
ล ำดับ ชือ่สถานบีรกิาร เลขที่ หมูท่ ี่ ซอย จงัหวดั

1 บำงจำก-กรงุธนบรุ ี2 128 ถนน กรงุธนบรุี แขวง บำงล ำภลูำ่ง เขต คลองสำน กรงุเทพฯ

2 บำงจำก-อสิรภำพ 178/16 ถนน อสิรภำพ แขวง สมเด็จเจำ้พระยำ เขต คลองสำน กรงุเทพฯ

3 บำงจำก-นมิติรใหม่ 54/1 หมู ่1 ถนน นมิติใหม่ แขวง ทรำยกองดนิ เขต คลองสำมวำ กรงุเทพฯ

4 บจก. โมเดริน์ บซิ 277 ถนน พระยำสเุรนทร์ แขวง บำงชนั เขต คลองสำมวำ กรงุเทพฯ

5 บำงจำก - รำมอนิทรำ 71 92 - ถนน คูบ้อน แขวง รำมอนิทรำ เขต คันนำยำว กรงุเทพฯ

6 บจก. ก ำแพงเพชร ปิโตรเลยีม 75/3 ถนน ก ำแพงเพชร 2 แขวง จตจัุกร เขต จตจัุกร กรงุเทพฯ

7 บำงจำก - ENCO 1079 ถนน วภิำวดรัีงสติ แขวง จตจัุกร เขต จตจัุกร กรงุเทพฯ

8 บำงจำก-รัตนกวี 19/20 หมู ่3 - ถนน รัตนกวี แขวง บำงมด เขต จอมทอง กรงุเทพฯ

9 สถำนีบรกิำรน ้ำมันเชือ้เพลงิสวัสดกิำรทหำรอำกำศ ถนน เทวฤทธิพั์นลกึ แขวง - เขต ดอนเมอืง กรงุเทพฯ

10 บำงจำก-รำ้นสหกรณ์กำรสือ่สำรแหง่ประเทศไทย 99 หมู ่3 ซอยแจง้วัฒนะ 7 ถนน แจง้วัฒนะ(กำรสือ่สำรแหง่ประเทศไทย) แขวง ทุง่สองหอ้ง เขต ดอนเมอืง กรงุเทพฯ

11 บจก. สำยไหมคำรแ์กส๊ 511/9 ถนน วภิำวดรัีงสติ แขวง สนำมบนิ เขต ดอนเมอืง กรงุเทพฯ

12 บำงจำก - พหลโยธนิ กม.22 2 ซอยพหลโยธนิ 73 ถนน พหลโยธนิ แขวง สนำมบนิ เขต ดอนเมอืง กรงุเทพฯ

13 บำงจำก-สวัสดกิำรกระทรวงแรงงำนและสวัสดกิำรสังคม 12 ถนน มติรไมตรี แขวง ดนิแดง เขต ดนิแดง กรงุเทพฯ

14 บำงจำก - ป่ินเกลำ้-นครชยัศรี 347 ถนน บรมรำชชนนี แขวง ฉมิพลี เขต ตลิง่ชนั กรงุเทพฯ

15 บจก. สนิป่ินเกลำ้ 314 ถนน บรมรำชชนนี แขวง ฉมิพลี เขต ตลิง่ชนั กรงุเทพฯ

16 บจก. สวุมิลเรยีลเอสเตท 64/65 หมู ่2 ถนน จรัญสนทิวงศ ์35 - คลองชกัพระ แขวง ฉมิพลี เขต ตลิง่ชนั กรงุเทพฯ

17 บำงจำก - ป่ินเกลำ้-นครชยัศร ี(4) 41/9 หมู ่18 ถนน บรมรำชชนนี แขวง ศำลำธรรมสพน์ เขต ทววีัฒนำ กรงุเทพฯ

18 บำงจำก-ป่ินเกลำ้-นครชยัศร ี2 68/24 หมู ่12 ถนน ป่ินเกลำ้-นครชยัศรี แขวง ศำลำธรรมสพน์ เขต ทววีัฒนำ กรงุเทพฯ

19 บำงจำก-กำญจนำภเิษก (2) 65/1 หมู ่17 ถนน กำญจนำภเิษก แขวง ศำลำธรรมสพน์ เขต ทววีัฒนำ กรงุเทพฯ

20 บำงจำก-ประชำอทุศิ 349 ถนน ประชำอทุศิฝ่ังซำ้ย แขวง บำงมด เขต ทุง่ครุ กรงุเทพฯ

21 บจก. บำงขนุเทยีน ปิโตรเลยีม 988/1 ถนน สมเด็จพระเจำ้ตำกสนิ แขวง ดำวคะนอง เขต ธนบรุี กรงุเทพฯ

22 บจก. ตระกลูทมิปิโตรเลยีม 289/1 ถนน สขุำภบิำล 5 แขวง ทำ่แรง้ เขต บำงเขน กรงุเทพฯ

23 บำงจำก-วัชรพล 126/232 หมู ่8 ถนน วัชรพล แขวง ทำ่แรง้ เขต บำงเขน กรงุเทพฯ

24 บจก. กัลปพฤกษ์ เนเชอรัล แกส๊ ซัพพลำย 4/1 ถนน สขุำภบิำล แขวง บำงแค เขต บำงแค กรงุเทพฯ

25 บำงจำก - เพชรเกษม 92 768 ถนน เพชรเกษม แขวง บำงแคเหนือ เขต บำงแค กรงุเทพฯ

26 บำงจำก-เพชรเกษม 57 1517 ถนน เพชรเกษม แขวง หลักสอง เขต บำงแค กรงุเทพฯ

27 บำงจำก - ป่ินเกลำ้ - นครชยัศร ี(3) 97 ถนน บรมรำชชนนี แขวง อรณุอมรนิทร์ เขต บำงกอกนอ้ย กรงุเทพฯ

28 บำงจำก-ลำดพรำ้ว 111 3043 ถนน ลำดพรำ้ว แขวง คลองจ่ัน เขต บำงกะปิ กรงุเทพฯ

29 บำงจำก-คูข่นำนเอกมัย-รำมอนิทรำ 1 28 ซอยโยธนิพัฒนำ ถนน คูข่นำนทำงดว่นรำมอนิทรำ-ลำดพรำ้ว แขวง คลองจ่ัน เขต บำงกะปิ กรงุเทพฯ

30 บำงจำก - ลำดพรำ้ว 101 1266 ถนน ซอยลำดพรำ้ว 101 (วัดบงึทองหลำง) แขวง คลองจ่ัน เขต บำงกะปิ กรงุเทพฯ

31 บำงจำก - ศรนีครนิทรส์มติเิวช 138/1 ถนน ศรนีครนิทร์ แขวง หัวหมำก เขต บำงกะปิ กรงุเทพฯ

32 หจก.ธำตทุองปิโตรเลยีม 987 ถนน บำงขนุเทยีน-ชำยทะเล แขวง แสมด ำ เขต บำงขนุเทยีน กรงุเทพฯ

33 บจก. พงษ์วัฒน์ ออยล ์ 123, 125 ถนน พระรำม 2 แขวง แสมด ำ เขต บำงขนุเทยีน กรงุเทพฯ

34 บำงจำก - พระรำม 2 กม.11 82/9 หมู ่4 ถนน พระรำม 2 แขวง แสมด ำ เขต บำงขนุเทยีน กรงุเทพฯ

35 บำงจำก - พระรำม 2 กม.12 607/2 ถนน พระรำมที ่2 แขวง แสมด ำ เขต บำงขนุเทยีน กรงุเทพฯ

36 บำงจำก-วัดก ำแพง 43/381 หมู ่7 ถนน ซอยเทยีนทอง แขวง แสมด ำ (บำงบอน) เขต บำงขนุเทยีน กรงุเทพฯ

37 บำงจำก-เจรญิกรงุตัดใหม่ 60 ถนน เจรญิรำษฎร์ แขวง บำงโคล่ เขต บำงคอแหลม กรงุเทพฯ

38 บำงจำก-พระรำม 3 (3) 493/1 ถนน พระรำม 3 แขวง บำงโคล่ เขต บำงคอแหลม กรงุเทพฯ

39 บำงจำก-สถำนีรถไฟบำงซือ่ 102/4 หมู ่24 ถนน ตรอกหมูบ่ำ้นสำมเสนในเดมิ แขวง บำงซือ่ เขต บำงซือ่ กรงุเทพฯ

40 สถำนีบรกิำรน ้ำมันเพือ่สวัสดกิำรสรรพำวธุทหำรเรอื 801 ถนน รมิทำงรถไฟเกำ่ แขวง บำงนำ เขต บำงนำ กรงุเทพฯ

41 บำงจำก-สวัสดกิำรกรมอตุนุยิมวทิยำ 4353 ถนน สขุมุวทิ แขวง บำงนำ เขต บำงนำ กรงุเทพฯ

42 บำงจำก-บำงนำ-ตรำด กม.4.5 1137 หมู ่12 ถนน บำงนำ-ตรำด แขวง บำงนำเหนือ เขต บำงนำ กรงุเทพฯ

43 บำงจำก-สขุมุวทิ 101/1 234 ซอยสขุมุวทิ101/1 ถนน สขุมุวทิ แขวง บำงนำเหนือ เขต บำงนำ กรงุเทพฯ

44 บำงจำก - เอกชยั (2) 684 ถนน เอกชยั แขวง บำงบอน เขต บำงบอน กรงุเทพฯ

45 บำงจำก - กำญจนำภเิษก (บำงบอน) 95/3 ถนน กำญจนำภเิษก แขวง บำงบอน เขต บำงบอน กรงุเทพฯ

46 บจก. กรงุธน แกส๊ แอนด ์ออยล ์ 245/1 ถนน รำชวถิี แขวง บำงพลัด เขต บำงพลัด กรงุเทพฯ

47 บำงจำก-จรัญสนทิวงศ ์40 202/2 ถนน จรัญสนทิวงศ ์40 แขวง บำงยีข่ัน เขต บำงพลัด กรงุเทพฯ

48 บำงจำก-จรัญสนทิวงศ์ 677 ถนน จรัญสนทิวงศ์ แขวง บำงออ้ เขต บำงพลัด กรงุเทพฯ

49 บำงจำก - เสรไีทย 131 ถนน เสรไีทย แขวง คลองกุม่ เขต บงึกุม่ กรงุเทพฯ

50 บำงจำก-สขุำภบิำล 1 (2) 661 ถนน นวมนิทร์ แขวง นวมนิทร์ เขต บงึกุม่ กรงุเทพฯ

51 หจก.สำมบตุรศริิ 160 ถนน รำมอนิทรำ แขวง นวลจันทร์ เขต บงึกุม่ กรงุเทพฯ

52 บำงจำก-นวลจันทร์ 132 ถนน นวลจันทร์ แขวง นวลจันทร์ เขต บงึกุม่ กรงุเทพฯ

53 บำงจำก - สวนหลวง ร.9 23/33-34 หมู ่10 ซอยสขุมุวทิ 103 ถนน สขุมุวทิ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรงุเทพฯ

54 บำงจำก-สวัสดกิำรกรมประชำสัมพันธ์ 51 ซอยพระรำม 6 ซอย 30 ถนน พระรำม 6 แขวง สำมเสนใน เขต พญำไท กรงุเทพฯ

55 บำงจำก-พระรำม 6 116 ถนน พระรำม 6 แขวง สำมเสนใน เขต พญำไท กรงุเทพฯ

56 บำงจำก-สขุมุวทิ 99 2999/1 ถนน สขุมุวทิ แขวง บำงจำก เขต พระโขนง กรงุเทพฯ

57 บำงจำก - อดุมสขุ 45 695 ซอยสขุมุวทิ 103 ถนน สขุมุวทิ 103 แขวง บำงจำก เขต พระโขนง กรงุเทพฯ

58 บจก. วัชรชยัปิโตรเลยีม 445 หมู ่13 ถนน สหีบรุำนุกจิ แขวง มนีบรุี เขต มนีบรุี กรงุเทพฯ

59 หจก.วำรณีปิโตรเลยีม 4 ถนน รำมค ำแหง แขวง มนีบรุี เขต มนีบรุี กรงุเทพฯ

ถนน แขวง / ต าบล เขต / อ าเภอ

รายชือ่ปั๊มบางจากทีร่ว่มรายการแกว้แรงใจ



ล ำดับ ชือ่สถานบีรกิาร เลขที่ หมูท่ ี่ ซอย จงัหวดัถนน แขวง / ต าบล เขต / อ าเภอ

รายชือ่ปั๊มบางจากทีร่ว่มรายการแกว้แรงใจ

60 บำงจำก-รำมอนิทรำ กม.14 50 ถนน รำมอนิทรำ แขวง มนีบรุี เขต มนีบรุี กรงุเทพฯ

61 บำงจำก - นมิติใหม ่2 3/1 ถนน นมิติใหม่ แขวง มนีบรุี เขต มนีบรุี กรงุเทพฯ

62 บำงจำก - รำมค ำแหง 164 8/4 - ถนน รำมค ำแหง แขวง มนีบรุี เขต มนีบรุี กรงุเทพฯ

63 บำงจำก-พระรำม 3(2) 296/13 ถนน นำงลิน้จี่ แขวง ชอ่งนนทรี เขต ยำนนำวำ กรงุเทพฯ

64 บำงจำก-รำษฎรบ์รูณะ 2 42/2-3 หมู ่9 ถนน รำษฎรบ์รูณะ แขวง บำงปะกอก เขต รำษฎรบ์รูณะ กรงุเทพฯ

65 บำงจำก-สขุสวัสดิ์ 280/1 - ถนน สขุสวัสดิ์ แขวง บำงปะกอก เขต รำษฎรบ์รูณะ กรงุเทพฯ

66 บจก. เจรญิรำษบรูณะ 184 ถนน รำษฎรบ์รูณะ แขวง บำงปะกอก เขต รำษฎรบ์รูณะ กรงุเทพฯ

67 บจก. รำษฎรบ์รูณะบรกิำร 1 ถนน รำษฎรบ์รูณะ แขวง บำงปะกอก เขต รำษฎรบ์รูณะ กรงุเทพฯ

68 บำงจำก-รำษฎรบ์รูณะ 1 430 ถนน รำษฎรบ์รูณะ แขวง รำษฎรบ์รูณะ เขต รำษฎรบ์รูณะ กรงุเทพฯ

69 บำงจำก - เคหะรม่เกลำ้ 32/2 หมู ่4 ถนน เคหะรม่เกลำ้ แขวง คลองสองตน้นุ่น เขต ลำดกระบัง กรงุเทพฯ

70 บำงจำก - รม่เกลำ้ 179/9 - ถนน รม่เกลำ้ แขวง คลองสำมประเวศ เขต ลำดกระบัง กรงุเทพฯ

71 บำงจำก - โชคชยั 4 99/188 หมู ่9 ถนน โชคชยั 4 แขวง ลำดพรำ้ว เขต ลำดพรำ้ว กรงุเทพฯ

72 บำงจำก-คูข่นำนเอกมัย-รำมอนิทรำ(2) 169 ถนน ประดษิฐม์นูธรรม แขวง ลำดพรำ้ว เขต ลำดพรำ้ว กรงุเทพฯ

73 บำงจำก - คูข่นำนเอกมัย-รำมอนิทรำ (4) 569 ถนน ประดษิฐม์นูธรรม แขวง ลำดพรำ้ว เขต ลำดพรำ้ว กรงุเทพฯ

74 บำงจำก - สตรวีทิย ์2 392/1 ถนน สคุนธสวัสดิ์ แขวง ลำดพรำ้ว เขต ลำดพรำ้ว กรงุเทพฯ

75 บำงจำก-มหำดไทย 282/1 ซอยลำดพรำ้ว 122 (มหำดไทย 1) ถนน รำมค ำแหง แขวง พลับพลำ เขต วังทองหลำง กรงุเทพฯ

