
ล ำดบั สำขำปั๊มบำงจำก เลขที่ หมูท่ ี่ ซอย ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ พกิดั

1 บางจาก -กรงุธนบรุ ี2 128 - - กรงุธนบรุี บางล าภลูา่ง คลองสาน กรงุเทพฯ 10600 13.720472, 100.501222

2 บางจาก -ENCO 1079 - - วภิาวดรัีงสติ จตจัุกร จตจัุกร กรงุเทพฯ 10900 13.823688, 100.557562

3 บางจาก -การสือ่สาร 99 หมูท่ี ่3 - แจง้วฒันะ ซอย 7 ทุง่สองหอ้ง ดอนเมอืง กรงุเทพฯ 10210 13.885444, 100.571444

4 บางจาก -กระทรวงแรงงาน 12 - - มติรไมตรี ดนิแดง ดนิแดง กรงุเทพฯ 10310 13.765063, 100.550438

5 บางจาก -ป่ินเกลา้-นครชยัศร ี2 68/24 หมูท่ี ่12 - - ศาลาธรรมสพน์ ทววีฒันา กรงุเทพฯ 11110 13.787944, 100.356556

6 บางจาก -บรมราชชนน ีกม.10 ขาเขา้ 474 - - บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทววีฒันา กรงุเทพฯ 10170 13.787306, 100.371306

7 บางจาก -ประชาอทุศิ 349 - - ประชาอทุศิฝ่ังซา้ย บางมด ทุง่ครุ กรงุเทพฯ 10140 13.646306, 100.497944

8 บางจาก -วชัรพล 126/232 หมูท่ี ่8 - - ทา่แรง้ บางเขน กรงุเทพฯ 10220 13.858687, 100.641687

9 บางจาก -เพชรเกษม 57 263 หมูท่ี ่1- - - บางแค บางแค กรงุเทพฯ 10160 13.709278, 100.392056

10 บางจาก -เพชรเกษม 92 768 - - เพชรเกษม บางแคเหนอื บางแค กรงุเทพฯ 10160 13.709688, 100.389688

11 บางจาก -ลาดพรา้ว 111 3043 - - ลาดพรา้ว คลองจ่ัน บางกะปิ กรงุเทพฯ 10240 13.771438, 100.636063

12 บางจาก -ลาดพรา้ว 101 1266 - - ลาดพรา้ว 1-1 (วงัทองหลาง) คลองจ่ัน บางกะปิ กรงุเทพฯ 10230 13.784813, 100.630438

13 บางจาก -คูข่นานเอกมัย-รามอนิทรา 1 28 - ซอยโยธนิพัฒนา ประดษิฐม์นูธรรม คลองจ่ัน บางกะปิ กรงุเทพฯ 10310 13.807563, 100.618812

14 บางจาก -ศรนีครนิทรส์มติเิวช 138/1 - - ศรนีครนิทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรงุเทพฯ 10240 13.747187, 100.643563

15 บางจาก -พระราม2 กม.11 82/9 หมูท่ี ่4 - - แสมด า บางขนุเทยีน กรงุเทพฯ 10150 13.629944, 100.396194

16 บางจาก -วดัก าแพง 43/381 หมูท่ี ่7 - - แสมด า บางขนุเทยีน กรงุเทพฯ 10150 13.673056, 100.437806

17 บางจาก -เจรญิกรงุตัดใหม่ 60 - - เจรญิราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรงุเทพฯ 10120 13.701278, 100.515639

18 บางจาก -พระราม 3(3) 493/1 - - พระราม 3 บางโคล่ บางคอแหลม กรงุเทพฯ 10120 13.688063, 100.517063

19 บางจาก -บางซือ่ 102/4 หมูท่ี ่24 ตรอกหมูบ่า้นสามเสนในเดมิ- บางซือ่ บางซือ่ กรงุเทพฯ 10800 13.800778, 100.538278

20 บางจาก -กรมอตุนุยิมวทิยา 4353 - - สขุมุวทิ บางนา บางนา กรงุเทพฯ 10260 13.666444, 100.60430

21 บางจาก -สขุมุวทิ 101/1 234 - ซอยสขุมุวทิ 1-1/1 - บางนา บางนา กรงุเทพฯ 10250 13.684194, 100.616806

