอ้ยซุม้ขีเ้หล็ก เนนิมะปราง พษิณุโลก

298 ป๊ัมบางจาก กะทู ้ 2/75-76 หมู ่2 ทางหลวงชนบท ป่าตอง-กะทู(้2010) กะทู ้ กะทู ้ ภเูก็ต

299 ป๊ัมบางจาก ภเูก็ต 24/11 หมู ่4 วเิศษ ราไวย์ เมอืงภเูก็ต ภเูก็ต

300 ป๊ัมบางจาก พยัคฆภมูพิสิยั 223 หมู ่16 อรณุประเสรฐิ ปะหลาน พยัคฆภมูพิสิยั มหาสารคาม

301 ป๊ัมบางจาก บจก. สารคามวศิวกจิ 199 นครสวรรค์ ตลาด เมอืงมหาสารคาม มหาสารคาม

302 ป๊ัมบางจาก โพนทอง 171 หมู ่2 ทางหลวงจังหวดัสายโพนทอง-ยางตลาด (2116) สระนกแกว้ โพนทอง รอ้ยเอ็ด

303 ป๊ัมบางจาก หจก.  โรงงานบรรจแุกส๊เทพศรินิทร ์(สาขา 2) 39/5 หมู ่3 เพชรเกษม 4 บางริน้ เมอืงระนอง ระนอง

304 ป๊ัมบางจาก ระยอง 351/2 สขุมุวทิ เนนิพระ เมอืงระยอง ระยอง

305 ป๊ัมบางจาก ระยอง 2 582/19 สขุมุวทิ เนนิพระ เมอืงระยอง ระยอง

306 ป๊ัมบางจาก บจก. พ ีเอ แคปปิตอล 91/8 หมู ่1 - ละหาร ปลวกแดง ระยอง

307 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร ปลวกแดง 385 หมู ่1 ปลวกแดง – ชลบรุี ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง

308 ป๊ัมบางจาก หจก. ไตปิ๋โตรเลีย่ม 337/1 สขุมุวทิ ทางเกวยีน แกลง ระยอง

309 ป๊ัมบางจาก หจก. บญุชว่ยเหลอื (กระแสบน) 294 หมู ่8 สายบา้นบงึ-แกลง กระแสบน แกลง ระยอง

310 ป๊ัมบางจาก บจก. เอสเจซ ีเพาเวอร ์ 41 หมู ่2 - จอมบงึ จอมบงึ ราชบรุี

311 ป๊ัมบางจาก ลพบรุี 217/14 นารายณ์มหาราช ทะเลชบุศร เมอืงลพบรุี ลพบรุี

312 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์โคนมพัฒนานคิม 29 หมู ่10 ทางหลวงแผน่ดนิสายลพบรุ-ีวงัมว่ง(3017) พัฒนานคิม พัฒนานคิม ลพบรุี

313 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร ทา่วุง้ 346 หมู ่1 สายสงิหบ์รุ-ีลพบรุี ทา่วุง้ ทา่วุง้ ลพบรุี

314 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรโคกส าโรง 109 หมู ่9 พหลโยธนิ โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบรุี

315 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรนคิมสรา้งตนเองเขตโคกตมู 170 หมู ่2 - โคกตมู เมอืงลพบรุี ลพบรุี

316 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรพัฒนานคิม 224/3 หมู ่1 - ดลีัง พัฒนานคิม ลพบรุี

317 ป๊ัมบางจาก หจก. โชคสกุัญญาปิโตรเลยีม 211/1 หมู ่3 ทางหลวงแผน่ดนิสายสระบรุ-ีหลม่สกั (21) ดลีัง พัฒนานคิม ลพบรุี

318 ป๊ัมบางจาก หจก. ณัฏยา 1997 69/1 หมู ่2 ทางหลวงจังหวดัสายบางงา-ทา่โขลง-บา้นหมี ่(3028) สนามแจง บา้นหมี่ ลพบรุี

319 ป๊ัมบางจาก หจก. วทิรูยบ์รกิาร 96 หมู ่9 สายสระบรุ-ีหลม่สกั (21) โคกสลงุ พัฒนานคิม ลพบรุี