76 บำงจำก - คูข่นำนเอกมัย-รำมอนิทรำ (5) 182 ถนน ประดษิฐม์นูธรรม แขวง พลับพลำ เขต วังทองหลำง กรงุเทพฯ

77 บำงจำก-ลำดพรำ้ว 80 142 ถนน ซ.ลำดพรำ้ว 80 แยก 22 แขวง วังทองหลำง เขต วังทองหลำง กรงุเทพฯ

78 บำงจำก-คูข่นำนเอกมัย-รำมอนิทรำ 3 81 ซอยลำดพรำ้ว 84 ถนน คูข่นำนทำงดว่นเอกมัย-รำมอนิทรำ แขวง วังทองหลำง เขต วังทองหลำง กรงุเทพฯ

79 บำงจำก-สขุมุวทิ 39 1/2 ซอยพรอ้มศรี ถนน สขุมุวทิ 39 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนำ กรงุเทพฯ

80 บำงจำก-เอกมัย 427/1 ซอยสขุมุวทิ 63(เอกมัย) ถนน สขุมุวทิ 63 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนำ กรงุเทพฯ

81 บำงจำก-ซอยสวนหลวง 658 ซอยออ่นนุช 17 ถนน ออ่นนุช แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรงุเทพฯ

82 บำงจำก - ศรนีครนิทร ์41 1111/2 ถนน ศรนีครนิทร์ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรงุเทพฯ

83 บำงจำก - พัฒนำกำร 1348 ถนน พัฒนำกำร แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรงุเทพฯ

84 บำงจำก - พัฒนำกำร 27 1405 ถนน พัฒนำกำร แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรงุเทพฯ

85 บำงจำก - ออ่นนุช 17/1 923/1 ถนน ออ่นนุช แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรงุเทพฯ

86 บำงจำก-รำษฎรพั์ฒนำ 58 ถนน รำษฎรพั์ฒนำ แขวง สะพำนสงู เขต สะพำนสงู กรงุเทพฯ

87 บจก. ตัง้ศรศีริโิชค 24/36 หมู ่4 ถนน สขุำภบิำล แขวง สะพำนสงู เขต สะพำนสงู กรงุเทพฯ

88 บำงจำก-กรงุเทพกรฑีำ 47 - ถนน กรงุเทพกรฑีำ แขวง สะพำนสงู เขต สะพำนสงู กรงุเทพฯ

89 บำงจำก - ทุง่มหำเมฆ 103 ซอยงำมดพูลี ถนน นำงลิน้จี่ แขวง ทุง่มหำเมฆ เขต สำทร กรงุเทพฯ

90 บำงจำก-สำทรตัดใหม ่2 39/1 ซอยมหธรำดล ถนน สำทรตัดใหม่ แขวง ทุง่วัดดอน เขต สำธร กรงุเทพฯ

91 บำงจำก - เพิม่สนิ-ออเงนิ 560/10 หมู ่2 ถนน เพิม่สนิ-ออเงนิ แขวง คลองถนน เขต สำยไหม กรงุเทพฯ

92 บำงจำก - สำยไหม 52/9 หมู ่1 ถนน สขุำภบิำล 5 แขวง สำยไหม เขต สำยไหม กรงุเทพฯ

93 บำงจำก-สวุนิทวงศ ์4 31 หมู ่8 ถนน สวุนิทวงศ(์304) แขวง โคกแฝด เขต หนองจอก กรงุเทพฯ

94 บำงจำก - เลยีบวำรี 77 - ถนน เลยีบวำรี แขวง กระทุม่รำย เขต หนองจอก กรงุเทพฯ

95 บำงจำก-สวุนิทวงศ ์2 30/7 หมู ่3 ถนน สวุนิทวงศ์ แขวง ล ำผักชี เขต หนองจอก กรงุเทพฯ

96 บำงจำก - วภิำวดรัีงสติ 21/43-44 ถนน วภิำวดรัีงสติ แขวง ตลำดบำงเขน เขต หลักสี่ กรงุเทพฯ

97 บำงจำก - สวัสดกิำร TOT 89/2 หมู ่2 ถนน แจง้วัฒนะ แขวง ทุง่สองหอ้ง เขต หลักสี่ กรงุเทพฯ

98 บำงจำก-เพชรบรุ-ีพระรำม 9 25/21 ถนน รมิคลองแสนแสบ แขวง บำงกะปิ เขต หว้ยขวำง กรงุเทพฯ

99 บำงจำก - เพชรบรุตีัดใหม่ 2191/1 - - ถนน เพชรบรุตีัดใหม่ แขวง บำงกะปิ เขต หว้ยขวำง กรงุเทพฯ

100 บำงจำก-ประชำอทุศิ-เหมง่จำ๋ย 547 ถนน ประชำอทุศิ แขวง สำมเสนนอก เขต หว้ยขวำง กรงุเทพฯ

101 บำงจำก-เทยีมรว่มมติร 38 - ถนน เทยีมรว่มมติร แขวง หว้ยขวำง เขต หว้ยขวำง กรงุเทพฯ

102 สหกรณ์กำรเกษตรเมอืงแปดริว้ 101 หมู ่13 ถนน ตดิถนนสำธำรณประโยชน์ แขวง บำงเตย เขต เมอืงฉะเชงิเทรำ ฉะเชงิเทรำ

103 หจก.สขุสมบรูณ์ เซอรว์สิ 11/14 หมู ่8 ถนน ฉะเชงิเทรำ-พนมสำรคำม แขวง บำงไผ่ เขต เมอืงฉะเชงิเทรำ ฉะเชงิเทรำ

104 บำงจำก - สวุนิทวงศ ์(1) 50 หมู ่2 ถนน สวุนิทวงศ์ แขวง วังตะเคยีน เขต เมอืงฉะเชงิเทรำ ฉะเชงิเทรำ

105 บำงจำก-สวุนิทวงศ ์3 15/1 หมู ่5 ถนน สวุนิทวงศ์ แขวง วังตะเคยีน เขต เมอืงฉะเชงิเทรำ ฉะเชงิเทรำ

106 บจก. ฉะเชงิเทรำ อนันตกจิ 241 ถนน ฉะเชงิเทรำ-บำงน ้ำเปรีย้ว แขวง หนำ้เมอืง เขต เมอืงฉะเชงิเทรำ ฉะเชงิเทรำ

107 บำงจำก-บำงปะกง 319/1 ถนน ฉะเชงิเทรำ-บำงปะกง แขวง หนำ้เมอืง เขต เมอืงฉะเชงิเทรำ ฉะเชงิเทรำ

108 บำงจำก - แปลงยำว 25/1 หมู ่7 ถนน ฉะเชงิเทรำ-สัตหบี (331) แขวง วังเย็น เขต แปลงยำว ฉะเชงิเทรำ

109 บำงจำก-บำงคลำ้ 1/77 หมู ่3 ถนน ฉะเชงิเทรำ-กบนิทรบ์รุ ี(304) แขวง เสม็ดเหนือ เขต บำงคลำ้ ฉะเชงิเทรำ

110 สหกรณ์กำรเกษตร บำงน ้ำเปรีย้ว 8/1 หมู ่5 แขวง โพรงอำกำศ เขต บำงน ้ำเปรีย้ว ฉะเชงิเทรำ

111 หจก.อนันตกจิบรกิำร 5/5 หมู ่2 ถนน บำงน ้ำเปรีย้ว-ตลำด แขวง หมอนทอง เขต บำงน ้ำเปรีย้ว ฉะเชงิเทรำ

112 บจก. เอส.ว.ีโพรเกรสซฟี (สำขำบำงปะกง 1) 187 หมู ่1 ถนน บำงนำ-ตรำด แขวง บำงวัว เขต บำงปะกง ฉะเชงิเทรำ

113 บจก. เคเอสเอ็ม ฉะเชงิเทรำ ปิโตรเลยีม 89 หมู ่1 ถนน บำงปะกง-ฉะเชงิเทรำ แขวง คลองประเวศ เขต บำ้นโพธิ์ ฉะเชงิเทรำ

114 สหกรณ์กำรเกษตร บำ้นโพธิ ์ 107/2 หมู ่1 ถนน ดอนสนีนท-์บำ้นโพธิ์ แขวง บำ้นโพธิ์ เขต บำ้นโพธิ์ ฉะเชงิเทรำ

115 บจก. เทอรโ์บเน็กซ ์ (สำขำพนมสำรคำม) 94/3 หมู ่3 แขวง เขำหนิซอ้น เขต พนมสำรคำม ฉะเชงิเทรำ

116 สกก.เครดติยเูนีย่นเกษตรกรรมทบทวบีำ้นหว้ยหนิ 107 หมู ่1 ถนน พนมสำรคำม-คลองหำด แขวง ลำดกระทงิ เขต สนำมชยัเขต ฉะเชงิเทรำ

117 บจก. รัตนำ แกส๊ แอนด ์ออยล ์ 108 หมู ่3 ถนน รัตนำธเิบศร์ แขวง ไทรมำ้ เขต เมอืงนนทบรุี นนทบรุี

118 บจก. พรธวัฒน์ แกส๊ แอนด ์ออยล ์ 104 หมู ่3 ถนน รัตนำธเิบศร์ แขวง ไทรมำ้ เขต เมอืงนนทบรุี นนทบรุี



ล ำดับ ชือ่สถานบีรกิาร เลขที่ หมูท่ ี่ ซอย จงัหวดัถนน แขวง / ต าบล เขต / อ าเภอ

รายชือ่ปั๊มบางจากทีร่ว่มรายการแกว้แรงใจ

119 บำงจำก-สำขำประชำชืน่ 37/5 หมู ่1 ถนน ประชำชืน่ แขวง ทำ่ทรำย เขต เมอืงนนทบรุี นนทบรุี

120 บจก. งำมวงศว์ำนแกส๊ แอนด ์ออยล ์ 145 ถนน งำมวงศว์ำน แขวง บำงเขน เขต เมอืงนนทบรุี นนทบรุี

121 บำงจำก-แครำย 54/45 หมู ่9 ถนน ตวิำนนท์ แขวง บำงกระสอ เขต เมอืงนนทบรุี นนทบรุี

122 บำงจำก - แครำย 2 251 ถนน ตวิำนนท์ แขวง บำงกระสอ เขต เมอืงนนทบรุี นนทบรุี

123 บำงจำก-รัตนำธเิบศร์ 79/11-12 หมู ่3 ถนน รัตนำธเิบศร์ แขวง บำงรักนอ้ย เขต เมอืงนนทบรุี นนทบรุี

124 บำงจำก - รำชพฤกษ์ 14/5 หมู ่5 ถนน รำชพฤกษ์ แขวง บำงรักนอ้ย เขต เมอืงนนทบรุี นนทบรุี

125 บำงจำก-บำงบัวทอง 1 4/2 หมู ่4 ถนน ตลิง่ชนั-สพุรรณ แขวง รำษฎรน์ยิม เขต ไทรนอ้ย นนทบรุี

126 หจก.นครอนิทรพั์ฒนำ 99/33 หมู ่1 ถนน รำชพฤกษ์ แขวง บำงขนุกอง เขต บำงกรวย นนทบรุี

127 สหกรณ์กำรเกษตรบำงกรวย 15/10 หมู ่4 ถนน บำงกรวย-จงถนอม แขวง มหำสวัสดิ์ เขต บำงกรวย นนทบรุี

128 บำงจำก-ไทรนอ้ย 47/1 หมู ่2 ถนน บำงกรวย-ไทรนอ้ย แขวง บำงบัวทอง เขต บำงบัวทอง นนทบรุี

129 บำงจำก-สำขำบำงบัวทอง-ไทรนอ้ย(3) 211/1 หมู ่3 ถนน บำงบัวทอง-ไทรนอ้ย แขวง บำงรักพัฒนำ เขต บำงบัวทอง นนทบรุี

130 บำงจำก - กำญจนำภเิษก กม.41 67 หมู ่6 - แขวง บำงรักพัฒนำ เขต บำงบัวทอง นนทบรุี

131 บำงจำก - บำงบัวทอง 2 80 หมู ่9 ถนน บำงบัวทอง-สพุรรณบรุ ี(340) แขวง ละหำร เขต บำงบัวทอง นนทบรุี

132 หจก. น เจรญิแกส๊ 8/4 หมู ่4 - แขวง ล ำโพ เขต บำงบัวทอง นนทบรุี

133 บำงจำก - รำชพฤกษ์ 2 54/11 หมู ่2 ถนน รำชพฤกษ์ แขวง บำงพลับ เขต ปำกเกร็ด นนทบรุี

134 บจก. ไอ.อ.ี เทรดดิง้ 99/481 หมู ่8 ถนน ตวิำนนท์ แขวง บำงพูด (บำงพัง) เขต ปำกเกร็ด นนทบรุี

135 บำงจำก-ตวิำนนท์ 8/153 หมู ่3 ถนน ตวิำนนท์ แขวง บำ้นใหม่ เขต ปำกเกร็ด นนทบรุี

136 บำงจำก-แจง้วัฒนะ 223/277 หมู ่4 ถนน แจง้วัฒนะ แขวง ปำกเกร็ด เขต ปำกเกร็ด นนทบรุี

137 บำงจำก - แจง้วัฒนะ 22 112/1 หมู ่5 ถนน แจง้วัฒนะ แขวง ปำกเกร็ด เขต ปำกเกร็ด นนทบรุี

138 บำงจำก-ชวนชืน่ 97 หมู ่5 ถนน ปทมุธำน-ีบำงควูัด แขวง บำงเดือ่ เขต เมอืงปทมุธำนี ปทมุธำนี

139 บจก. เบสท ์เอ็นเนอรย์ี ่พลัส 55/5 5 แขวง บำงกะดี เขต เมอืงปทมุธำนี ปทมุธำนี

140 บจก. ลิม้เจรญิผล 152/4 หมู ่6 ถนน รังสติ-ปทมุธำนี แขวง บำงพูน เขต เมอืงปทมุธำนี ปทมุธำนี

141 บำงจำก-บำงพูน 2 77/2 หมู ่5 ถนน เลยีบคลองรังสติ (3100) แขวง บำงพูน เขต เมอืงปทมุธำนี ปทมุธำนี

142 บำงจำก-สวัสดกิำรศนูยฝึ์กอบรมวศิวกรรมเกษตรบำงพูน 1/13-14 หมู ่6 ถนน รังสติ-ปทมุธำนี แขวง บำงพูน เขต เมอืงปทมุธำนี ปทมุธำนี

143 สหกรณ์กำรเกษตรคลองหลวง  (สำขำ1) 45/1 หมู ่7 แขวง คลองเจ็ด เขต คลองหลวง ปทมุธำนี

144 หจก.สหรุง่เรอืงออยล์ 45/5 หมู ่6 ถนน บำงขันธ-์คลองหลวง แขวง คลองสี่ เขต คลองหลวง ปทมุธำนี

145 บจก. เบสท ์เอ็นเนอรย์ี ่พลัส 63 3 ถนน พหลโยธนิ แขวง คลองหนึง่ เขต คลองหลวง ปทมุธำนี

146 บำงจำก-พหลโยธนิ กม.38 54/4 หมู ่6 ถนน พหลโยธนิ แขวง คลองหนึง่ เขต คลองหลวง ปทมุธำนี

147 บำงจำก-นวนคร 55/200 หมู ่13 ถนน นวนคร 5 แขวง คลองหนึง่ เขต คลองหลวง ปทมุธำนี

148 บจก. ร ่ำรวย ปิโตรเลยีม 137 ถนน รังสติ-นครนำยก แขวง ประชำธปัิตย์ เขต ธัญบรุี ปทมุธำนี