22 บางจาก -จรัญสนทิวงศ์ 677 - - จรัญสนทิวงศ์ บางออ้ บางพลัด กรงุเทพฯ 10700 13.806111, 100.512000

23 บางจาก -สขุาภบิาล1(2) 661 หมูท่ี ่5 - - คลองกุม่ บงึกุม่ กรงุเทพฯ 10240 13.793312, 100.651812

24 บางจาก -เสรไีทย 131 - - เสรไีทย คลองกุม่ บงึกุม่ กรงุเทพฯ 10230 13.778806, 100.66647

25 บางจาก -นวลจันทร์ 132 - - นวลจันทร์ นวลจันทร์ บงึกุม่ กรงุเทพฯ 10240 13.835750, 100.637028

26 บางจาก -ออ่นนุช 55 287/3 - - ออ่นนุช ประเวศ ประเวศ กรงุเทพฯ 10250 13.718240, 100.662849

27 บางจาก -พระราม6 116 - - พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรงุเทพฯ 10400 13.788563, 100.536313

28 บางจาก -กรมประชาสมัพันธ-์ซอยอารยี์ 51 - ซอยพระราม 6 ซ. 30พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรงุเทพฯ 10400 13.783270, 100.539180

29 บางจาก -สขุมุวทิ 99 2999/1 - - สขุมุวทิ บางจาก พระโขนง กรงุเทพฯ 10260 13.692694, 100.607694

30 บางจาก -อดุมสขุ 45 695 - ซอยสขุมุวทิ 1-3 - บางจาก พระโขนง กรงุเทพฯ 10260 13.678306, 100.632056

31 บางจาก -สขุมุวทิ 62 2062 - - สขุมุวทิ พระโขนงใต ้ พระโขนง กรงุเทพฯ 10260 13.695501, 100.60577

32 บางจาก -รามอนิทรา กม.14 50 - - รามอนิทรา มนีบรุี มนีบรุี กรงุเทพฯ 10510 13.812250, 100.70502

33 บางจาก -นมิติใหม ่2 3/1 - - นมิติใหม่ มนีบรุี มนีบรุี กรงุเทพฯ 10510 13.822687, 100.740812

34 บางจาก -ราษฎรบ์รูณะ1 430 - - ราษฎรบ์รูณะ ราษฎรบ์รูณะ ราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพฯ 10140 13.673056, 100.518194

35 บางจาก -คูข่นานเอกมัย-รามอนิทรา 4 569 - - ประดษิฐม์นูธรรม ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว กรงุเทพฯ 10230 13.835188, 100.631312

36 บางจาก -สตรวีทิย ์2 392/1 - - สคุนธสวสัดิ์ ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว กรงุเทพฯ 10230 13.825312, 100.619813

37 บางจาก -คูข่นานเอกมัย-รามอนิทรา 2 169 - - ประดษิฐม์นูธรรม ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว กรงุเทพฯ 10230 13.807563, 100.618812

38 บางจาก -มหาดไทย 282/1-2 - ซอย 122(ซอยมหาดไทย 1)- พลับพลา วงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310 13.765813, 100.623438

39 บางจาก -คูข่นานเอกมัย-รามอนิทรา 3 81 - ซอยลาดพรา้ว 84 - วงัทองหลาง วงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10230 13.777917, 100.606778

40 บางจาก -คูข่นานเอกมัย-รามอนิทรา 5 182 - - ประดษิฐม์นูธรรม วงัทองหลาง วงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310 13.763937, 100.600187

41 บางจาก -สขุมุวทิ 39 1/2 - ซอยพรอ้ยศรี สขุมุวทิ คลองตันเหนอื วฒันา กรงุเทพฯ 10520 13.736563, 100.572063

42 บางจาก -เอกมัย 427/1 - ซอยสมุวทิ 63 (เอกมัย)- คลองตันเหนอื วฒันา กรงุเทพฯ 10520 13.738056, 100.588694

43 บางจาก -พัฒนาการ 1348 - - พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรงุเทพฯ 10250 13.736611, 100.623278