320 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรแมท่ะ 214 หมู ่8 ทางหลวงจังหวดัสายบา้นฟ่อน-แมท่ะ-สถานรีถไฟ (1036) นาครัว แมท่ะ ล าปาง

321 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรนคิมฯ กิว่ลม 187 หมู ่1 สายล าปาง-แจห้ม่ นคิมพัฒนา เมอืงล าปาง ล าปาง

322 ป๊ัมบางจาก หจก.  ศภุรมดิา 97 หมู ่13 ทางหลวงแผน่ดนิสายล าปาง-หา้งฉัตร (1039) บอ่แฮว้ เมอืงล าปาง ล าปาง

323 ป๊ัมบางจาก หจก. เถนินภา 77 หมู ่7 พหลโยธนิ เถนิบรุี เถนิ ล าปาง

324 ป๊ัมบางจาก หจก. นานาปิโตรเลยีม 204 หมู ่14 พหลโยธนิ พชิยั เมอืงล าปาง ล าปาง

325 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรแมท่า 305 หมู ่3 สายเชยีงใหม-่ล าปาง ทาสบเสา้ แมท่า ล าพนู

326 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์ การเกษตรยางชมุนอ้ย 57 หมู ่8 - ยางชมุนอ้ย ยางชมุนอ้ย ศรสีะเกษ

327 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร กันทรลักษณ์  (สาขาตลาดกลาง) 90 หมู ่11 ทางหลวงจังหวดัสายศรสีะเกษ-กันทรลักษณ์ (221) กระแชง กันทรลักษ์ ศรสีะเกษ

328 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร ศรกีันทรารมย ์ 143/1 หมู ่5 พชิติรังสรรค์ ดนู กันทรารมย์ ศรสีะเกษ

329 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรปรางคก์ู ่ 3 หมู ่4 อก.ศก. (สายปรางคก์ู-่บา้นตมู 0404) พมิายเหนอื ปรางคก์ู่ ศรสีะเกษ

330 ป๊ัมบางจาก หจก. อาร.์อ.ีออยล์ 357/1 หมู ่2 สกล-อดุร ธาตเุชงิชมุ เมอืงสกลนคร สกลนคร

331 ป๊ัมบางจาก มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ 15/1 กาญจนวนชิ (มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์) หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา

332 ป๊ัมบางจาก หาดใหญใ่น 46/1 เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา

333 ป๊ัมบางจากน ้านอ้ย 49/11 หมู ่9 กาญจนวนชิ น ้านอ้ย หาดใหญ่ สงขลา

334 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรเทพา 11/2 หมู ่3 สายเทพา-ล าไพล เทพา เทพา สงขลา

335 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรนคิมฯ เทพา 56 หมู ่3 เพชรเกษม ทา่มว่ง เทพา สงขลา

336 ป๊ัมบางจาก หจก. ลอีอยลเ์ซอรว์สิ 176 กาญจนวนชิ คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา

337 ป๊ัมบางจาก AOT 190 หมู ่1 - หนองปรอื บางพลี สมทุรปราการ

338 ป๊ัมบางจาก เทพารักษ์ กม.11 72 หมู ่4 เทพารักษ์ กม. 11 บางพลใีหญ่ บางพลี สมทุรปราการ

339 ป๊ัมบางจาก บางนา-ตราด กม.16 4/43 หมู ่1 บางนา-ตราด บางโฉลง บางพลี สมทุรปราการ

340 ป๊ัมบางจาก บางพลใีหญ่ 10/10 หมู ่12 ซอยวดับางพลใีหญใ่น บางพลใีหญ่ บางพลี สมทุรปราการ

341 ป๊ัมบางจาก ปู่ เจา้ 87/1 หมู ่2 ปู่ เจา้สมงิพราย ส าโรงกลาง พระประแดง สมทุรปราการ

342 ป๊ัมบางจาก ศรนีครนิทร ์ศรดีา่น 6 334 หมู ่5 - ส าโรงเหนอื เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ

343 ป๊ัมบางจากเคหะบางพลี 98/3-4 หมู ่1 เทพารักษ์ บางเสาธง บางเสาธง สมทุรปราการ

344 ป๊ัมบางจากทางรถไฟสายเกา่ 616 หมู ่5 ทางรถไฟสายเกา่ ส าโรง พระประแดง สมทุรปราการ