149 หจก.สัมฤทธิอ์อยล์ 25/2 หมู ่4 ถนน รังสติ-นครนำยก แขวง ล ำผักกดู เขต ธัญบรุี ปทมุธำนี

150 บำงจำก - ลำดหลมุแกว้ 5/5 หมู ่5 ถนน ปทมุธำน-ีลำดหลมุแกว้ แขวง คบูำงหลวง เขต ลำดหลมุแกว้ ปทมุธำนี

151 หจก.บญุคุม้ออยลบ์รกิำร (1993) 69/1 หมู ่6 ถนน เลยีบคลองสอง แขวง คคูต เขต ล ำลกูกำ ปทมุธำนี

152 บำงจำก - ล ำลกูกำ (คลอง 1) 164/8 หมู ่9 แขวง คคูต เขต ล ำลกูกำ ปทมุธำนี

153 สหกรณ์กำรเกษตร ล ำลกูกำ 44/3 หมู ่5 ถนน พหลโยธนิ-ล ำลกูกำ แขวง บงึค ำพรอ้ย เขต ล ำลกูกำ ปทมุธำนี

154 หจก. ช.รุง่รัตน์บรกิำร 49 หมู ่4 ถนน มนีบรุ-ีล ำลกูกำ-หนองแค แขวง บงึกำสำม เขต หนองเสอื ปทมุธำนี

155 บำงจำก - เทพำรักษ์ กม.7 7/9 หมู ่1 ถนน เทพำรักษ์ แขวง เทพำรักษ์ เขต เมอืงสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร

156 บจก. ปิยะกำรปิโตรเลยีม 378 หมู ่2 ถนน แพรกษำ แขวง แพรกษำ เขต เมอืงสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร

157 บำงจำก-บำงปู 272 หมู ่2 ถนน นคิมอตุสำหกรรมบำงปู แขวง บำงปใูหม่ เขต เมอืงสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร

158 บจก. บ.ีซ.ีปิโตรเลยีม 532/1 ถนน สขุมุวทิ(โคง้โพธิ)์ แขวง ปำกน ้ำ เขต เมอืงสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร

159 บำงจำก-ปำกน ้ำ 354/1 ถนน สขุมุวทิ แขวง ปำกน ้ำ เขต เมอืงสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร

160 บำงจำก-ปำกน ้ำ 2 125/2 ถนน สขุมุวทิ แขวง ปำกน ้ำ เขต เมอืงสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร

161 บำงจำก-แบริง่ 3208 หมู ่10 ถนน สขุมุวทิ 107 แขวง ส ำโรงเหนือ เขต เมอืงสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร

162 บำงจำก-ศรนีครนิทร์ 887 หมู ่5 ถนน ศรนีครนิทร์ แขวง ส ำโรงเหนือ เขต เมอืงสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร

163 บำงจำก - ศรนีครนิทร ์ศรดีำ่น 6 334 หมู ่5 - แขวง ส ำโรงเหนือ เขต เมอืงสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร

164 บำงจำก-เคหะบำงพลี 98/3-4 หมู ่1 ถนน เทพำรักษ์ แขวง บำงเสำธง เขต บำงเสำธง สมทุรปรำกำร

165 บำงจำก-บำงนำ-ตรำด กม.22 46/1 หมู ่1 ถนน บำงนำ-ตรำด แขวง ศรีษะจรเขใ้หญ่ เขต บำงเสำธง สมทุรปรำกำร

166 บจก. ร ่ำรวยทรัพยปิ์โตรเลยีม 355 หมู ่5 ถนน สขุมุวทิ แขวง คลองดำ่น เขต บำงบอ่ สมทุรปรำกำร

167 บำงจำก-บำงนำ-ตรำด กม.27 399/2 หมู ่1 ถนน บำงนำ - ตรำด แขวง บำงบอ่ เขต บำงบอ่ สมทุรปรำกำร

168 บจก. เค เอ เอส ออยล ์ 57/7 หมู ่7 ถนน วัดศรวีำรนีอ้ย แขวง บำงโฉลง เขต บำงพลี สมทุรปรำกำร

169 บจก. ภริพัฒน์ แกส๊ แอนด ์ออยล ์ 222 2 แขวง บำงโฉลง เขต บำงพลี สมทุรปรำกำร

170 บำงจำก - บำงนำ-ตรำด กม.16 4/43 หมู ่1 ถนน บำงนำ-ตรำด แขวง บำงโฉลง เขต บำงพลี สมทุรปรำกำร

171 หจก.วเิศษบอ่ทอง ปิโตเลยีม 158/68 หมู ่8 ถนน บำงพล-ีบำงบอ่ แขวง บำงพลใีหญ่ เขต บำงพลี สมทุรปรำกำร

172 บำงจำก-บำงพลี 33/42 หมู ่7 ถนน หนำ้ทำงเขำ้อ ำเภอบำงพลี แขวง บำงพลใีหญ่ เขต บำงพลี สมทุรปรำกำร

173 บำงจำก-สำขำเทพำรักษ์ กม.9 6/3 หมู ่3 ถนน เทพำรักษ์ กม. 9 แขวง บำงพลใีหญ่ เขต บำงพลี สมทุรปรำกำร

174 บำงจำก - บำงพลใีหญ่ 10/10 หมู ่12 ถนน ซอยวัดบำงพลใีหญใ่น แขวง บำงพลใีหญ่ เขต บำงพลี สมทุรปรำกำร

175 บำงจำก - เทพำรักษ์ กม.11 72 หมู ่4 ถนน เทพำรักษ์ กม. 11 แขวง บำงพลใีหญ่ เขต บำงพลี สมทุรปรำกำร

176 บจก. เบสท ์เอ็นเนอรย์ี ่พลัส สำขำ 25 70/1 12 แขวง รำชำเทวะ เขต บำงพลี สมทุรปรำกำร

177 บำงจำก-บำงนำ-ตรำด กม.13 60/11 หมู ่1 ถนน บำงนำ-ตรำด กม.13 แขวง รำชำเทวะ เขต บำงพลี สมทุรปรำกำร



ล ำดับ ชือ่สถานบีรกิาร เลขที่ หมูท่ ี่ ซอย จงัหวดัถนน แขวง / ต าบล เขต / อ าเภอ

รายชือ่ปั๊มบางจากทีร่ว่มรายการแกว้แรงใจ

178 บำงจำก-สำขำกิง่แกว้ 23/17 หมู ่7 ถนน กิง่แกว้ แขวง รำชำเทวะ (รำชำเทวะ)เขต บำงพลี สมทุรปรำกำร

179 บำงจำก - AOT 190 หมู ่1 - แขวง หนองปรอื เขต บำงพลี สมทุรปรำกำร

180 บจก. สยำมสขุสวัสดิ ์ 88/2 หมูท่ี ่4 - แขวง บำงจำก เขต พระประแดง สมทุรปรำกำร

181 บำงจำก-สขุสวัสดิ ์3 78/7-9 หมู ่19 ถนน สขุสวัสดิ ์กม. 12 แขวง บำงพึง่ เขต พระประแดง สมทุรปรำกำร

182 บำงจำก - ปู่ เจำ้ฯ 2 246/59 หมู ่8 ถนน ปู่ เจำ้สมงิพรำย (3113) แขวง ส ำโรงใต ้(ส ำโรง) เขต พระประแดง สมทุรปรำกำร

183 บำงจำก - ปู่ เจำ้ 87/1 หมู ่2 ถนน ปู่ เจำ้สมงิพรำย แขวง ส ำโรงกลำง เขต พระประแดง สมทุรปรำกำร

184 สหกรณ์กำรเกษตร เขำคชิฌกฏู 62/6 หมู ่7 ถนน บ ำรำศนรำดรู ต ำบล ชำกไทย อ ำเภอ เขำคชิฌกฏู จันทบรุี

185 หจก.กติ-กลุ ปิโตรเลยีม 21/1 หมู ่9 ถนน ญำณวโิรจน์ ต ำบล เกำะขวำง อ ำเภอ เมอืงจันทบรุี จันทบรุี

186 หจก.เขำวงกต บรกิำร 137/4 หมู ่2 ถนน นำยำยอำม-เขำวงกต ต ำบล เขำวงกต อ ำเภอ แกง่หำงแมว จันทบรุี

187 สหกรณ์กำรเกษตร แหลมสงิห ์ 11 หมู ่11 ถนน 3149 ต ำบล พลิว้ อ ำเภอ แหลมสงิห์ จันทบรุี

188 สหกรณ์กำรเกษตร โป่งน ้ำรอ้น 315 หมู ่1 ต ำบล ทับไทร อ ำเภอ โป่งน ้ำรอ้น จันทบรุี

189 สหกรณ์กำรเกษตร เมอืงขลงุ 11 ถนน สขุมุวทิ ต ำบล ขลงุ อ ำเภอ ขลงุ จันทบรุี

190 บำงจำก-ทำ่ใหม ่2 61/4 หมู ่3 ถนน สขุมุวทิ ต ำบล ทุง่เบญจำ อ ำเภอ ทำ่ใหม่ จันทบรุี

191 บำงจำก-ทำ่ใหม ่1 67/20 หมู ่3 ถนน สขุมุวทิ ต ำบล ทุง่เบญจำ อ ำเภอ ทำ่ใหม่ จันทบรุี

192 กลุม่เกษตรกรท ำสวนนำยำยอำม 40 หมู ่3 ถนน สขุมุวทิ ต ำบล นำยำยอำม อ ำเภอ นำยำยอำม จันทบรุี

193 สหกรณ์กำรเกษตร มะขำม 229/2 หมู ่1 ถนน 317 ต ำบล มะขำม อ ำเภอ มะขำม จันทบรุี

194 หจก. ส.โชคจรรยำพชืไรแ่ละไซโล 112 หมู ่5 ถนน จันทบรุ-ีสระแกว้ ต ำบล ทรำยขำว อ ำเภอ สอยดำว จันทบรุี

195 บำงจำก-ชลบรุ1ี01 53/2 หมู ่4 ถนน สขุมุวทิ ต ำบล เสม็ด อ ำเภอ เมอืงชลบรุี ชลบรุี

196 บำงจำก - หนองมน 413 ถนน สขุมุวทิ ต ำบล แสนสขุ อ ำเภอ เมอืงชลบรุี ชลบรุี

197 บจก. พลังงำนชลบรุ ี 258/5 หมู ่10 - ต ำบล บำ้นสวน อ ำเภอ เมอืงชลบรุี ชลบรุี

198 บำงจำก - บำยพำส-ชลบรุ ีกม.1 99/1 หมู ่4 ถนน ออ้มเมอืงชลบรุี ต ำบล หนองไมแ้ดง อ ำเภอ เมอืงชลบรุี ชลบรุี

199 บจก. เพ็ชรประสทิธิ ์แอลพจี ี 69 หมูท่ี ่7 - ต ำบล หนองขำ้งคอก อ ำเภอ เมอืงชลบรุี ชลบรุี

200 บำงจำก-ชลบรุบีำยพำส 20/69 หมู ่1 ถนน บำยพำส-ชลบรุี ต ำบล หว้ยกะปิ อ ำเภอ เมอืงชลบรุี ชลบรุี

201 บจก. สยำมคันทรคีลับ 50/19 หมูท่ี ่9 - ต ำบล โป่ง อ ำเภอ บำงละมงุ ชลบรุี

202 หจก.สริริณชยั 113/59 หมู ่2 ต ำบล ตะเคยีนเตีย้ อ ำเภอ บำงละมงุ ชลบรุี

203 บำงจำก-พัทยำเหนือ 159/114 หมู ่5 ถนน พัทยำเหนือ ต ำบล นำเกลอื อ ำเภอ บำงละมงุ ชลบรุี

204 บำงจำก-บำงละมงุ 182/22 หมู ่2 ถนน สขุมุวทิ ต ำบล บำงละมงุ อ ำเภอ บำงละมงุ ชลบรุี

205 บำงจำก-พัทยำใต ้ 80/2 หมู ่12 ถนน สขุมุวทิ ต ำบล หนองปรอื อ ำเภอ บำงละมงุ ชลบรุี

206 บำงจำก - พัทยำกลำง 14/18 หมู ่9 ถนน สขุมุวทิ(3) ต ำบล หนองปรอื อ ำเภอ บำงละมงุ ชลบรุี

207 บำงจำก - บำ้นบงึ 105 หมู ่5 ถนน ชลบรุ-ีบำ้นบงึ ต ำบล มำบไผ่ อ ำเภอ บำ้นบงึ ชลบรุี

208 บำงจำก-หนองปรอื 299 หมู ่2 ถนน สัตหบี-ฉะเชงิเทรำ (331) ต ำบล หนองไผแ่กว้ อ ำเภอ บำ้นบงึ ชลบรุี

209 บำงจำก-สำขำพนัสนคิม 42/1 หมู ่7 ถนน สขุประยรู ต ำบล วัดโบสถ์ อ ำเภอ พนัสนคิม ชลบรุี

210 บำงจำก - บอ่วนิ 2 291/20 หมู ่10 ถนน ฉะเชงิเทรำ-สัตหบี(331) ต ำบล เขำคันทรง อ ำเภอ ศรรีำชำ ชลบรุี

211 บจก. ซปุเปอร ์เค พำวเวอร ์ 168, 168/1-4 หมู ่2 ถนน หมำยเลข 7 ต ำบล ทุง่สขุลำ อ ำเภอ ศรรีำชำ ชลบรุี

212 บำงจำก - บอ่วนิ 1 88/13 หมู ่3 ถนน สัตหบี-ฉะเชงิเทรำ (331) ต ำบล บอ่วนิ อ ำเภอ ศรรีำชำ ชลบรุี

213 บำงจำก - ศรรีำชำ กม.119 137/100 ถนน สขุมุวทิ ต ำบล ศรรีำชำ อ ำเภอ ศรรีำชำ ชลบรุี

214 หจก. วันชรุ ีเซอรว์สิ 45/33 หมู ่1 ถนน หว้ยใหญ่ ต ำบล นำจอมเทยีน อ ำเภอ สัตหบี ชลบรุี

215 สวัสดกิำรกรมสรรพำวธุทหำรเรอื 177 หมู ่4 ถนน รมิถนนรำงรถไฟเกำ่ ต ำบล สัตหบี อ ำเภอ สัตหบี ชลบรุี

216 สวัสดกิำรหน่วยบัญชำกำรตอ่สูอ้ำกำศยำนและรักษำฝ่ัง - ถนน สขุมุวทิ (สอ.2/ สอรฝ) ต ำบล สัตหบี อ ำเภอ สัตหบี ชลบรุี

217 สหกรณ์ กำรเกษตรหันคำ  (สำขำ 3) 189 หมู ่14 ถนน หันคำ-บำ้นไร่ ต ำบล เนนิขำม อ ำเภอ เนนิขำม ชยันำท

218 สหกรณ์กำรเกษตรสรรคบรุ ี 41/2 หมู ่16 ต ำบล แพรกศรรีำชำ อ ำเภอ สรรคบรุี ชยันำท

219 สหกรณ์กำรเกษตรหันคำ  (สำขำ 2) 687/4 หมู ่1 ถนน หันคำ-บำ้นไร ่(3211) ต ำบล หันคำ อ ำเภอ หันคำ ชยันำท

220 หจก. ธนำพำณชิยต์รำด(2524) 92/1 หมู ่5 ถนน สขุมุวทิ ต ำบล แสนตุง้ อ ำเภอ เขำสมงิ ตรำด

221 หจก.ประกอบรัช 257 หมู ่2 ถนน ตรำด-คลองใหญ่ ต ำบล เนนิทรำย อ ำเภอ เมอืงตรำด ตรำด

222 สหกรณ์กำรเกษตรเมอืงตรำด  (สำขำ 1) 50/1 หมู ่7 ถนน สขุมุวทิ ต ำบล แหลมกลัด อ ำเภอ เมอืงตรำด ตรำด