44 บางจาก -พัฒนาการ 27 1405 - - พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรงุเทพฯ 10250 13.736813, 100.617938

45 บางจาก -ออ่นนุช 17/1 923/1 - - ออ่นนุช สวนหลวง สวนหลวง กรงุเทพฯ 10250 13.710556, 100.61200

46 บางจาก -กรงุเทพ-กรฑีา 47 - - กรงุเทพกรฑีา สะพานสงู สะพานสงู กรงุเทพฯ 10250 13.743236, 100.674127

47 บางจาก -ทุง่มหาเมฆ 103 - ซอยงามดพูลี นางลิน้จี่ ทุง่มหาเมฆ สาทร กรงุเทพฯ 10120 13.710972, 100.541694

48 บางจาก -สาทรตัดใหม ่2 39/1 - ซอยมหธราดล - ทุง่วดัดอน สาธร กรงุเทพฯ 10120 13.713472, 100.534083

49 บางจาก -สายไหม 63 52/9 หมูท่ี ่1 - - สายไหม สายไหม กรงุเทพฯ 10220 13.921562, 100.675688

50 บางจาก -สวุนิทวงศ ์4 31 หมูท่ี ่8 - สวุนิทวงศ์ โคกแฝด หนองจอก กรงุเทพฯ 10530 13.810563, 100.805438

51 บางจาก -เลยีบวารี 77 - - เลยีบวารี กระทุม่ราย หนองจอก กรงุเทพฯ 10530 13.855694, 100.856556

รายชือ่ป๊ัมบางจาก จ าหน่ายไขไ่กส่ด ธงฟ้าประชารัฐ
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รายชือ่ป๊ัมบางจาก จ าหน่ายไขไ่กส่ด ธงฟ้าประชารัฐ

52 บางจาก -สวุนิทวงศ ์2 30/7 หมูท่ี ่3 - สวุนิทวงศ์ ล าผักชี หนองจอก กรงุเทพฯ 10530 13.807188, 100.830937

53 บางจาก -วภิาวดรัีงสติ 21/43–44 - - วภิาวดรัีงสติ ตลาดบางเขน หลักสี่ กรงุเทพฯ 10210 13.866306, 100.57244

54 บางจาก -สวสัดกิาร TOT 89/2 หมูท่ี ่3 - - ทุง่สองหอ้ง หลักสี่ กรงุเทพฯ 10210 13.883150, 100.575030

55 บางจาก -พระราม 9 25/21 - - รมิคลองแสนแสบ บางกะปิ หว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 13.747083, 100.59783

56 บางจาก -เพชรบรุตีัดใหม่ 2191/1 - - เพชรบรุตีัดใหม่ บางกะปิ หว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 13.745833, 100.580500

57 บางจาก -ประชาอทุศิ-เหมง่จา๋ย 547 - - ประชาอทุศิ สามเสนนอก หว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 13.771563, 100.582938

58 หจก.บรรจบ ออยล์ 178/16 อสิรภาพ สมเด็จเจา้พระยา คลองสาน กรงุเทพฯ 10600 13.728989, 100.499421

59 หจก.ประวรีปิ์โตรเลยีม 54/1 หมู ่1 นมิติใหม่ ทรายกองดนิ คลองสามวา กรงุเทพฯ 10510 13.84041343, 100.734458

60 บจก. โมเดริน์ บซิ 277 พระยาสเุรนทร์ บางชนั คลองสามวา กรงุเทพฯ 10510 13.820277, 100.699135

61 บจก. ก าแพงเพชร ปิโตรเลยีม 75/3 ก าแพงเพชร 2 จตจัุกร จตจัุกร กรงุเทพฯ 10900 13.8261, 100.55035

62 หจก.จอมชาย ปิโตรเลยีม 19/20 หมู ่3 - รัตนกวี บางมด จอมทอง กรงุเทพฯ 10150 13.6834, 100.46418

63 บจก. ณัฐพล (1993) 347 บรมราชชนนี ฉมิพลี ตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 10170 13.7819, 100.41503

64 บจก. สวุมิลเรยีลเอสเตท 64/65 หมู ่2 จรัญสนทิวงศ ์35 - คลองชกัพระ ฉมิพลี ตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 10170 13.77638, 100.45172