345 ป๊ัมบางจากบางนา-ตราด กม.13 60/11 หมู ่1 สายบางนา-ตราด กม.13 ราชาเทวะ บางพลี สมทุรปราการ

346 ป๊ัมบางจากบางนา-ตราด กม.22 46/1 หมู ่1 สายบางนา-ตราด ศรีษะจรเขใ้หญ่ บางเสาธง สมทุรปราการ

347 ป๊ัมบางจากบางนา-ตราด กม.27 399/2 หมู ่1 สายบางนา - ตราด บางบอ่ บางบอ่ สมทุรปราการ

348 ป๊ัมบางจากบางปู 272 หมู ่2 นคิมอตุสาหกรรมบางปู บางปใูหม่ เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ

349 ป๊ัมบางจากบางพลี 33/42 หมู ่7 หนา้ทางเขา้อ าเภอบางพลี บางพลใีหญ่ บางพลี สมทุรปราการ

350 ป๊ัมบางจากปากน ้า 354/1 สขุมุวทิ ปากน ้า เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ

351 ป๊ัมบางจากปากน ้า 2 125/2 สขุมุวทิ ปากน ้า เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ

352 ป๊ัมบางจากศรนีครนิทร์ 887 หมู ่5 ศรนีครนิทร์ ส าโรงเหนอื เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ

353 ป๊ัมบางจากสาขาเทพารักษ์ กม.9 6/3 หมู ่3 เทพารักษ์ กม. 9 บางพลใีหญ่ บางพลี สมทุรปราการ
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ล ำดบั ชือ่ปั๊ม เลขที่ หมูท่ ี่ ซอย ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จงัหวดั 

ปั๊มบำงจำกทีจ่ ำหนำ่ยน ำ้มนัหลอ่ลืน่ FURiO ทรีว่มรำยกำรคปูองเดลนิวิส ์

354 ป๊ัมบางจากสาขาหนามแดง 9/1 หมู ่1 หนามแดง บางแกว้ บางพลี สมทุรปราการ

355 ป๊ัมบางจากสขุสวสัดิ ์3 78/7-9 หมู ่19 สขุสวสัดิ ์กม. 12 บางพึง่ พระประแดง สมทุรปราการ

356 ป๊ัมบางจาก บจก. เค เอ เอส ออยล ์ 57/7 หมู ่7 วดัศรวีารนีอ้ย บางโฉลง บางพลี สมทุรปราการ

357 ป๊ัมบางจาก บจก. บ.ีซ.ีปิโตรเลยีม 532/1 สขุมุวทิ(โคง้โพธิ)์ ปากน ้า เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ

358 ป๊ัมบางจาก บจก. ปิยะการปิโตรเลยีม 378 หมู ่2 แพรกษา แพรกษา เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ

359 ป๊ัมบางจาก บจก. ร ่ารวยทรัพยปิ์โตรเลยีม 355 หมู ่5 สขุมุวทิ คลองดา่น บางบอ่ สมทุรปราการ

360 ป๊ัมบางจาก บจก. สยามสขุสวสัดิ ์ 88/2 หมูท่ี ่4 - บางจาก พระประแดง สมทุรปราการ

361 ป๊ัมบางจาก หจก. วเิศษบอ่ทอง ปิโตเลยีม 158/68 หมู ่8 ทางหลวงสายบางพล-ีบางบอ่ บางพลใีหญ่ บางพลี สมทุรปราการ

362 ป๊ัมบางจาก บจก. พ.ีเอ.เอ็น.ออยล ์ 59 หมู ่5 - แพรกหนามแดง อัมพวา สมทุรสงคราม

363 ป๊ัมบางจาก หจก. พ.ีอาร.์แพรกหนามแดงปิโตรเลยีม 5 หมู ่6 สายธนบรุ-ีปากทอ่ แพรกหนามแดง อัมพวา สมทุรสงคราม

364 ป๊ัมบางจากเมอืงสมทุรสาคร 101/1 หมู ่1 พระราม 2 (ธนบรุ-ีปากทอ่) บางน ้าจดื เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร

365 ป๊ัมบางจากคลองครุ 47/10 หมู ่8 เศรษฐกจิ ทา่ทราย เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร

366 ป๊ัมบางจากนาโคก 84/7 หมู ่2 สายธนบรุ ี- ปากทอ่ นาโคก เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร

367 ป๊ัมบางจากสาขามหาชยั 59/16 หมู ่1 พระราม 2 คอกกระบอื เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร

368 ป๊ัมบางจากออ้มนอ้ย 88/1 หมู ่6 เพชรเกษม ออ้มนอ้ย กระทุม่แบน สมทุรสาคร

369 ป๊ัมบางจาก บจก. เคเอสเอ็ม เอ็นเนอรจ์ ี 88/11, 88/22 หมู ่11 - คลองมะเดือ่ กระทุม่แบน สมทุรสาคร

370 ป๊ัมบางจาก บจก. ชดิบญุ 30/17 หมู ่2 พระราม 2 (ธนบรุ-ีปากทอ่) บางกระเจา้ เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร

371 ป๊ัมบางจาก บจก. สมัฤทธผิลปิโตรเลยีม 50 หมู ่7 (วดัสวนสม้) บา้นเกาะ เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร

372 ป๊ัมบางจาก บจก. ออ้มนอ้ยปิโตรเลีย่มเซอรว์สิ 8/11 หมู ่6 เพชรเกษม ออ้มนอ้ย กระทุม่แบน สมทุรสาคร

373 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร วฒันานคร 283 หมู ่3 สวุรรณศร วฒันานคร วฒันานคร สระแกว้

374 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรเมอืงสระแกว้ 10 สวุรรณศร สระแกว้ เมอืงสระแกว้ สระแกว้

375 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรเมอืงสระแกว้  สาขา 1 246 หมู ่1 ทางหลวงแผน่ดนิสายพนมสารคาม-สระแกว้ (359) สระขวญั เมอืงสระแกว้ สระแกว้

376 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ 266 หมู ่3 รัชตะวถิี ฟากหว้ย อรัญประเทศ สระแกว้

377 ป๊ัมบางจาก หจก. สริวิมิลออยล์ 160 หมู ่1 สวุรรณศร บา้นดา่น อรัญประเทศ สระแกว้

378 ป๊ัมบางจากเมอืงสระบรุี 121/1 พหลโยธนิ ปากเพรยีว เมอืงสระบรุี สระบรุี

379 ป๊ัมบางจากแกง่คอย 94 หมู ่4 มติรภาพ ตาลเดีย่ว แกง่คอย สระบรุี

380 ป๊ัมบางจาก บจก. เค.ซ.ีออยล ์ 66 หมู ่7 พหลโยธนิ หว้ยบง เฉลมิพระเกยีรติ สระบรุี

381 ป๊ัมบางจาก บจก. ป.ฟ้าใสเซอรว์สิ 101 หมู ่8 พหลโยธนิ หนา้พระลาน เฉลมิพระเกยีรติ สระบรุี

382 ป๊ัมบางจาก บจก. วธินทรัพย ์ 888 หมู ่5 - หว้ยขมิน้ หนองแค สระบรุี

383 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์โคนมไทยมลิค ์ 59 หมู ่18 - ล าพญากลาง มวกเหล็ก สระบรุี

384 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรแกง่คอย 88/9 หมู ่8 ทางหลวงสายแกง่คอย-แสลงพัน บา้นป่า แกง่คอย สระบรุี

385 ป๊ัมบางจาก หจก. ป.อดุมทรัพย์ 155 หมู ่7 ถนนมติรภาพ(2) ตาลเดีย่ว แกง่คอย สระบรุี

386 ป๊ัมบางจาก หจก. สวนดอกไมปิ้โตรเลยีม 7/2-3 หมู ่7 พไิชยณรงคส์งคราม (3314) สวนดอกไม ้ เสาไห ้ สระบรุี

387 ป๊ัมบางจากสงิหบ์รุี 116 หมู ่1 สายเอเซยี น ้าตาล อนิทรบ์รุี สงิหบ์รุี

388 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรอนิทรบ์รุ ี 54/4 หมู ่1 - ทา่งาม อนิทรบ์รุี สงิหบ์รุี

389 ป๊ัมบางจาก หจก. แกรนดล์โีอ 111 หมู ่1 ทางหลวงบางปะอนิ-นครสวรรค์ พรหมบรุี พรหมบรุี สงิหบ์รุี