223 สหกรณ์กำรเกษตร เมอืงตรำด 112 หมู ่2 ถนน สขุมุวทิ ต ำบล วังกระแจะ อ ำเภอ เมอืงตรำด ตรำด

224 หจก.ศตีะปันยเ์ซอรว์สิ ข2-257/2 ถนน เทศบำล-วังกระโจม ต ำบล นครนำยก อ ำเภอ เมอืงนครนำยก นครนำยก

225 บำงจำก-เพชรเกษม 199/2 หมู ่9 ถนน ในเมอืง ต ำบล ล ำพยำ อ ำเภอ เมอืงนครปฐม นครปฐม

226 บำงจำก - เพชรเกษม ขำเขำ้ กม.61 272 หมู ่2 ถนน เพชรเกษม ต ำบล ล ำพยำ อ ำเภอ เมอืงนครปฐม นครปฐม

227 สหกรณ์เมอืงนครปฐม 67/11 หมู ่6 ถนน มำลัยแมน ต ำบล วังตะกู อ ำเภอ เมอืงนครปฐม นครปฐม

228 บำงจำก-ก ำแพงแสน 95 หมู ่19 ถนน มำลัยแมน ต ำบล หว้ยขวำง อ ำเภอ ก ำแพงแสน นครปฐม

229 สหกรณ์โคนมนครปฐม 95 หมู ่2 ถนน มำลัยแมน ต ำบล หว้ยขวำง อ ำเภอ ก ำแพงแสน นครปฐม

230 สหกรณ์กำรเกษตร ดอนตมู 63 หมู ่1 ถนน นครปฐม-สำมงำ่ม(3036) ต ำบล สำมงำ่ม อ ำเภอ ดอนตมู นครปฐม

231 บำงจำก-นครชยัศรี 48/14 หมู ่4 ถนน เพชรเกษม ต ำบล ทำ่ต ำหนัก (โพธิเ์ตีย้)อ ำเภอ นครชยัศรี นครปฐม

232 บจก. ศรัญญำปิโตรเลยีม 39 หมู ่3 ถนน นครชยัศร ี7 ต ำบล นครชยัศรี อ ำเภอ นครชยัศรี นครปฐม

233 บำงจำก-นครชยัศร ี2 98 หมู ่3 ถนน เพชรเกษม ต ำบล ศรษีะทอง อ ำเภอ นครชยัศรี นครปฐม

234 สหกรณ์ หมูบ่ำ้นสหพร 224 4 ต ำบล มหำสวัสดิ์ อ ำเภอ พุทธมณฑล นครปฐม

235 บำงจำก-สำมพรำน 18/8 หมู ่2 ถนน ป่ินเกลำ้-นครชยัศรี ต ำบล บำงเตย อ ำเภอ สำมพรำน นครปฐม

236 บำงจำก-สำมพรำน 2 38/14 หมู ่2 ถนน ป่ินเกลำ้ - นครชยัศรี ต ำบล บำงเตย อ ำเภอ สำมพรำน นครปฐม
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237 หจก.บัณฑติออยล์ 24/2 ถนน สะแกเล็ก-บำงประแดง ต ำบล บำงชำ้ง อ ำเภอ สำมพรำน นครปฐม

238 บจก. ออ้มใหญปิ่โตรเลีย่มเซอรว์สิ 17/83 หมู ่2 ถนน เพชรเกษม ต ำบล ออ้มใหญ่ อ ำเภอ สำมพรำน นครปฐม

239 บำงจำก - มติรภำพ กม.134 444/1 8 ต ำบล โคกกรวด อ ำเภอ เมอืงนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ

240 บำงจำก-สบืศริิ 152/4 ถนน สบืศริิ ต ำบล ในเมอืง อ ำเภอ เมอืงนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ

241 บำงจำก - มติรภำพ กม.141 1587/1 - ถนน มติรภำพ ต ำบล ในเมอืง อ ำเภอ เมอืงนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ

242 หจก.โครำช ว ีเอส กรุ๊ป 232 ถนน จอมสรุำงคย์ำตร์ ต ำบล ในเมอืง อ ำเภอ เมอืงนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ

243 บจก. เดอะพำวเวอรอ์อยล ์ 54 หมู ่4 ถนน นครรำชสมีำ-ขอนแกน่(2) ต ำบล บำ้นโพธิ์ อ ำเภอ เมอืงนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ

244 บำงจำก-สำขำปักธงชยั-นครรำชสมีำ 42 หมู ่3 ถนน กบนิทร-์นครรำชสมีำ ต ำบล หนองจะบก อ ำเภอ เมอืงนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ

245 บจก. สรุนำร ีดเิวลลอพเมน้ท ์ 789 หมู ่3 ถนน ซอยอตุสำหกรรมสรุนำรี ต ำบล หนองบัวศำลำ อ ำเภอ เมอืงนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ

246 บจก. พวีำยแสตนดำรด์ 110 หมู ่10 ถนน มติรภำพ ต ำบล โตนด อ ำเภอ โนนสงู นครรำชสมีำ

247 สหกรณ์กำรเกษตรโนนสงู  (สำขำ 1) 215 หมู ่2 ซอยบำ้นสีเ่หลีย่ม ถนน มติรภำพ-โนนสงู ต ำบล ใหม่ อ ำเภอ โนนสงู นครรำชสมีำ

248 สหกรณ์กำรเกษตร ขำมสะแกแสง 342 หมู ่2 ถนน โนนไทย-เมอืงคง (2140) ต ำบล ขำมสะแกแสง อ ำเภอ ขำมสะแกแสง นครรำชสมีำ

249 สหกรณ์กำรเกษตร ครบรุ ี 265 หมู ่8 ต ำบล บำ้นใหม่ อ ำเภอ ครบรุี นครรำชสมีำ

250 สหกรณ์กำรเกษตร จักรำช 291 หมู ่1 ต ำบล จักรำช อ ำเภอ จักรำช นครรำชสมีำ

251 สหกรณ์กำรเกษตร ชมุพวง 221 หมู ่16 ถนน พมิำย-ชมุพวง (2175) ต ำบล ชมุพวง อ ำเภอ ชมุพวง นครรำชสมีำ

252 สหกรณ์ กำรเกษตรดำ่นขนุทด 333 หมู ่6 ถนน  2148 ดำ่นขนุทด-หนองสรวง ต ำบล - อ ำเภอ ดำ่นขนุทด นครรำชสมีำ

253 สหกรณ์กำรเกษตร บัวใหญ ่ 48 ถนน นเิวศรัตน์ ต ำบล ดำ่นชำ้ง อ ำเภอ บัวใหญ่ นครรำชสมีำ

254 สหกรณ์กำรเกษตร ล ำพระเพลงิ 4 หมู ่8 ถนน สบืศริิ ต ำบล เมอืงปัก อ ำเภอ ปักธงชยั นครรำชสมีำ

255 หจก.ช ำนำญปิโตรเลยีม 40 หมู ่10 ถนน สระบรุ-ีนครรำชสมีำ (2) ต ำบล ขนงพระ อ ำเภอ ปำกชอ่ง นครรำชสมีำ

256 หจก.น ้ำคำ้งออยลปิ์โตรเลยีม 144/2 หมู ่10 ถนน สระบรุ-ีนครรำชสมีำ (2) ต ำบล ขนงพระ อ ำเภอ ปำกชอ่ง นครรำชสมีำ

257 บำงจำก - ปำกชอ่ง 199 หมู ่1 ถนน มติรภำพ ต ำบล หนองน ้ำแดง อ ำเภอ ปำกชอ่ง นครรำชสมีำ

258 สหกรณ์กำรเกษตร พมิำย 67 หมู ่6 ถนน พมิำย-ตลำดแค (206) ต ำบล ในเมอืง อ ำเภอ พมิำย นครรำชสมีำ

259 บจก. วทีซี ีแกส๊ แอนด ์ออยล ์ 222/10 หมู ่6 - ต ำบล ลำดบัวขำด อ ำเภอ สคีิว้ นครรำชสมีำ

260 บำงจำก-ลำดบัวขำว 166 หมู ่15 ถนน มติรภำพ ต ำบล ลำดบัวขำว อ ำเภอ สคีิว้ นครรำชสมีำ

261 บำงจำก-สงูเนนิ 2 68/4 หมู ่2 ถนน มติรภำพ ต ำบล มะเกลอืใหม่ อ ำเภอ สงูเนนิ นครรำชสมีำ

262 หจก.วเีอ็นแกส๊ 114 หมู ่9 - ต ำบล มะเกลอืใหม่ อ ำเภอ สงูเนนิ นครรำชสมีำ

263 บำงจำก-สงูเนนิ 20 หมู ่9 ถนน มติรภำพ ต ำบล สงูเนนิ อ ำเภอ สงูเนนิ นครรำชสมีำ

264 สหกรณ์กำรเกษตรสงูเนนิ  (สำขำ 1) 78 หมู ่4 ถนน มติรสัมพันธ์ ต ำบล สงูเนนิ อ ำเภอ สงูเนนิ นครรำชสมีำ

265 สหกรณ์กำรเกษตรหนองบญุมำก 33 หมู ่2 ถนน โชคชยั-เดชอดุม ต ำบล แหลมทอง อ ำเภอ หนองบญุมำก นครรำชสมีำ

266 บจก. สหพัฒนพบิลู  (มหำชน) 169/1 หมู ่5 ถนน สวุรรณศร ต ำบล นนทรี อ ำเภอ กบนิทรบ์รุี ปรำจนีบรุี

267 สหกรณ์นคิมกบนิทรบ์รุ ี 721 หมู ่2 ถนน กบนิทรบ์รุ-ีนครรำชสมีำ(304) ต ำบล ทุง่โพธิ์ อ ำเภอ นำดี ปรำจนีบรุี

268 หจก. ส.โชตรัิตน์บรกิำร 510 หมู ่2 ถนน สวุรรณศร (33) ต ำบล ประจันตคำม อ ำเภอ ประจันตคำม ปรำจนีบรุี

269 สหกรณ์กำรเกษตร โคกปีบ 207 หมู ่7 ถนน สวุนิทวงศ์ ต ำบล โคกปืบ อ ำเภอ ศรมีโหสถ ปรำจนีบรุี

270 สหกรณ์กำรเกษตรศรมีหำโพธ ิ 23 หมู ่9 ถนน สวุนิทวงศ์ ต ำบล ศรมีหำโพธิ อ ำเภอ ศรมีหำโพธิ ปรำจนีบรุี

271 บจก. กฤตย ์ สำขำ 2 19/5 หมู ่10 ถนน บำงปะอนิ-บำงปะหัน(347) ต ำบล ปำกกรำน อ ำเภอ เมอืงพระนครศรอียธุยำ พระนครศรอียธุยำ

272 สหกรณ์กำรเกษตร เสนำ 6 หมู ่5 ต ำบล เจำ้เจ็ด อ ำเภอ เสนำ พระนครศรอียธุยำ

273 บจก. บำ้นแพน เอนจเินียริง่ แอนดโ์ฮลดิง้ 85 หมู ่11 ต ำบล บำงนมโค อ ำเภอ เสนำ พระนครศรอียธุยำ

274 สหกรณ์กำรเกษตรบำงบำล 64 หมู ่2 ถนน ชนบท(อยธุยำ-เสนำ) ต ำบล กบเจำ อ ำเภอ บำงบำล พระนครศรอียธุยำ

275 หจก.ตัง้ประไพพัฒนำ แกส๊ 16 หมู ่3 - ต ำบล พุทเลำ อ ำเภอ บำงปะหัน พระนครศรอียธุยำ

276 บจก. พงษ์สภุำพร ออยล ์ 8/3 หมู ่3 ถนน เอเซยี ต ำบล หันสัง (บำ้นแจง้) อ ำเภอ บำงปะหัน พระนครศรอียธุยำ

277 บำงจำก-ประตนู ้ำพระอนิทร์ 140/17 หมู ่7 ถนน พหลโยธนิ ต ำบล เชยีงรำกนอ้ย อ ำเภอ บำงปะอนิ พระนครศรอียธุยำ

278 บจก. ต.ปรำสำททองบรกิำร 2014 92 หมู ่6 ถนน พหลโยธนิ ต ำบล เชยีงรำกนอ้ย อ ำเภอ บำงปะอนิ พระนครศรอียธุยำ

279 บจก. สยำมสขุสวัสดิ ์ 63 หมู ่4 ถนน บำงปะอนิ-นครสวรรค ์(32) ต ำบล คลองจกิ อ ำเภอ บำงปะอนิ พระนครศรอียธุยำ

280 บำงจำก - บำงปะอนิ 3/6 หมู ่9 ถนน อยธุยำ-บำงปะอนิใน (3477) ต ำบล บำ้นโพ อ ำเภอ บำงปะอนิ พระนครศรอียธุยำ

281 บำงจำก-สำยเอเซยี 59 หมู ่3 ถนน เอเซยี ต ำบล บำ้นหวำ้ อ ำเภอ บำงปะอนิ พระนครศรอียธุยำ

282 บจก. ไออำรอ์ำร ์คอรเ์ปอรเ์รชัน่  (สำขำ 4) 55/5 ถนน โรจนะ ต ำบล สำมเรอืน อ ำเภอ บำงปะอนิ พระนครศรอียธุยำ

283 สหกรณ์กำรเกษตร ผักไห ่ 217/1 หมู ่4 ถนน  3454 ผักไห-่เสนำ ต ำบล ผักไห่ อ ำเภอ ผักไห่ พระนครศรอียธุยำ

284 บำงจำก-เอเซยี 2 52 หมู ่7 ถนน เอเซยี กม. 69 ต ำบล คลองสวนพลู อ ำเภอ พระนครศรอียธุยำ พระนครศรอียธุยำ

285 สหกรณ์กำรเกษตรพระนครศรอียธุยำ 58/1 หมู ่8 ถนน ตอนอยธุยำ-ไผก่องดนิ(3263) ต ำบล บำ้นป้อม อ ำเภอ พระนครศรอียธุยำ พระนครศรอียธุยำ

286 หจก.พรอรณุบรกิำร 58/1 หมู ่5 ถนน ตลิง่ชนั-สพุรรณ ต ำบล สำมเมอืง อ ำเภอ ลำดบัวหลวง พระนครศรอียธุยำ

287 บำงจำก - พหลโยธนิ ขำเขำ้ กม.59 55/1 หมู ่3 ถนน พหลโยธนิ ต ำบล ล ำไทร อ ำเภอ วังนอ้ย พระนครศรอียธุยำ

288 บจก. ไออำรอ์ำร ์คอรเ์ปอรเ์รชัน่  (สำขำ 5) 555 หมู ่2 ถนน มลวิรรณ (12) ต ำบล ล ำไทร อ ำเภอ วังนอ้ย พระนครศรอียธุยำ

289 บำงจำก - ระยอง 351/2 ถนน สขุมุวทิ ต ำบล เนนิพระ อ ำเภอ เมอืงระยอง ระยอง

290 บำงจำก - ระยอง 2 582/19 ถนน สขุมุวทิ ต ำบล เนนิพระ อ ำเภอ เมอืงระยอง ระยอง

291 บำงจำก - ระยอง สขุมุวทิ กม.211 35 - - ถนน สขุมุวทิ ต ำบล เนนิพระ อ ำเภอ เมอืงระยอง ระยอง

292 หจก.บญุชว่ยเหลอื (กระแสบน) 294 หมู ่8 ถนน บำ้นบงึ-แกลง ต ำบล กระแสบน อ ำเภอ แกลง ระยอง