65 บจก. สนิป่ินเกลา้ 314 บรมราชชนนี ฉมิพลี ตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 10170 13.782760, 100.414703

66 หจก.รุ่งแสงปิโตรเลยีม 41/9 หมู ่18 บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทววีฒันา กรงุเทพฯ 10170 13.78375187, 100.3983933

67 บจก. บางขนุเทยีน ปิโตรเลยีม 988/1 สมเด็จพระเจา้ตากสนิ ดาวคะนอง ธนบรุี กรงุเทพฯ 10600 13.700560, 100.484033

68 บจก. เคแอนดพ์วีฒุากาศ 278/1 วฒุากาศ ตลาดพลู ธนบรุี กรงุเทพฯ 10600 13.710928, 100.470095

69 บจก. ตระกลูทมิปิโตรเลยีม 289/1 สขุาภบิาล 5 ทา่แรง้ บางเขน กรงุเทพฯ 10220 13.869771, 100.646970

70 บจก. กัลปพฤกษ์ เนเชอรัล แกส๊ ซพัพลาย (2008) 4/1 สขุาภบิาล บางแค บางแค กรงุเทพฯ 10160 13.687084, 100.426421

71 บจก. เอกนลพรรณ สตาร ์ 1303 กาญจนาภเิษก บางแคเหนอื บางแค กรงุเทพฯ 10160 13.720176, 100.405331

72 บจก. ฤทธิร์ดา 97 บรมราชชนนี อรณุอมรนิทร์ บางกอกนอ้ย กรงุเทพฯ 10700 13.781599, 100.473816

73 หจก.ธาตทุองปิโตรเลยีม 188/2 บางขนุเทยีน-ชายทะเล แสมด า บางขนุเทยีน กรงุเทพฯ 10150 13.651141, 100.43065

74 บจก. พงษ์วฒัน ์ออยล ์ 123, 125 พระราม 2 แสมด า บางขนุเทยีน กรงุเทพฯ 10150 13.66287, 100.44125

75 สถานบีรกิารน ้ามันเพือ่สวสัดกิารสรรพาวธุทหารเรอื 801 รมิทางรถไฟสายเกา่ บางนา บางนา กรงุเทพฯ 10260 13.667067, 100.592011

76 หจก.ตันตยาวทิย ์จ.ีเอส. 684 เอกชยั บางบอน บางบอน กรงุเทพฯ 10150 13.667901, 100.413569

77 บจก. กรงุธน แกส๊ แอนด ์ออยล ์ 245/1 ราชวถิี บางพลัด บางพลัด กรงุเทพฯ 10700 13.783134, 100.498444

78 หจก.ส.เบญจลักษณ์ 202/2 จรัญสนทิวงศ ์40 บางยีข่ัน บางพลัด กรงุเทพฯ 10700 13.77157, 100.487923

79 บจก. กมิเอ็ง ปิโตรเลยีม (2544) 805 นวมนิทร์ นวลจันทร์ บงึกุม่ กรงุเทพฯ 10230 13.82951, 100.65888

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

81 หจก.ตันตยาวทิย ์จ.ีเอส. 296/13 นางลิน้จี่ ชอ่งนนทรี ยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 13.700883, 100.545265

82 หจก.รุ่งทวทีรัพย ์ปิโตรเลยีม 43/2-3 หมู ่9 ราษฎรบ์รูณะ บางปะกอก ราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพฯ 10140 13.683732, 100.498487

83 หจก.พแีอนดเ์อ็น ทรัพยร์ุ่งเรอืงกจิ 280/1 - สขุสวสัดิ์ บางปะกอก ราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพฯ 10140 13.67587, 100.5014

84 บจก. เจรญิราษบรูณะ 184 ราษฎรบ์รูณะ บางปะกอก ราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพฯ 10140 13.68203, 100.50117

85 บจก. ราษฎรบ์รูณะบรกิาร 1 ราษฎรบ์รูณะ บางปะกอก ราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพฯ 10140 13.690727, 100.487652