390 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร ครีมีาศ 19 หมู ่8 - โตนด ครีมีาศ สโุขทัย

391 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร ศรเีสลีย่ม 399 หมู ่1 - ทุง่เสลีย่ม ทุง่เสลีย่ม สโุขทัย

392 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร ศรสี าโรง 214 หมู ่2 จรดวถิถีอ่ง คลองตาล ศรสี าโรง สโุขทัย

393 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรครีมีาศ  สาขา 1 129 หมู ่3 ทางหลวงชนบท โตนด ครีมีาศ สโุขทัย

394 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์นคิมหนองบัวพัฒนา  (สาขา 2) 62 หมู ่3 ทางหลวงชนบท(สายบา้นเมอืงบางนม-บา้นปากน า) เมอืงบางยม สวรรคโลก สโุขทัย

395 ป๊ัมบางจาก บจก. สนิลาวลัย ์ 173 หมู ่6 สายสพุรรณบรุ-ีชยันาท (340) วงัยาง ศรปีระจันต์ สพุรรณบรุี

396 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร ศรปีระจันต ์ 371 หมู ่2 ทางหลวงแผน่ดนิสายสพุรรณบรุ-ีชยันาท (340) ศรปีระจันต์ ศรปีระจันต์ สพุรรณบรุี

397 ป๊ัมบางจาก หจก. ณัฐภัทรซวีคิออยล์ 114 หมู ่10 สายอูท่อง-สระกระโจม บา้นโขง้ อูท่อง สพุรรณบรุี

398 ป๊ัมบางจาก หจก. สมควรชยั 111/2 หมู ่1 มาลัยแมน ดอนก ายาน เมอืงสพุรรณบรุี สพุรรณบรุี

399 ป๊ัมบางจากบา้นนาเดมิ 424/2 หมู ่2 สายสรุาษฎรธ์านี-ทุง่สง บา้นนา บา้นนาเดมิ สรุาษฎรธ์านี

400 ป๊ัมบางจากสนามบนิสรุาษฎรธ์านี 85 หมู ่3 เอเซยี หัวเตย พนุพนิ สรุาษฎรธ์านี

401 ป๊ัมบางจากสาขาทา่ชนะ 86 หมู ่10 เพชรเกษม (41) ประสงค์ ทา่ชนะ สรุาษฎรธ์านี

402 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรเกาะพงัน 204 หมู ่1 - เกาะพะงัน เกาะพะงัน สรุาษฎรธ์านี

403 ป๊ัมบางจาก หจก. สมยุบางจาก บา้นใต ้ 32/37 หมู ่5 - แมน่ ้า เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี

404 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร กาบเชงิ 79 หมู ่11 สายสรุนิทร-์ชอ่งงอม กาบเชงิ กาบเชงิ สรุนิทร์

405 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร ทา่ตมู 270 หมู ่7 ปัทมานนท์ ทา่ตมู ทา่ตมู สรุนิทร์

406 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร รัตนบรุ ี 70 หมู ่9 ทางหลวงชนบท (สายบา้นรัตนบรุ-ีบา้นขีเ้หล็ก) ไผ่ รัตนบรุี สรุนิทร์

407 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร ศขีรภมู ิ 710 หมู ่10 - ระแงง ศรีขรภมูิ สรุนิทร์

408 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลกูคา้ธกส.สรุนิทร ์ 2 หมู ่19 ทางหลวง 2081 ชมุพลบรุี ชมุพลบรุี สรุนิทร์

409 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรปฎริปูทีด่นิเมอืงสรุนิทร ์ 73 หมู ่13 ร.พ.ช. สายอ าเภอเมอืงสรุนิทร-์บา้นกระยงู ทา่สวา่ง เมอืงสรุนิทร์ สรุนิทร์

410 ป๊ัมบางจาก หจก. บรุรัีมยส์กุัญญา 100 หมู ่10 - กระเบือ้ง ชมุพลบรุี สรุนิทร์

411 ป๊ัมบางจาก หจก. เพิม่ทรัพยปิ์โตรเลยีม 66/7 หมู ่1 สายเอเซยี จรเขร้อ้ง ไชโย อา่งทอง