293 หจก.ไตปิ๋โตรเลีย่ม 337/1 ถนน สขุมุวทิ ต ำบล ทำงเกวยีน อ ำเภอ แกลง ระยอง

294 สหกรณ์กำรเกษตรนคิมฯ ระยอง 91/8 หมู ่2 ต ำบล นคิมพัฒนำ อ ำเภอ นคิมพัฒนำ ระยอง

295 สหกรณ์กำรเกษตรนคิมฯ ระยอง  (สำขำ 1) 297/1 หมู ่1 ต ำบล นคิมพัฒนำ อ ำเภอ นคิมพัฒนำ ระยอง
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296 บจก. เกำ้กอ้ง ปิโตรเลยีม 544 หมูท่ี ่6 ถนน บำงละมงุ-ระยอง ( 36) ต ำบล มะขำมคู่ อ ำเภอ นคิมพัฒนำ ระยอง

297 สหกรณ์กำรเกษตร บำ้นฉำง 129/2 หมู ่3 ถนน สขุมุวทิ ต ำบล บำ้นฉำง อ ำเภอ บำ้นฉำง ระยอง

298 สหกรณ์กำรเกษตรนคิมฯ ระยอง  สำขำปลวกแดง 382/1 หมู ่3 ถนน 3245 ต ำบล แมน่ ้ำคู ้ อ ำเภอ ปลวกแดง ระยอง

299 สหกรณ์กำรเกษตร ปลวกแดง 385 หมู ่1 ถนน ปลวกแดง – ชลบรุี ต ำบล ปลวกแดง อ ำเภอ ปลวกแดง ระยอง

300 สหกรณ์นคิมชมุแสงจันทร ์ 16 หมู ่1 ถนน วังจันทร-์บำ้นคำ่ย ต ำบล ชมุแสง อ ำเภอ วังจันทร์ ระยอง

301 สหกรณ์กำรเกษตรนคิมสรำ้งตนเองเขตโคกตมู 170 หมู ่2 ต ำบล โคกตมู อ ำเภอ เมอืงลพบรุี ลพบรุี

302 บจก. เจรญิรุง่เรอืงกจิ แกส๊ 54 99/29 หมู ่4 - ต ำบล ถนนใหญ่ อ ำเภอ เมอืงลพบรุี ลพบรุี

303 บำงจำก - ลพบรุี 217/14 ถนน นำรำยณ์มหำรำช ต ำบล ทะเลชบุศร อ ำเภอ เมอืงลพบรุี ลพบรุี

304 สหกรณ์กำรเกษตรโคกส ำโรง 109 หมู ่9 ถนน พหลโยธนิ ต ำบล โคกส ำโรง อ ำเภอ โคกส ำโรง ลพบรุี

305 หจก. ป-ธนพลคำ้น ้ำมัน 4 หมู ่4 ถนน ทำ่มะนำว ต ำบล ทำ่มะนำว อ ำเภอ ชยับำดำล ลพบรุี

306 สหกรณ์กำรเกษตร ทำ่วุง้ 346 หมู ่1 ถนน สงิหบ์รุ-ีลพบรุี ต ำบล ทำ่วุง้ อ ำเภอ ทำ่วุง้ ลพบรุี

307 หจก.ณัฏยำ 1997 69/1 หมู ่2 ถนน บำงนำ-ทำ่โขลง-บำ้นหมี ่(3028) ต ำบล สนำมแจง อ ำเภอ บำ้นหมี่ ลพบรุี

308 หจก.โชคสกุัญญำปิโตรเลยีม 211/1 หมู ่3 ถนน สระบรุ-ีหลม่สัก (21) ต ำบล ดลีัง อ ำเภอ พัฒนำนคิม ลพบรุี

309 สหกรณ์โคนมพัฒนำนคิม 29 หมู ่10 ถนน ลพบรุ-ีวังมว่ง(3017) ต ำบล พัฒนำนคิม อ ำเภอ พัฒนำนคิม ลพบรุี

310 สหกรณ์กำรเกษตรเพือ่กำรตลำดลกูคำ้ ธ.ก.ส.ลพบรุ ี 190 หมู ่3 - ต ำบล หนองมว่ง อ ำเภอ หนองมว่ง ลพบรุี

311 สหกรณ์กำรเกษตร ตำพระยำ 178 หมู ่1 ถนน ธนวถิี ต ำบล ตำพระยำ อ ำเภอ ตำพระยำ สระแกว้

312 สหกรณ์นคิมวังน ้ำเย็นหนึง่ 651 หมู ่2 ต ำบล คลองหนิปนู อ ำเภอ วังน ้ำเย็น สระแกว้

313 สหกรณ์กำรเกษตร วัฒนำนคร 283 หมู ่3 ถนน สวุรรณศร ต ำบล วัฒนำนคร อ ำเภอ วัฒนำนคร สระแกว้

314 หจก.สริวิมิลออยล์ 160 หมู ่1 ถนน สวุรรณศร ต ำบล บำ้นดำ่น อ ำเภอ อรัญประเทศ สระแกว้

315 สหกรณ์กำรเกษตรอรัญประเทศ 266 หมู ่3 ถนน รัชตะวถิี ต ำบล ฟำกหว้ย อ ำเภอ อรัญประเทศ สระแกว้

316 บจก. ป.ฟ้ำใสเซอรว์สิ 101 หมู ่8 ถนน พหลโยธนิ ต ำบล หนำ้พระลำน อ ำเภอ เฉลมิพระเกยีรติ สระบรุี

317 บจก. เค.ซ.ีออยล ์ 66 หมู ่7 ถนน พหลโยธนิ ต ำบล หว้ยบง อ ำเภอ เฉลมิพระเกยีรติ สระบรุี

318 บจก. ว.ีพ.ีทรัพยร์ุง่เรอืง 39 หมู ่5 - ต ำบล หว้ยบง อ ำเภอ เฉลมิพระเกยีรติ สระบรุี

319 หจก.สวนดอกไมปิ้โตรเลยีม 7/2-3 หมู ่7 ถนน พไิชยณรงคส์งครำม (3314) ต ำบล สวนดอกไม ้ อ ำเภอ เสำไห ้ สระบรุี

320 บำงจำก-แกง่คอย 94 หมู ่4 ถนน มติรภำพ ต ำบล ตำลเดีย่ว อ ำเภอ แกง่คอย สระบรุี

321 หจก.ป.อดุมทรัพย์ 155 หมู ่7 ถนน มติรภำพ(2) ต ำบล ตำลเดีย่ว อ ำเภอ แกง่คอย สระบรุี

322 สหกรณ์กำรเกษตรแกง่คอย 88/9 หมู ่8 ถนน แกง่คอย-แสลงพัน ต ำบล บำ้นป่ำ อ ำเภอ แกง่คอย สระบรุี

323 หจก.กสกิจิปิโตรเลยีม 226 หมู ่10 ถนน สวุรรณศร ต ำบล หนองสรวง อ ำเภอ วหิำรแดง สระบรุี

324 สหกรณ์กำรเชำ่ซือ้ทีด่นิหนองเสอื 67/11 หมู ่4 ต ำบล หนองหมู อ ำเภอ วหิำรแดง สระบรุี

325 สหกรณ์กำรเกษตรหนองแค  (สำขำ 1) 63 ถนน ระพพัีฒน์ฝ่ังซำ้ย ต ำบล หนองแค อ ำเภอ หนองแค สระบรุี

326 บจก. วธินทรัพย ์ 888 หมู ่5 - ต ำบล หว้ยขมิน้ อ ำเภอ หนองแค สระบรุี

327 สหกรณ์กำรเกษตร หนองแซง 45 หมู ่3 ถนน พหลโยธนิ-หนองแซง ต ำบล หนองควำยโซ อ ำเภอ หนองแซง สระบรุี

328 สหกรณ์กำรเกษตรหนองโดน  (สำขำ 1) 387 หมู ่1 ถนน ทำงรถไฟเหนือ ต ำบล หนองโดน อ ำเภอ หนองโดน สระบรุี

329 หจก.แกรนดล์โีอ 111 หมู ่1 ถนน บำงปะอนิ-นครสวรรค์ ต ำบล พรหมบรุี อ ำเภอ พรหมบรุี สงิหบ์รุี

330 บำงจำก-อนิทรบ์รุี 166 หมู ่6 ถนน บำงปะอนิ-นครสวรรค์ ต ำบล ชนี ้ำรำ้ย อ ำเภอ อนิทรบ์รุี สงิหบ์รุี

331 บำงจำก-สงิหบ์รุี 116 หมู ่1 ถนน เอเซยี ต ำบล น ้ำตำล อ ำเภอ อนิทรบ์รุี สงิหบ์รุี

332 สหกรณ์กำรเกษตร เดมิบำงนำงบวช 83 หมู ่3 ถนน ชนบทหมำยเลข สพ.3050 ต ำบล เขำพระ อ ำเภอ เดมิบำงนำงบวช สพุรรณบรุี

333 หจก.สมควรชยั 111/2 หมู ่1 ถนน มำลัยแมน ต ำบล ดอนก ำยำน อ ำเภอ เมอืงสพุรรณบรุี สพุรรณบรุี

334 บำงจำก - สพุรรณบรุี 235/1 หมู ่5 ถนน สพุรรณบรุ-ีบำงบัวทอง(340) ต ำบล ทำ่ระหัด อ ำเภอ เมอืงสพุรรณบรุี สพุรรณบรุี

335 สหกรณ์กำรเกษตร ดอนเจดยี ์ 689 หมู ่5 ถนน อูย่ำ-ดอนเจดยี์ ต ำบล ดอนเจดยี์ อ ำเภอ ดอนเจดยี์ สพุรรณบรุี

336 สหกรณ์กำรเกษตร ดำ่นชำ้ง 1078 หมู ่5 ต ำบล หนองมะคำ่โมง อ ำเภอ ดำ่นชำ้ง สพุรรณบรุี

337 หจก.ด ำรงเจรญิบรกิำร 83 หมู ่1 ถนน เกำ้หอ้ง-บำงแมห่มำ้ย ต ำบล บำ้นแหลม อ ำเภอ บำงปลำมำ้ สพุรรณบรุี

338 บจก. สนิลำวัลย ์ 173 หมู ่6 ถนน สพุรรณบรุ-ีชยันำท (340) ต ำบล วังยำง อ ำเภอ ศรปีระจันต์ สพุรรณบรุี

339 บจก. ไทย-เทค อนิเตอรเ์นชัน่แนล 92/43 หมู ่5 - ต ำบล วังยำง อ ำเภอ ศรปีระจันต์ สพุรรณบรุี

340 สหกรณ์กำรเกษตร ศรปีระจันต ์ 371 หมู ่2 ถนน สพุรรณบรุ-ีชยันำท (340) ต ำบล ศรปีระจันต์ อ ำเภอ ศรปีระจันต์ สพุรรณบรุี

341 หจก.นภำพรออยล์ 902 หมู ่2 ถนน สำมชกุ-หนองหญำ้ไซ ต ำบล สำมชกุ อ ำเภอ สำมชกุ สพุรรณบรุี

342 สหกรณ์กำรเกษตร หนองหญำ้ไซ 515 หมู ่5 ถนน ตดิทำงสำธำรณประโยชน์ ต ำบล หนองหญำ้ไซ อ ำเภอ หนองหญำ้ไซ สพุรรณบรุี

343 สหกรณ์กำรเกษตร อูท่อง 327 หมู ่3 ถนน ทำงแยกเขำ้อทัุยธำน(ี333) ต ำบล ดอนคำ อ ำเภอ อูท่อง สพุรรณบรุี

344 หจก.ณัฐภัทรซวีคิออยล์ 114 หมู ่10 ถนน อูท่อง-สระกระโจม ต ำบล บำ้นโขง้ อ ำเภอ อูท่อง สพุรรณบรุี

345 หจก.วฒุชิยัปิโตรเลยีม 460 หมู ่3 ต ำบล อูท่อง อ ำเภอ อูท่อง สพุรรณบรุี

346 สหกรณ์กำรเกษตรโพธิท์อง  (สำขำ 2) 149 หมู ่1 ถนน อำ่งทอง-โพธิท์อง-แสวงหำ(3064) ต ำบล ป่ำงิว้ อ ำเภอ เมอืงอำ่งทอง อำ่งทอง

347 สหกรณ์กำรเกษตร แสวงหำ 102 หมู ่4 ถนน สำธำรณประโยชน์ ต ำบล แสวงหำ อ ำเภอ แสวงหำ อำ่งทอง

348 หจก.ไอลดำ ปิโตรเลยีม 78 หมู ่2 ถนน เอเซยี ต ำบล ไชยภมูิ อ ำเภอ ไชโย อำ่งทอง

349 หจก.เพิม่ทรัพยปิ์โตรเลยีม 66/7 หมู ่1 ถนน เอเซยี ต ำบล จรเขร้อ้ง อ ำเภอ ไชโย อำ่งทอง

350 หจก.ป่ำโมกปิโตรเลยีม 118 หมู ่8 ถนน อยธุยำ-อำ่งทอง ต ำบล โรงชำ้ง อ ำเภอ ป่ำโมก อำ่งทอง

351 สหกรณ์กำรเกษตรวเิศษชยัชำญ 381 ถนน โพธิพ์ระยำ-ทำ่เรอื ต ำบล ศำลเจำ้โรงทอง อ ำเภอ วเิศษชยัชำญ อำ่งทอง

352 หจก.เพชรวัฒนะบรกิำร 399 หมู ่2 ถนน อทัุย-พหลโยธนิ ต ำบล สะแกกรัง อ ำเภอ เมอืงอทัุยธำนี อทัุยธำนี

353 สหกรณ์กำรเกษตร ลำนสัก 178/4 หมู ่2 ถนน หนองฉำง-อุม้ผำง ต ำบล ลำนสัก อ ำเภอ ลำนสัก อทัุยธำนี

354 บำงจำก - หนองฉำง 238 หมู ่1 ถนน หนองฉำง-บำ้นไร่ ต ำบล เขำบำงแกรก อ ำเภอ หนองฉำง อทัุยธำนี
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355 บำงจำก - ถนนซปุเปอรไ์ฮเวยเ์ชยีงใหม ่2 85/1 หมู ่2 ถนน ซปุเปอรไ์ฮเวยเ์ชยีงใหม-ล ำปำง ต ำบล ชำ้งเผอืก อ ำเภอ เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

356 บำงจำก-มหดิล 40 ถนน มหดิล ต ำบล สเุทพ อ ำเภอ เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

357 บำงจำก - ถนนซปุเปอรไ์ฮเวยเ์ชยีงใหม่ 99 หมู ่1 ถนน ซปุเปอรไ์ฮเวย(์เชยีงใหม-่ล ำปำง) ต ำบล หนองป่ำคร่ัง อ ำเภอ เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

358 สหกรณ์นครลำนนำเดนิรถ 130 หมู ่5 ถนน มหดิล ต ำบล หนองหอย อ ำเภอ เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

359 สหกรณ์กำรเกษตร แมแ่จม่ 231 หมู ่18 ถนน สดุสนทิ ต ำบล ชำ่งเคิง่ อ ำเภอ แมแ่จม่ เชยีงใหม่

360 หจก. จ.ชญัญำออยล์ 36 หมู ่4 ถนน เชยีงใหม-่ฝำง ต ำบล ขีเ้หล็ก อ ำเภอ แมแ่ตง เชยีงใหม่

361 บำงจำก-แมร่มิ 197 หมู ่4 ถนน เชยีงใหม-่ฝำง ต ำบล แมส่ำ อ ำเภอ แมร่มิ เชยีงใหม่

362 บจก. กรกำลันต ์ปิโตรเลยีม 158/3 หมู ่2 ถนน เชยีงใหม-่ฝำง ต ำบล สันโป่ง อ ำเภอ แมร่มิ เชยีงใหม่

363 สหกรณ์กำรเกษตรหมูบ่ำ้นสหกรณ์สันก ำแพง 115/1 หมู ่2 ถนน สันก ำแพง-ออนหลวย ต ำบล บำ้นสหกรณ์ อ ำเภอ แมอ่อน เชยีงใหม่