86 บจก. กมิเอ็ง ปิโตรเลยีม (2544) 32/2 หมู ่4 เคหะรม่เกลา้ คลองสองตน้นุ่น ลาดกระบัง กรงุเทพฯ 10520 13.77357, 100.73398

87 หจก.ซปุเปอร ์เค.รชิ 142 ซ.ลาดพรา้ว 80 แยก 22 วงัทองหลาง วงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310 13.78226, 100.59507

88 บจก. กมิเอ็ง ปิโตรเลยีม (2544) 658 ซอยออ่นนุช 17 ออ่นนุช  (ซอยออ่นนุช 17) สวนหลวง สวนหลวง กรงุเทพฯ 10250 13.72141, 100.61451

89 หจก.อโีคเพาเวอรก์รุ๊ป 1111/2 ศรนีครนิทร์ สวนหลวง สวนหลวง กรงุเทพฯ 10250 13.70442, 100.64608

90 หจก.ปิโตรวนั 58 ราษฎรพั์ฒนา ราษฎรพั์ฒนา สะพานสงู กรงุเทพฯ 10240 13.78076, 100.70575

91 หจก.หงษ์ศริชิยั 38 - เทยีมรว่มมติร หว้ยขวาง หว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10320 13.76707, 100.57702

92 บางจาก -บางปะกง 319/2 หมูท่ี ่6 โสธร เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา 24000 13.671820, 101.051430

93 บางจาก -สวุนิทวงศ ์1 50 หมูท่ี ่2 - - วงัตะเคยีน เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา 24000 13.705897, 101.052922

94 บางจาก -สวุนิทวงศ ์3 15/1 หมูท่ี ่5 วงัตะเคยีน เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา 24000 13.726930, 101.036530

95 บางจาก -ชลบรุ ี101 53/2 หมูท่ี ่4 สขุมุวทิ เสม็ด เมอืงชลบรุี ชลบรุี 20000 13.308436, 100.952381

96 บางจาก -บายพาส-ชลบรุ ีกม1 99/1 หมูท่ี ่4 หนองไมแ้ดง เมอืงชลบรุี ชลบรุี 20000 13.413579, 100.999581

97 บางจาก -บายพาส-ชลบรุ ี 20/69 หมูท่ี ่1 หว้ยกะปิ เมอืงชลบรุี ชลบรุี 20130 13.332663, 100.978321

98 บางจาก -พัทยาใต ้ 80/2 หมูท่ี ่12 สขุมุวทิ หนองปรอื บางละมงุ ชลบรุี 20150 12.887797, 100.897279

99 บางจาก -สามพราน 2 38/14 หมูท่ี ่2 บางเตย สามพราน นครปฐม 73110 13.786539, 100.283181

100 บางจาก -สามพราน 1 18/8 หมูท่ี ่2 บางเตย สามพราน นครปฐม 73110 13.785147, 100.272556

101 บจก. รัตนา แกส๊ แอนด ์ออยล ์ 108 หมู ่3 รัตนาธเิบศร์ ไทรมา้ เมอืง นนทบรุี 11000 13.869818, 100.46813

102 บจก. พรธวฒัน ์แกส๊ แอนด ์ออยล ์ 104 หมู ่3 รัตนาธเิบศร์ ไทรมา้ เมอืง นนทบรุี 11000 13.871377, 100.465099
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103 บจก. งามวงศว์านแกส๊ แอนด ์ออยล ์ 145 งามวงศว์าน บางเขน เมอืง นนทบรุี 11000 13.858539, 100.28342

104 หจก.นครอนิทรพั์ฒนา 99/33 หมู ่1 ราชพฤกษ์ บางขนุกอง บางกรวย นนทบรุี 11130 13.81408, 100.44981

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

106 บจก. ไอ.อ.ี เทรดดิง้ 99/481 หมู ่8 ตวิานนท์ บางพดู (บางพัง) ปากเกร็ด นนทบรุี 11120 13.918546, 100.516366

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

108 บจก. กาญจนศักดิ ์(1994) 223/277 หมู ่4 แจง้วฒันะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรุี 11120 13.906029, 100.524354

109 บางจาก -ประชาชืน่ 37/5 หมูท่ี ่1 - ประชาชืน่ ทา่ทราย เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 11000 13.873563, 100.548938