412 ป๊ัมบางจาก หจก. ไอลดา ปิโตรเลยีม 78 หมู ่2 สายเอเซยี ไชยภมูิ ไชโย อา่งทอง
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ล ำดบั ชือ่ปั๊ม เลขที่ หมูท่ ี่ ซอย ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จงัหวดั 

ปั๊มบำงจำกทีจ่ ำหนำ่ยน ำ้มนัหลอ่ลืน่ FURiO ทรีว่มรำยกำรคปูองเดลนิวิส ์

413 ป๊ัมบางจาก หจก. ป่าโมกปิโตรเลยีม 118 หมู ่8 สายอยธุยา-อา่งทอง โรงชา้ง ป่าโมก อา่งทอง

414 ป๊ัมบางจาก อดุร-โพศรี 558 โพศรี หมากแขง้ เมอืงอดุรธานี อดุรธานี

415 ป๊ัมบางจากสนามบนิอดุรธานี 173/20 หมู ่1 สายอดุร-เลย หมากแขง้ เมอืงอดุรธานี อดุรธานี

416 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร อ าเภอเพ็ญ 161 หมู ่8 สายเพ็ญ-อดุร เพ็ญ เพ็ญ อดุรธานี

417 ป๊ัมบางจาก หจก. บญุเอ็ง 140 หมู ่1 สายกมุภวาปี-ศรธีาตุ เวยีงค า กมุภวาปี อดุรธานี

418 ป๊ัมบางจาก หจก. สยามแอลพจี ีอดุรธานี 55 หมูท่ี ่3 - หนองไผ่ เมอืงอดุรธานี อดุรธานี

419 ป๊ัมบางจาก อตุรดติถ์ 180/1 หมู ่1 สายเอเชยี งิว้งาม เมอืงอตุรดติถ์ อตุรดติถ์

420 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร เมอืงลับแล 206 หมู ่13 อนิใจมี ฝายหลวง ลับแล อตุรดติถ์

421 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร เมอืงอตุรดติถ ์ 184 หมู ่6 สายอตุรดติถ-์วงักะพี้ บา้นเกาะ เมอืงอตุรดติถ์ อตุรดติถ์

422 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร เมอืงอตุรดติถ ์ 80 หมู ่1 บรมอาสน์ ทา่เสา เมอืงอตุรดติถ์ อตุรดติถ์

423 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร น ้าปาด 344/4 หมู ่4 ทางหลวงแผน่ดนิสายหว้ยหดู-น ้าปาด-ฟากทา่ (1047) แสนตอ น ้าปาด อตุรดติถ์

424 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร พชิยั 344/3 หมู ่3 พระยาพชิยั ในเมอืง พชิยั อตุรดติถ์

425 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรเมอืงตรอน 98/5 หมู ่2 ส าราญรืน่ วงัแดง ตรอน อตุรดติถ์

426 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์นคิมฟากทา่ - หมู ่1 - บา้นเสีย้ว ฟากทา่ อตุรดติถ์

427 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์ผูใ้ชน้ ้าสถานสีบูน ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นบงึ 999 หมู ่1 - พญาแมน พชิยั อตุรดติถ์

428 ป๊ัมบางจาก หนองฉาง 238 หมู ่1 ทางหลวงสายหนองฉาง-บา้นไร่ เขาบางแกรก หนองฉาง อทัุยธานี

429 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร เมอืงอทัุยธาน ี 79 รักการดี อทัุยใหม่ เมอืงอทัุยธานี อทัุยธานี

430 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตร ลานสกั 178/4 หมู ่2 สายหนองฉาง-อุม้ผาง ลานสกั ลานสกั อทัุยธานี

431 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์การเกษตรบา้นไร ่ (สาขาบา้นไร่) 125 หมู ่1 - บา้นบงึ บา้นไร่ อทัุยธานี

432 ป๊ัมบางจาก สหกรณ์ การเกษตรศรเีมอืงใหม ่ 161 หมู ่2 ศรเีมอืงใหม-่ตระการพชืผล นาค า ศรเีมอืงใหม่ อบุลราชธานี

433 ป๊ัมบางจาก หจก. อบุลสายันตบ์รกิาร 258 แจง้สนทิ ในเมอืง เมอืงอบุลราชธานี อบุลราชธานี

Page 8 of 8