364 หจก.บำ้นทำ่บรกิำร 199 หมู ่2 ถนน เชยีงใหม-่ฝำง ต ำบล ปงต ำ อ ำเภอ ไชยปรำกำร เชยีงใหม่

365 บจก. เพิม่พูลปิโตรเลยีม (9999) 390 หมู ่9 ถนน เชยีงใหม-่ฮอด (108) ต ำบล ขว่งเปำ อ ำเภอ จอมทอง เชยีงใหม่

366 หจก.บำงจำกดอยเตำ่ 49 หมู ่4 ถนน แมต่นื-ฮอด ต ำบล ดอยเตำ่ อ ำเภอ ดอยเตำ่ เชยีงใหม่

367 สหกรณ์กำรเกษตร ดอยสะเก็ด 480-480 /1 หมู ่3 ถนน ดอยสะเก็ด-แมส่ำย (1019) ต ำบล เชงิดอย อ ำเภอ ดอยสะเก็ด เชยีงใหม่

368 สหกรณ์กำรเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนำ 2/2 หมู ่3 ถนน เชยีงใหม-่เชยีงรำย ต ำบล เชงิดอย อ ำเภอ ดอยสะเก็ด เชยีงใหม่

369 สหกรณ์เครดติยเูนีย่นครฝูำงพัฒนำ 222 หมู ่1 ต ำบล เวยีง อ ำเภอ ฝำง เชยีงใหม่

370 สหกรณ์ผูป้ลกูหอมหัวใหญฝ่ำง 165 หมู ่1 ต ำบล มอ่นเป่ิน อ ำเภอ ฝำง เชยีงใหม่

371 สหกรณ์กำรเกษตรพรำ้ว 256 หมู ่4 ถนน ปิงโคง้-พรำ้ว ต ำบล เวยีง อ ำเภอ พรำ้ว เชยีงใหม่

372 สหกรณ์กำรเกษตรสันก ำแพง 1/6 หมู ่6 ถนน เชยีงใหม-่สันก ำแพง ต ำบล สันก ำแพง อ ำเภอ สันก ำแพง เชยีงใหม่

373 สหกรณ์ผูป้ลกูมันฝร่ังเชยีงใหม ่ 121/1 หมู ่3 ถนน เชยีงใหม-่สันทรำย-พรำ้ว (1001) ต ำบล แมแ่ฝกใหม่ อ ำเภอ สันทรำย เชยีงใหม่

374 สหกรณ์นคิมสันทรำย 140/1 หมู ่11 ต ำบล หนองหำร อ ำเภอ สันทรำย เชยีงใหม่

375 สหกรณ์กำรเกษตรสันป่ำตอง 238 หมู ่10 ถนน เชยีงใหม-่ฮอด ต ำบล ยหุวำ่ อ ำเภอ สันป่ำตอง เชยีงใหม่

376 บำงจำก - สำรภี 303/1 หมู ่2 ถนน เชยีงใหม-่ล ำปำง ต ำบล หนองผึง้ อ ำเภอ สำรภี เชยีงใหม่

377 สหกรณ์กำรเกษตร หำงดง 80 หมู ่4 ถนน เชยีงใหม-่ฮอด ต ำบล หำงดง อ ำเภอ หำงดง เชยีงใหม่

378 สหกรณ์ นคิมนำคอเรอื 49 หมู ่2 ต ำบล นำคอเรอื อ ำเภอ ฮอด เชยีงใหม่

379 สหกรณ์กำรเกษตร ฮอด 553 หมู ่2 ถนน ฮอด-ดอยเตำ่ (หมำยเลข 1103) ต ำบล หำงดง อ ำเภอ ฮอด เชยีงใหม่

380 บำงจำก-บำ้นใหม่ 9 หมู ่10 ถนน เทงิ-เชยีงค ำ ต ำบล เวยีง อ ำเภอ เทงิ เชยีงรำย

381 สหกรณ์กำรเกษตร เมอืงเทงิ 145 หมู ่20 ต ำบล เวยีง อ ำเภอ เทงิ เชยีงรำย

382 บำงจำก - จอมทอง 170 หมู ่10 ถนน เชยีงรำย-เทงิ ต ำบล ปลอ้ง อ ำเภอ เทงิ เชยีงรำย

383 สหกรณ์ กำรเกษตรเชยีงของ สำขำเวยีงแกน่ 123 หมู ่4 ถนน เทงิ-เชยีงของ ต ำบล หลำ่ยงำว อ ำเภอ เวยีงแกน่ เชยีงรำย

384 สหกรณ์กำรเกษตร แมจั่น 47 หมู ่8 ถนน พหลโยธนิ ต ำบล แมจั่น อ ำเภอ แมจั่น เชยีงรำย

385 บำงจำก - แมล่ำว 59 หมู ่2 ถนน พหลโยธนิ (พำน-เชยีงรำย) ต ำบล จอมหมอกแกว้ อ ำเภอ แมล่ำว เชยีงรำย

386 สหกรณ์กำรเกษตร แมส่ำย 616 หมู ่8 ต ำบล แมส่ำย อ ำเภอ แมส่ำย เชยีงรำย

387 สหกรณ์กำรเกษตรป่ำแดด  (สำขำ 00003) 103 หมู ่11 ถนน พำน-ป่ำแดด-หว้ยงิว้(1126) ต ำบล ป่ำแงะ อ ำเภอ ป่ำแดด เชยีงรำย

388 สหกรณ์กำรเกษตร ป่ำแดด 199 หมู ่4 ถนน ป่ำแดด-ป่ำแงะ ต ำบล ป่ำแดด อ ำเภอ ป่ำแดด เชยีงรำย

389 สหกรณ์กำรเกษตร พญำเม็งรำย 95 หมู ่10 ถนน บำ้นหัวดอย-บำ้นตำ้ (1152) ต ำบล เม็งรำย อ ำเภอ พญำเม็งรำย เชยีงรำย

390 สหกรณ์กำรเกษตรพญำเม็งรำย  (สำขำ 3) 140 หมู ่2 ถนน บำ้นทุง่ง ิว้-บำ้นชมภ(ู1174) ต ำบล ตำดควัน อ ำเภอ พญำเม็งรำย เชยีงรำย

391 สหกรณ์กำรเกษตรเมอืงพำน 981 หมู ่2 ถนน เอเชยี ต ำบล เมอืงพำน อ ำเภอ พำน เชยีงรำย

392 หจก.เชือ้หงษ์ 244 หมู ่13 ถนน เพชรบรูณ์-มุง่น ้ำเตำ้ ต ำบล ทำ่พล อ ำเภอ เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์

393 บำงจำก - เพชรบรูณ์ 42 หมู ่11 ถนน เพชรบรูณ์-ล ำนำรำยณ์ ต ำบล นำป่ำ อ ำเภอ เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์

394 วสิำหกจิชมุชนกลุม่สัจจะสะสมทรัพยว์ัดโคกมน 155 หมู ่2 ต ำบล โคกมน อ ำเภอ น ้ำหนำว เพชรบรูณ์

395 สหกรณ์กำรเกษตร บงึสำมพัน 260 หมู ่2 ถนน สระบรุ-ีหลม่สัก ต ำบล ซับสมอทอด อ ำเภอ บงึสำมพัน เพชรบรูณ์

396 สหกรณ์กำรเกษตร กรป.กลำง นพค. เพชรบรูณ์ 197 หมู ่1 ถนน ชนแดน-วังหนิ ต ำบล วังโป่ง อ ำเภอ วังโป่ง เพชรบรูณ์

397 สหกรณ์กำรเกษตร วเิชยีรบรุ ี 112 หมู ่8 ถนน สระบรุ-ีหลม่สัก ต ำบล สระประดู่ อ ำเภอ วเิชยีรบรุี เพชรบรูณ์

398 สหกรณ์กำรเกษตรวเิชยีรบรุ ี (สำขำ 3) 19 หมู ่1 ถนน สระบรุ-ีหลม่สัก (21) ต ำบล สระประดู่ อ ำเภอ วเิชยีรบรุี เพชรบรูณ์

399 สหกรณ์กำรเกษตรศรเีทพ  (สำขำ 2) 56 หมู ่6 ถนน สระบรุ-ีหลม่สัก (21) ต ำบล โคกสะอำด อ ำเภอ ศรเีทพ เพชรบรูณ์

400 หจก.น ำชยัปิโตรเลยีม 2015 212 หมู ่3 ถนน สระบรุ-ีหลม่สัก (21) ต ำบล หนองไผ่ อ ำเภอ หนองไผ่ เพชรบรูณ์

401 สหกรณ์กำรเกษตรหนองไผ ่ (สำขำตลำดกลำง) 32 หมู ่13 ถนน ชนบทบำ้นหนองไผ-่บำ้นวังทำ่ดี ต ำบล หนองไผ่ อ ำเภอ หนองไผ่ เพชรบรูณ์

402 สหกรณ์กำรเกษตรเมอืงแพร ่ 2 ถนน ยันตรกจิโกศล ต ำบล ในเวยีง อ ำเภอ เมอืงแพร่ แพร่

403 หจก. น ้ำมันเดน่ชยั (สำขำ 2) 205/1 หมู ่4 ถนน ยันตรกจิโกศล ต ำบล ทุง่โฮง้ อ ำเภอ เมอืงแพร่ แพร่

404 หจก.เพ็ญศรบีำงจำก เซอรว์สิ 156 หมู ่7 ถนน ยันตรกจิโกศล (101) ต ำบล ป่ำแมต อ ำเภอ เมอืงแพร่ แพร่

405 สหกรณ์กำรเกษตรวังชิน้  สำขำ 1 129/1 หมู ่3 ต ำบล นำพูน อ ำเภอ วังชิน้ แพร่

406 หจก. น ้ำมันเดน่ชยั (สำขำ 1) 495 หมู ่1 ถนน ยันตรกจิโกศล ต ำบล สงูเมน่ อ ำเภอ สงูเมน่ แพร่

407 สหกรณ์กำรเกษตร หนองมว่งไข ่ 239 หมู ่1 ต ำบล หนองมว่งไข่ อ ำเภอ หนองมว่งไข่ แพร่

408 สหกรณ์กำรเกษตร ขนุยวม 362 หมู ่2 ต ำบล ขนุยวม อ ำเภอ ขนุยวม แมฮ่อ่งสอน

409 สหกรณ์นคิมวังพระธำต ุ 194 หมู ่15 ต ำบล เทพนคร อ ำเภอ เมอืงก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร

410 สหกรณ์กำรเกษตรคณฑพัีฒนำ 460/1 หมู ่2 ถนน ก ำแพงเพชร-ทำ่มะเขอื(1084) ต ำบล คณฑี อ ำเภอ เมอืงก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร

411 สหกรณ์ นคิมนครชมุ 99/9 หมู ่4 ถนน พหลโยธนิ ต ำบล ทรงธรรม อ ำเภอ เมอืงก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร

412 บจก. สวุรรณกจิ กำ๊ซ แอนด ์ปิโตรเลยีม 300 หมู ่9 ต ำบล นครชมุ อ ำเภอ เมอืงก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร

413 หจก.เล็กเจรญิยนตภัณฑ์ 753 หมู ่1 - ถนน ยันตรกจิโกศล (101) ต ำบล อำ่งทอง อ ำเภอ เมอืงก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร



ล ำดับ ชือ่สถานบีรกิาร เลขที่ หมูท่ ี่ ซอย จงัหวดัถนน แขวง / ต าบล เขต / อ าเภอ

รายชือ่ปั๊มบางจากทีร่ว่มรายการแกว้แรงใจ

414 หจก.ณชิำนน เซลล ์แอนด ์เซอรว์สิ 470 หมู ่4 ถนน ก ำแพงเพชร-พจิติร ต ำบล ไทรงำม อ ำเภอ ไทรงำม ก ำแพงเพชร

415 บจก. แสนโต ปิโตรเลยีม 216 หมู ่7 - ถนน สลกบำตร-ขำณุวรลักษบรุ ี(1074) ต ำบล แสนตอ อ ำเภอ ขำณุวรลักษบรุี ก ำแพงเพชร

416 หจก.ขำณุมงคลออยล์ 391 หมู ่5 ถนน พหลโยธนิ ต ำบล สลกบำตร อ ำเภอ ขำณุวรลักษบรุี ก ำแพงเพชร

417 สหกรณ์กำรเกษตรขำณุวรลักษบรุ ี 219 หมู ่5 ถนน ถนนพหลโยธนิ(1) ต ำบล สลกบำตร อ ำเภอ ขำณุวรลักษบรุี ก ำแพงเพชร

418 บำงจำก-ก ำแพงเพชร 39/8 หมู ่10 ถนน พหลโยธนิ (1) ต ำบล คลองขลงุ อ ำเภอ คลองขลงุ ก ำแพงเพชร

419 สหกรณ์ กำรเกษตรวังแขม 333 หมู ่3 ถนน ตดิทำงสำธำรณประโยชน์ ต ำบล วังแขม อ ำเภอ คลองขลงุ ก ำแพงเพชร

420 สหกรณ์กำรเกษตรคลองขลงุ  สำขำหัวถนน 99/2 หมู ่5 ถนน บำ้นปำกดง-บำ้นทำ้ขึน้ ต ำบล หัวถนน อ ำเภอ คลองขลงุ ก ำแพงเพชร

421 สหกรณ์นคิมคลองสวนหมำก 212 หมู ่5 ต ำบล สักงำม อ ำเภอ คลองลำน ก ำแพงเพชร

422 สหกรณ์กำรเกษตรบงึสำมัคค ี สำขำ 1 144 หมู ่8 ถนน ทุง่มหำชยั-ระหำน(1280) ต ำบล ระหำน อ ำเภอ บงึสำมัคคี ก ำแพงเพชร

423 สหกรณ์กำรเกษตรพรำนกระตำ่ย  (สำขำ 2) 199/9 หมู ่1 ถนน ก ำแพงเพชร-สโุขทัย(101) ต ำบล ถ ้ำกระตำ่ยทอง อ ำเภอ พรำนกระตำ่ย ก ำแพงเพชร

424 บจก. พเีอสพ ีเพำเวอร ์กรุ๊ป 47/3 หมู ่3 ถนน ตำก-แมส่อด ต ำบล แมท่อ้ อ ำเภอ เมอืงตำก ตำก

425 บำงจำก - เมอืงตำก 9 หมู ่5 ต ำบล น ้ำรมึ อ ำเภอ เมอืงตำก ตำก

426 สหกรณ์นคิมแมส่อด 226 หมู ่5 ถนน หมำยเลข 105 ต ำบล แมก่ำษำ อ ำเภอ แมส่อด ตำก

427 สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นตำก  สำขำ 1 111 หมู ่4 ถนน เจดยีย์ทุธหัตถ-ึแมร่ะมำด(1175) ต ำบล เกำะตะเภำ อ ำเภอ บำ้นตำก ตำก

428 หจก.สริริุง่เรอืงแกส๊ แอนด ์ออยล์ 136/2 หมู ่2 - ต ำบล ประดำง อ ำเภอ วังเจำ้ ตำก

429 สหกรณ์กำรเกษตร เกำ้เลีย้ว 175/3 หมู ่1 ถนน ขำณุวรลักษณบรุ-ีเกำ้เลีย้ว-บรรจบหมำยเลข 117 ต ำบล เกำ้เลีย้ว อ ำเภอ เกำ้เลีย้ว นครสวรรค์

430 บจก. หอมยิม้ปิโตรเลยีม 208 หมู ่4 ถนน นครสวรรค-์พษิณุโลก (117) ต ำบล มหำโพธิ อ ำเภอ เกำ้เลีย้ว นครสวรรค์