110 บางจาก -แคราย 54/45 หมูท่ี ่9 - ตวิานนท์ บางกระสอ เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 11000 13.865056, 100.52005

111 บางจาก -แคราย 2 251 - - ตวิานนท์ บางกระสอ เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 11000 13.864056, 100.519806

112 บางจาก -ราชพฤกษ์ 14/5 หมูท่ี ่5 - - บางรักนอ้ย เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 11000 13.884688, 100.449930

113 บางจาก -รัตนาธเิบศร์ 79/11-12 หมูท่ี ่3 - - บางรักนอ้ย เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 11000 13.874563, 100.458063

114 บางจาก -บางบัวทอง 1 4/2 หมูท่ี ่4 - - ราษฎรน์ยิม ไทรนอ้ย นนทบรุี 11150 13.874556, 100.458056

115 บางจาก -สาขาไทรนอ้ย 47/1 หมูท่ี ่2 - - บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบรุี 11110 13.927806, 100.408806

116 บางจาก -บางบัวทอง 3 211/1 หมูท่ี ่3 - บางกรวย-ไทรนอ้ย บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบรุี 11110 13.894056, 100.430444

117 บางจาก -แจง้วฒันะ 22 112/1 หมูท่ี ่5 - - ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรุ ี 11120 13.906306, 100.51330

118 หจก.จฑุาสมติร 97 หมู ่5 สายปทมุธาน-ีบางควูดั บางเดือ่ เมอืง ปทมุธานี 12000 13.98117, 100.51397

119 บจก. ลิม้เจรญิผล 152/4 หมู ่6 รังสติ-ปทมุธานี บางพนู เมอืง ปทมุธานี 12000 13.98766, 100.58528

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

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

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

123 หจก.บญุคุม้ออยลบ์รกิาร (1993) 69/1 หมู ่6 เลยีบคลองสอง คคูต ล าลกูกา ปทมุธานี 12130 13.971084, 100.643691

124 บางจาก -บางพนู 1/13-14 หมูท่ี ่6 - รังสติ-ปทมุธานี บางพนู เมอืง ปทมุธานี 12000 13.991806, 100.581194

125 บางจาก -บางพนู 2 77/2 หมูท่ี ่5 - - บางพนู เมอืงปทมุธานี ปทมุธานี 12000 13.974938, 100.576938

126 บางจาก -พหลโยธนิ 38 54/4 หมูท่ี ่6 - พหลโยธนิ คลองหนึง่ คลองหลวง ปทมุธานี 10120 14.041563, 100.615812

127 บางจาก -นวนคร 55/200 หมูท่ี ่13 - พหลโยธนิ คลองหนึง่ คลองหลวง ปทมุธานี 12120 14.121194, 100.606306

128 บางจาก -ล าลกูกา (คลอง 1) 164/8 หมูท่ี ่9 - - คคูต ล าลกูกา ปทมุธานี 12150 13.951556, 100.631056

129 บางจาก -ลาดหลมุแกว้  5/5 หมูท่ี ่5 - - คบูางหลวง ลาดหลมุแกว้  ปทมุธาน ี 12140 14.034778, 100.489444

130 บางจาก -เอเชยี 1 59 หมูท่ี ่3 - สายเอเซยี บา้นหวา้ บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 13160 14.265250, 100.612330

131 บางาก -เอเชยี 2 52 หมูท่ี ่7 - สายเอเซยี คลองสวนพลู พระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา 13000 14.324296, 100.614014

132 บางจาก -พหลโยธนิ กม.59 55/1 หมูท่ี ่3 - พหลโยธนิ ล าไทร วงันอ้ย พระนครศรอียธุยา 13170 14.203631, 100.663867

133 บจก. ปิยะการปิโตรเลยีม 378 หมู ่2 แพรกษา แพรกษา เมอืง สมทุรปราการ 10280 13.571165, 100.648768

134 หจก.ทับทมิเรอืนทอง 272 หมู ่2 นคิมอตุสาหกรรมบางปู บางปใูหม่ เมอืง สมทุรปราการ 10280 13.534518, 100.658505