431 บำงจำก - บงึบอระเพ็ด 133 หมู ่3 ถนน นครสวรรค-์ชมุแสง ต ำบล เกรยีงไกร อ ำเภอ เมอืงนครสวรรค์ นครสวรรค์

432 สหกรณ์กำรเกษตร เมอืงนครสวรรค ์ 34/1 หมู ่10 ถนน พหลโยธนิ ต ำบล หนองกรด อ ำเภอ เมอืงนครสวรรค์ นครสวรรค์

433 สหกรณ์กำรเกษตรเมอืงนครสวรรค ์(สำขำหนองเบน) 232/13 หมู ่7 ถนน หนองเบน-ลำดยำว (1072) ต ำบล หนองกรด อ ำเภอ เมอืงนครสวรรค์ นครสวรรค์

434 บจก. อรรถสทิธิปิ์โตรเลยีม 311 หมู ่3 ถนน พหลโยธนิ (1) ต ำบล หนองกระโดน อ ำเภอ เมอืงนครสวรรค์ นครสวรรค์

435 สหกรณ์ กำรเกษตรปฏริปูทีด่นิแมว่งก ์ 166 หมู ่2 ต ำบล แมเ่ลย์ อ ำเภอ แมว่งก์ นครสวรรค์

436 สหกรณ์กำรเกษตรโกรกพระ 89/21 ถนน ทำ่ตำกุย๋-อ ำเภอโกรกพระ (3005) ต ำบล โกรกพระ อ ำเภอ โกรกพระ นครสวรรค์

437 หจก. เรอืงสริปิิโตรเลยีม (สำขำ 1) 249 หมู ่9 ถนน อนิทรบ์รุ-ีเขำทรำย ต ำบล โคกเดือ่ อ ำเภอ ไพศำลี นครสวรรค์

438 สหกรณ์กำรเกษตร ไพศำล ี 60 หมู ่8 ถนน ทำ่ตะโก-ไพศำล ี(3004) ต ำบล ไพศำลี อ ำเภอ ไพศำลี นครสวรรค์

439 สหกรณ์กำรเกษตร ชมุแสง 71/3 ถนน แสงสวรรคเ์หนือ ต ำบล ชมุแสง อ ำเภอ ชมุแสง นครสวรรค์

440 สหกรณ์กำรเกษตร ตำกฟ้ำ 7 หมู ่1 ถนน ตำกฟ้ำ-ทำ่ตะโก ต ำบล ตำกฟ้ำ อ ำเภอ ตำกฟ้ำ นครสวรรค์

441 สหกรณ์กำรเกษตรทำ่ตะโกพัฒนำ 99 หมู ่5 ถนน ทำ่ตะโก-หนองบัว ต ำบล ทำ่ตะโก อ ำเภอ ทำ่ตะโก นครสวรรค์

442 สหกรณ์กำรเกษตรบรรพตพสิัย 353/1 หมู ่2 ถนน หนองสังข-์บรรพตพสิัย ต ำบล ทำ่งิว้ อ ำเภอ บรรพตพสิัย นครสวรรค์

443 หำ้งหุน้สว่น ชลกรปิโตรเลยีม 65/3 หมู ่10 ถนน นครสวรรค-์พษิณุโลก ต ำบล หนองกรด อ ำเภอ บรรพตพสิัย นครสวรรค์

444 สหกรณ์กำรเกษตร พยหุะครี ี 41/1 หมู ่2 ถนน พหลโยธนิ ต ำบล ยำ่นมัทรี อ ำเภอ พยหุะครีี นครสวรรค์

445 สหกรณ์กำรเกษตร ลำดยำว 267 หมู ่6 ถนน สวำ่งอำรมณ์-ลำดยำว (3013) ต ำบล ลำดยำว อ ำเภอ ลำดยำว นครสวรรค์

446 สหกรณ์กำรเกษตรศำลเจำ้ไกต่อ่ 36/1 หมู ่6 ถนน ศำลเจำ้ไกต่อ่-เขำแมก่ระทู ้ ต ำบล ศำลเจำ้ไกต่อ่ อ ำเภอ ลำดยำว นครสวรรค์

447 สหกรณ์กำรเกษตรปฏริปูทีด่นิหนองบัว 485 หมู ่7 ต ำบล วังบอ่ อ ำเภอ หนองบัว นครสวรรค์

448 สหกรณ์กำรเกษตร เมอืงน่ำน 522 หมู ่4 ถนน น่ำน-เชยีงมว่น ต ำบล ไชยสถำน อ ำเภอ เมอืงน่ำน น่ำน

449 สหกรณ์กำรเกษตรเวยีงสำ  สำขำ 1 276 หมู ่2 ถนน ยันตรกจิโกศล ต ำบล กลำงเวยีง อ ำเภอ เวยีงสำ น่ำน

450 สหกรณ์กำรเกษตรทุง่ชำ้ง 129 หมู ่2 ถนน น่ำน-ทุง่ชำ้ง(1080) ต ำบล ทุง่ชำ้ง อ ำเภอ ทุง่ชำ้ง น่ำน

451 สหกรณ์กำรเกษตรนำนอ้ย 105 หมู ่6 ถนน เจำ้ฟ้ำ ต ำบล ศรษีะเกษ อ ำเภอ นำนอ้ย น่ำน

452 สหกรณ์กำรเกษตรนำหมืน่ 65 หมู ่1 ถนน เวยีงสำ-นำนอ้ย-นำหมืน่(1026) ต ำบล นำทะนุง อ ำเภอ นำหมืน่ น่ำน

453 สหกรณ์กำรเกษตรนำหมืน่  (สำขำ 1) 176 หมู ่5 ถนน เวยีงสำ-นำนอ้ย-นำหมืน่(1026) ต ำบล บอ่แกว้ อ ำเภอ นำหมืน่ น่ำน

454 สหกรณ์กำรเกษตรปัว 253 หมู ่1 ถนน น่ำน-ทุง่ชำ้ง(1080) ต ำบล ปัว อ ำเภอ ปัว น่ำน

455 สหกรณ์กำรเกษตรสองแคว 96 หมู ่3 ถนน ทำ่วังผำ-เชยีงค ำ ต ำบล นำไรห่ลวง อ ำเภอ สองแคว น่ำน

456 สหกรณ์กำรเกษตร เชยีงมว่น 160 หมู ่11 ถนน จนุ-เชยีงมว่น (1091) ต ำบล บำ้นมำง อ ำเภอ เชยีงมว่น พะเยำ

457 สหกรณ์ สนง.สหกรณ์กำรเกษตรปฏริปูทีด่นิเมอืงพะเยำ 98 หมูบ่ำ้นหว้ยบง หมู ่18 ถนน พะเยำ-เชยีงรำย(ถนนพหลโยธนิ(1)) ต ำบล แมปื่ม อ ำเภอ เมอืงพะเยำ พะเยำ

458 สหกรณ์กำรเกษตร จนุ 174 หมู ่1 ถนน จนุ-ปง ต ำบล จนุ อ ำเภอ จนุ พะเยำ

459 สหกรณ์กำรเกษตรจนุ  สำขำ 1 1 หมู ่8 ถนน จนุ-ป่ำแดด(บัวสถำน-ศรจีอมแจง้(1292)) ต ำบล หงสห์นิ อ ำเภอ จนุ พะเยำ

460 สหกรณ์ กำรเกษตรศภุนมิติจนุ 335 หมู ่10 ถนน จนุ-ป่ำแดด ต ำบล หว้ยยำงขำม อ ำเภอ จนุ พะเยำ

461 สหกรณ์กำรเกษตร ปง 222 หมู ่1 ถนน จนุ-ปง-เชยีงมว่น (1091) ต ำบล นำปรัง อ ำเภอ ปง พะเยำ

462 สหกรณ์นคิมเชยีงค ำ 56 หมู ่3 ถนน สบบง-บำ้นฮวก ต ำบล ป่ำสัก อ ำเภอ ภซูำง พะเยำ

463 สหกรณ์กำรเกษตรเมอืงพจิติร 27/15 ถนน พจิติร-ก ำแพงเพชร ต ำบล ในเมอืง อ ำเภอ เมอืงพจิติร พจิติร

464 ชมุนุมสหกรณ์กำรเกษตรพจิติร 157 หมู ่2 ถนน พจิติร-ตะพำนหนิ ต ำบล ทำ่หลวง อ ำเภอ เมอืงพจิติร พจิติร

465 สหกรณ์กำรเกษตร โพทะเล 681 หมู ่3 ถนน โพทะเล-บำงมลูนำก ต ำบล โพทะเล อ ำเภอ โพทะเล พจิติร

466 สหกรณ์กำรเกษตรเมอืงพจิติร 135 หมู ่2 ถนน พจิติร-โพธิป์ระทับชำ้ง (1068) ต ำบล โพธิป์ระทับชำ้ง อ ำเภอ โพธิป์ระทับชำ้ง พจิติร

467 หจก.ภูอ่ยู่ 200 หมู ่1 ถนน ตำกฟ้ำ-เขำทรำย ต ำบล วังงิว้ใต ้ อ ำเภอ ดงเจรญิ พจิติร

468 สหกรณ์กำรเกษตรตะพำนหนิ  (สำขำตลำดกลำง) 218/2 หมู ่8 ถนน เทศบำล 1 ต ำบล หว้ยเกตุ อ ำเภอ ตะพำนหนิ พจิติร

469 สหกรณ์กำรเกษตร ทับคลอ้ 883/3 หมู ่9 ถนน ตะพำนหนิ-เพชรบรูณ์ ต ำบล ทับคลอ้ อ ำเภอ ทับคลอ้ พจิติร

470 หจก.อโนทัยปิโตรเลยีม 129/1 หมู ่11 ถนน เลีย่งเมอืงบำงมลูนำก(1118) ต ำบล เนนิมะกอก อ ำเภอ บำงมลูนำก พจิติร

471 สหกรณ์ กำรเกษตรบำงมลูนำก 53/7 หมู ่1 ถนน บำงมลูนำก-ชมุแสง ต ำบล เนนิมะกอก อ ำเภอ บำงมลูนำก พจิติร

472 หจก.บงึนำรำงบรกิำรแกส๊ 456 หมู ่2 ต ำบล บงึนำรำง อ ำเภอ บงึนำรำง พจิติร



ล ำดับ ชือ่สถานบีรกิาร เลขที่ หมูท่ ี่ ซอย จงัหวดัถนน แขวง / ต าบล เขต / อ าเภอ

รายชือ่ปั๊มบางจากทีร่ว่มรายการแกว้แรงใจ

473 สหกรณ์กำรเกษตรสำมงำ่ม  (สำขำ 1) 39 หมู ่1 ถนน ก ำแพงเพชร-พจิติร(115) ต ำบล บำ้นนำ อ ำเภอ วชริบำรมี พจิติร

474 สหกรณ์ชำวนำวชริบำรม ี 47/5 หมู ่1 ถนน พจิติร-ก ำแพงเพชร กม.57 ต ำบล บงึบัว อ ำเภอ วชริบำรมี พจิติร

475 บำงจำก - พษิณุโลก 68/3 หมู ่5 ถนน พษิณุโลก-สโุขทัย ต ำบล พลำยชมุพล อ ำเภอ เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก

476 บำงจำก - พษิณุโลก ทล.11 กม.228 555 หมู ่3 - ต ำบล สมอแข อ ำเภอ เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก

477 สหกรณ์กำรเกษตร ชำตติระกำร 433/1 หมู ่5 ถนน นครไทย-ชำตติระกำร (1143) ต ำบล ป่ำแดง อ ำเภอ ชำตติระกำร พษิณุโลก

478 หจก.ทรำยทองปิโตรเลยีม 671/4 หมู ่7 ถนน ลำนกระบอื-บำงระก ำ ต ำบล บำงระก ำ อ ำเภอ บำงระก ำ พษิณุโลก

479 สหกรณ์ กำรเกษตรนคิมฯ บำงระก ำ 514/1 หมู ่4 ถนน พษิณุโลก-ลำนกระบอื ต ำบล หนองกลุำ อ ำเภอ บำงระก ำ พษิณุโลก

480 สหกรณ์นคิมหำ้งฉัตร 140 หมู ่5 ต ำบล ใหมพั่ฒนำ อ ำเภอ เกำะคำ ล ำปำง

481 สหกรณ์กำรเกษตรเกำะคำ 19 หมู ่4 ต ำบล ทำ่ผำ อ ำเภอ เกำะคำ ล ำปำง

482 สหกรณ์กำรเกษตรเกำะคำ  สำขำ 1 293 หมู ่4 ถนน เกำะคำ-หำ้งฉัตร ต ำบล ล ำปำงหลวง อ ำเภอ เกำะคำ ล ำปำง

483 หจก.เถนินภำ 77 หมู ่7 ถนน พหลโยธนิ ต ำบล เถนิบรุี อ ำเภอ เถนิ ล ำปำง

484 สหกรณ์กำรเกษตรนคิมฯ กิว่ลม 187 หมู ่1 ถนน ล ำปำง-แจห้ม่ ต ำบล นคิมพัฒนำ อ ำเภอ เมอืงล ำปำง ล ำปำง

485 หจก. ศภุรมดิำ 97 หมู ่13 ถนน ล ำปำง-หำ้งฉัตร (1039) ต ำบล บอ่แฮว้ อ ำเภอ เมอืงล ำปำง ล ำปำง

486 สหกรณ์กำรเกษตร เมอืงล ำปำง 208 หมู ่15 ถนน จำมเทวี ต ำบล บอ่แฮว้ อ ำเภอ เมอืงล ำปำง ล ำปำง

487 หจก.นำนำปิโตรเลยีม 204 หมู ่14 ถนน พหลโยธนิ ต ำบล พชิยั อ ำเภอ เมอืงล ำปำง ล ำปำง

488 สหกรณ์กำรเกษตรเสรมิงำม  สำขำที ่00001 91/1 หมู ่11 ถนน ชนบทลป.4001 (บำ้นทุง่งำม-บำ้นดอนแกว้) ต ำบล ทุง่งำม อ ำเภอ เสรมิงำม ล ำปำง

489 สหกรณ์ผูใ้ชน้ ้ำฝำยยำงประสบสกุ 282 หมู ่8 ถนน แจห้ม่-วังเหนือ(1035) ต ำบล แจห้ม่ อ ำเภอ แจห้ม่ ล ำปำง

490 สหกรณ์กำรเกษตร แจห้ม่ 213 หมู ่1 ถนน ล ำปำง-แจห้ม่ (1035) ต ำบล วเิชตนคร อ ำเภอ แจห้ม่ ล ำปำง

491 สหกรณ์กำรเกษตรแมท่ะ 214 หมู ่8 ถนน บำ้นฟ่อน-แมท่ะ-สถำนีรถไฟ (1036) ต ำบล นำครัว อ ำเภอ แมท่ะ ล ำปำง

492 สหกรณ์กำรเกษตรแมพ่รกิ 132 หมู ่2 ถนน แมพ่รกิ-เถนิ(1102) ต ำบล แมพ่รกิ อ ำเภอ แมพ่รกิ ล ำปำง

493 สหกรณ์กำรเกษตร สบปรำบ 28 หมู ่14 ถนน นครสวรรค-์เชยีงรำย (1) ต ำบล สบปรำบ อ ำเภอ สบปรำบ ล ำปำง

494 สหกรณ์กำรเกษตร หำ้งฉัตร 141 หมู ่1 ถนน ล ำปำง-เชยีงใหม่ ต ำบล ปงยำงคก อ ำเภอ หำ้งฉัตร ล ำปำง

495 บจก. เวยีงออยล ์ 116 หมู ่2 ถนน ล ำพูน-ดอยติ ต ำบล เวยีงยอง อ ำเภอ เมอืงล ำพูน ล ำพูน