135 หจก.เอ็นเนอรย์ี-่วนั 3208 หมู ่10 สขุมุวทิ 107 ส าโรงเหนอื เมอืง สมทุรปราการ 10270 13.654312, 100.611567

136 บจก. เค เอ เอส ออยล ์ 57/7 หมู ่7 วดัศรวีารนีอ้ย บางโฉลง บางพลี สมทุรปราการ 10540 13.627186, 100.765717

137 บจก. ภริพัฒน ์แกส๊ แอนด ์ออยล ์ 222 หมู ่2 บางโฉลง บางพลี สมทุรปราการ 10540 13.62088, 100.735174

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

139 บจก. กมิเอ็ง ปิโตรเลยีม (2544) 78/7-9 หมู ่19 สขุสวสัดิ ์กม. 12 บางพึง่ พระประแดง สมทุรปราการ 10130 13.650070, 100.522651

140 หจก.ชยัเพ็ญออยล ์(2007) 246/59 หมู ่8 ปู่ เจา้สมงิพราย (3113) ส าโรงใต ้(ส าโรง) พระประแดง สมทุรปราการ 10130 13.645151, 100.581539

141 บางจาก -เทพารักษ์ กม.7 7/9 หมูท่ี ่1 - เทพารักษ์ - เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 10270 13.616944, 100.653944

142 บางจาก -ปากน ้า 1 354/1 - - สขุมุวทิ ปากน ้า เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 10270 13.596806, 100.604056

143 บางจาก -ปากน ้า 2 125/2 - - สขุมุวทิ ปากน ้า เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 10270 13.607056, 100.595806

144 บางจาก -ศรนีครนิทร ์ศรดีา่น 6 334 หมูท่ี ่5 - - ส าโรงเหนอื เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 10270 13.736611, 100.623278

145 บางจาก -เคหะบางพลี 98/3 หมูท่ี ่1 - - บางเสาธง บางเสาธง สมทุรปราการ 10540 13.586556, 100.79408

146 บางจาก -บางนา-ตราด กม.22 46/1 หมูท่ี ่1 - บางนา-ตราด ศรษีะจรเขใ้หญ่ บางเสาธง สมทุรปราการ 10540 13.598813, 100.792313

147 บางจาก -บางนา-ตราด กม.27 399/2 หมูท่ี ่1 - บางนา-ตราด บางบอ่ บางบอ่ สมทุรปราการ 10560 13.587806, 100.839889

148 บางจาก -เทพารักษ์ กม.9 6/3 หมูท่ี ่3 - เทพารักษ์ บางพลใีหญ่ บางพลี สมทุรปราการ 10540 13.611063, 100.670562

149 บางจาก -บางพลใีหญ่ 10/10 - - - บางพลใีหญ่ บางพลี สมทุรปราการ 10540 13.609528, 100.713333

150 บางจาก -บางพลี 33/42 หมูท่ี ่7 - - บางพลใีหญ่ บางพลี สมทุรปราการ 10540 13.619778, 100.704806

151 บางจาก -บางนา-ตราด กม.13 60/11 หมูท่ี ่1 - บางนา-ตราด ราชาเทวะ บางพลี สมทุรปราการ 10540 13.631812, 100.715938

152 บางจาก -กิง่แกว้ 23/17 หมูท่ี ่7 - กิง่แกว้ ราชาเทวะ บางพลี สมทุรปราการ 10540 13.703937, 100.735188

153 บางจาก -ปู่ เจา้ 2 87/1 หมูท่ี ่2 - ปู่ เจา้สมงิพราย ส าโรงกลาง พระประแดง สมทุรปราการ 10310 13.650444, 100.558694
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154 บางจาก -มหาชยั 59/16 หมูท่ี ่1 - พระราม 2 คอกกระบอื เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 74000 13.591984, 100.336868

155 บางจาก -เมอืงสมทุรสาคร 101/1 หมูท่ี ่1 - - บางน ้าจดื เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 74000 13.600980, 100.367650

156 บางจาก -ออ้มนอ้ย 88/1 หมูท่ี ่6 - เพชรเกษม ออ้มนอ้ย กระทุม่แบน สมทุรสาคร 74130 13.705331, 100.307371