496 สหกรณ์กำรเกษตรแมท่ำ 305 หมู ่3 ถนน เชยีงใหม-่ล ำปำง ต ำบล ทำสบเสำ้ อ ำเภอ แมท่ำ ล ำพูน

497 สหกรณ์กำรเกษตร บำ้นโฮง่ 204/11 หมู ่2 ถนน ล ำพูน-ลี้ ต ำบล บำ้นโฮง่ อ ำเภอ บำ้นโฮง่ ล ำพูน

498 สหกรณ์กำรเกษตรสโุขทัยธำนี 41/3 หมู ่2 ถนน จรดวถิถี่อง ต ำบล ปำกแคว อ ำเภอ เมอืงสโุขทัย สโุขทัย

499 สหกรณ์กำรเกษตรกงไกรลำศ 109 หมู ่2 ถนน สงิหวัฒน์ ต ำบล ป่ำแฝก อ ำเภอ กงไกรลำศ สโุขทัย

500 สหกรณ์กำรเกษตร ครีมีำศ 19 หมู ่8 ต ำบล โตนด อ ำเภอ ครีมีำศ สโุขทัย

501 สหกรณ์นคิมครีมีำศ  (สำขำ 1) 117 หมู ่7 ถนน ก ำแพงเพชร-สโุขทัย(101) ต ำบล โตนด อ ำเภอ ครีมีำศ สโุขทัย

502 สหกรณ์กำรเกษตร ศรเีสลีย่ม 399 หมู ่1 ต ำบล ทุง่เสลีย่ม อ ำเภอ ทุง่เสลีย่ม สโุขทัย

503 สหกรณ์กำรเกษตรศรเีสลีย่ม  สำขำ 1 44/3 หมู ่5 ถนน สวรรคโลก-ทุง่เสลีย่ม-เถนิ ต ำบล บำ้นใหมไ่ชยมงคล อ ำเภอ ทุง่เสลีย่ม สโุขทัย

504 สหกรณ์กำรเกษตร บำ้นดำ่นลำนหอย 70/6 หมู ่1 ถนน จรดวถิถี่อง ต ำบล ลำนหอย อ ำเภอ บำ้นดำ่นลำนหอย สโุขทัย

505 สหกรณ์ นคิมนครเดฐิ 71/5 หมู ่9 ถนน สวรรคโลก-ปลำยรำง(1180) ต ำบล นครเดฐิ อ ำเภอ ศรนีคร สโุขทัย

506 สหกรณ์นคิมสวรรคโลก 238/2 หมู ่3 ต ำบล ศรนีคร อ ำเภอ ศรนีคร สโุขทัย

507 สหกรณ์ นคิมหนองบัวพัฒนำ 65/7 หมู ่8 ต ำบล หนองบัว อ ำเภอ ศรนีคร สโุขทัย

508 สหกรณ์กำรเกษตรปฏริปูทีด่นิศรสีัชนำลัย 1 หมู ่5 ถนน สวรรคโลก-ศรสีัชนำลัย(101) ต ำบล ทำ่ชยั อ ำเภอ ศรสีัชนำลัย สโุขทัย

509 สหกรณ์กำรเกษตร เมอืงศรสีัชนำลัย 235/1 หมู ่3 ถนน สวรรคโลก-ศรสีัชนำลัย (101) ต ำบล หนองออ้ อ ำเภอ ศรสีัชนำลัย สโุขทัย

510 สหกรณ์กำรเกษตร ศรสี ำโรง 214 หมู ่2 ถนน จรดวถิถี่อง ต ำบล คลองตำล อ ำเภอ ศรสี ำโรง สโุขทัย

511 สหกรณ์นคิมศรสี ำโรง  สำขำเมอืงบำงยม 109 หมู ่1 ถนน จรดวถิถี่อง(101) ต ำบล เมอืงบำงยม อ ำเภอ สวรรคโลก สโุขทัย

512 สหกรณ์ นคิมพระรว่ง 137 หมู ่7 ถนน สวรรคโลก-ทุง่เสลีย่ม(1048) ต ำบล นำทุง่ อ ำเภอ สวรรคโลก สโุขทัย

513 สหกรณ์กำรเกษตรสวรรคโลก (สำขำ 00001) 81 หมู ่2 ต ำบล วังไมข้อน อ ำเภอ สวรรคโลก สโุขทัย

514 บำงจำก - อตุรดติถ์ 180/1 หมู ่1 ถนน เอเชยี ต ำบล งิว้งำม อ ำเภอ เมอืงอตุรดติถ์ อตุรดติถ์

515 สหกรณ์กำรเกษตร เมอืงอตุรดติถ ์ 80 หมู ่1 ถนน บรมอำสน์ ต ำบล ทำ่เสำ อ ำเภอ เมอืงอตุรดติถ์ อตุรดติถ์

516 สหกรณ์กำรเกษตร เมอืงอตุรดติถ ์ 184 หมู ่6 ถนน อตุรดติถ-์วังกะพี้ ต ำบล บำ้นเกำะ อ ำเภอ เมอืงอตุรดติถ์ อตุรดติถ์

517 สหกรณ์กำรเกษตรเมอืงตรอน 98/5 หมู ่2 ถนน ส ำรำญรืน่ ต ำบล วังแดง อ ำเภอ ตรอน อตุรดติถ์

518 สหกรณ์กำรเกษตร น ้ำปำด 344/4 หมู ่4 ถนน หว้ยหดู-น ้ำปำด-ฟำกทำ่ (1047) ต ำบล แสนตอ อ ำเภอ น ้ำปำด อตุรดติถ์

519 สหกรณ์กำรเกษตร พชิยั 344/3 หมู ่3 ถนน พระยำพชิยั ต ำบล ในเมอืง อ ำเภอ พชิยั อตุรดติถ์

520 ชมุนุมสหกรณ์เมอืงพชิยั 99 หมู ่9 ถนน คอรมุ-ป่ำแตว้ ต ำบล คอรมุ อ ำเภอ พชิยั อตุรดติถ์

521 สหกรณ์กำรเกษตรพชิยั  (สำขำ 1) 525 หมู ่1 ถนน วังกะพี-้ตรอน-พชิยั ต ำบล ทำ่สัก อ ำเภอ พชิยั อตุรดติถ์

522 สหกรณ์ผูใ้ชน้ ้ำสถำนีสบูน ้ำดว้ยไฟฟ้ำบำ้นบงึ 999 หมู ่1 ต ำบล พญำแมน อ ำเภอ พชิยั อตุรดติถ์

523 สหกรณ์กำรเกษตรเมอืงลับแล  (สำขำหัวดง) 12/4 หมู ่9 ถนน ลับแล-เขำน ้ำตก (1043) ต ำบล แมพ่ลู อ ำเภอ ลับแล อตุรดติถ์

524 สหกรณ์กำรเกษตร เมอืงลับแล 206 หมู ่13 ถนน อนิใจมี ต ำบล ฝำยหลวง อ ำเภอ ลับแล อตุรดติถ์

525 บจก. ดำวศรไีทยใหม ่2006  (สำขำ 2) 521 หมู ่2 ถนน ปำกชมเชยีงคำน หลักกโิลเมตรที ่184 ต ำบล เชยีงคำน อ ำเภอ เชยีงคำน เลย

526 สหกรณ์กำรเกษตร เมอืงเลย 23/6 ถนน มะลวิัลย์ ต ำบล กดุป่อง อ ำเภอ เมอืงเลย เลย

527 สหกรณ์ กำรเกษตรเอรำวัณ 152 หมูบ่ำ้นเอรำวัณ หมู ่12 ต ำบล ผำอนิทรแ์ปลง อ ำเภอ เอรำวัณ เลย

528 สหกรณ์กำรเกษตร ทำ่ลี ่ 233/3 หมู ่2 ถนน ทำ่ลี-่อำฮ ี(2099) ต ำบล ทำ่ลี่ อ ำเภอ ทำ่ลี่ เลย

529 สหกรณ์กำรเกษตร นำดว้ง 113 หมู ่6 ถนน เลย-นำดว้ง ต ำบล นำดว้ง อ ำเภอ นำดว้ง เลย

530 สหกรณ์กำรเกษตร กรป.กลำง นพค.เลย 415 หมู ่1 ถนน ปำกชม-ศรเีชยีงใหม่ ต ำบล ปำกชม อ ำเภอ ปำกชม เลย

531 สหกรณ์กำรเกษตร ภเูรอื 50 หมู ่2 ถนน เลย-หลม่สัก ต ำบล หนองบัว อ ำเภอ ภเูรอื เลย



ล ำดับ ชือ่สถานบีรกิาร เลขที่ หมูท่ ี่ ซอย จงัหวดัถนน แขวง / ต าบล เขต / อ าเภอ

รายชือ่ปั๊มบางจากทีร่ว่มรายการแกว้แรงใจ

532 สหกรณ์กำรเกษตร ภกูระดงึ 56 หมู ่8 ถนน รำชวถิ ี(2019) ต ำบล หว้ยสม้ อ ำเภอ ภกูระดงึ เลย

533 สหกรณ์กำรเกษตร ภหูลวง 133 หมู ่9 ต ำบล หนองคัน อ ำเภอ ภหูลวง เลย

534 สหกรณ์กำรเกษตรวังสะพุง 56 หมู ่1 ถนน มะลวิัลย์ ต ำบล ศรสีงครำม อ ำเภอ วังสะพุง เลย

535 บจก. สสนิธร 33/9 - - ถนน ถนีำนนท์ ต ำบล กำฬสนิธุ์ อ ำเภอ เมอืงกำฬสนิธุ์ กำฬสนิธุ์

536 สหกรณ์กำรเกษตร เมอืงกำฬสนิธุ ์ 187/21 ถนน เกษตรสมบรูณ์ ต ำบล กำฬสนิธุ์ อ ำเภอ เมอืงกำฬสนิธุ์ กำฬสนิธุ์

537 สหกรณ์บรกิำรถำวรพัฒนำ  (สำขำ 1) 43 หมู ่1 ถนน พระรำม 1 ต ำบล โนนศลิำเลงิ อ ำเภอ ฆอ้งชยั กำฬสนิธุ์

538 สหกรณ์กำรเกษตร ทำ่คันโท 5 หมู ่12 ถนน นำตำล-ยำงอูม้ ต ำบล นำตำล อ ำเภอ ทำ่คันโท กำฬสนิธุ์

539 สหกรณ์กำรเกษตร ยำงตลำด 363 หมู ่4 ถนน ถนีำนนท์ ต ำบล ยำงตลำด อ ำเภอ ยำงตลำด กำฬสนิธุ์

540 บำงจำก-ขอนแกน่ 485 หมู ่12 ถนน ขอนแกน่-บำ้นไผ ่(มติรภำพ) ต ำบล เมอืงเกำ่ อ ำเภอ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

541 บำงจำก-สวัสดกิำรกรมประชำสัมพันธ ์ขอนแกน่ 260/25 หมู ่14 ถนน นกิรส ำรำญ ต ำบล ในเมอืง อ ำเภอ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

542 บำงจำก - ขอนแกน่(หนำ้ มข.) 99/10 หมู ่14 - ต ำบล ในเมอืง อ ำเภอ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

543 หจก.ขอนแกน่ไตรเจรญิ (1994) สำขำ 2 119/29 หมู ่2 ถนน เหลำ่นำดี ต ำบล ในเมอืง อ ำเภอ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

544 บจก. ปัญจบตุร (1981) 88 หมู ่13 - ต ำบล ทำ่พระ อ ำเภอ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

545 หจก.ขอนแกน่ไตรเจรญิ (1994) 329 หมู ่5 ถนน มะลวิัลย์ ต ำบล บำ้นเป็ด อ ำเภอ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

546 บำงจำก - ขอนแกน่-ยำงตลำด 252 หมู ่4 - ต ำบล บงึเนียม อ ำเภอ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

547 บำงจำก-ขอนแกน่ 2 178 หมู ่3 ถนน มติรภำพ ต ำบล ศลิำ อ ำเภอ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

548 สหกรณ์ กำรเกษตรหนองหวำย 12 หมู ่8 ถนน ชนบท ขก.1027 ต ำบล ศลิำ อ ำเภอ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

549 บำงจำก - มติรภำพ กม.348  (ขำออกไป จ.อดุรธำน)ี 78 หมู ่1 ถนน มติรภำพ ต ำบล ส ำรำญ อ ำเภอ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

550 บจก. บัญชรเทวกลุ 257 หมู ่6 - ต ำบล ส ำรำญ อ ำเภอ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

551 สหกรณ์กำรเกษตรศภุนมิติแวงใหญ ่ 208 หมู ่1 ถนน เมอืงพล-ดอนหัน (2233) ต ำบล ใหมน่ำเพยีง อ ำเภอ แวงใหญ่ ขอนแกน่

552 สหกรณ์กำรเกษตร แวงนอ้ย 169 หมู ่6 ต ำบล แวงนอ้ย อ ำเภอ แวงนอ้ย ขอนแกน่

553 สหกรณ์กำรเกษตร ชนบท 2/2 หมู ่10 ถนน แจง้สนทิ ต ำบล ชนบท อ ำเภอ ชนบท ขอนแกน่

554 หจก.ประยรูบรกิำร 199 หมู ่3 ถนน ชมุแพ-ภเูขยีว ต ำบล ไชยสอ อ ำเภอ ชมุแพ ขอนแกน่

555 บจก. ประยรูสมบรูณ์ทรัพย ์ 277 หมู ่7 ถนน มลวิรรณ ต ำบล หนองไผ่ อ ำเภอ ชมุแพ ขอนแกน่

556 บจก. น ้ำพอง เอ็นจวี ี2558 88 หมู ่10 ต ำบล กดุน ้ำใส อ ำเภอ น ้ำพอง ขอนแกน่

557 สหกรณ์กำรเกษตร น ้ำพอง  (สำขำหนองกงุ) 234 หมู ่10 ถนน ชนบทน ้ำพอง-บำ้มขำม ต ำบล หนองกงุ อ ำเภอ น ้ำพอง ขอนแกน่

558 หจก.ทวจีติตอ์อยล์ 121 หมู ่7 ถนน มติรภำพ ต ำบล หนองน ้ำใส อ ำเภอ บำ้นไผ่ ขอนแกน่

559 บจก. สถำพรชยั แกส๊ 24/1 หมู ่2 - ถนน มติรภำพ ต ำบล หัวหนอง อ ำเภอ บำ้นไผ่ ขอนแกน่

560 สหกรณ์กำรเกษตร บำ้นฝำง 127 หมู ่2 ถนน มะลวิัลย์ ต ำบล บำ้นฝำง อ ำเภอ บำ้นฝำง ขอนแกน่

561 หจก.ป.เจรญิรัตน์ (2535) 10 หมู ่8 ถนน หมำยเลข 2 ต ำบล หนองแวงโสกพระ อ ำเภอ พล ขอนแกน่

562 สหกรณ์กำรเกษตร ภเูวยีง 241 หมู ่4 ถนน ภเูวยีง-ศรบีญุเรอืง (2133) ต ำบล ภเูวยีง อ ำเภอ ภเูวยีง ขอนแกน่

563 สหกรณ์กำรเกษตร หนองสองหอ้ง 223 หมู ่1 ต ำบล หนองสองหอ้ง อ ำเภอ หนองสองหอ้ง ขอนแกน่

564 สหกรณ์กำรเกษตร อบุลรัตน์ 199 หมู ่7 ต ำบล บำ้นดง อ ำเภอ อบุลรัตน์ ขอนแกน่

565 สหกรณ์กำรเกษตรเกษตรสมบรูณ์ 199  หมูบ่ำ้นระหัด หมู ่3 ถนน เกษตรสมบรูณ์-รอ่งแสนค ำ ต ำบล กดุเลำะ อ ำเภอ เกษตรสมบรูณ์ ชยัภมู ิ

566 สหกรณ์กำรเกษตร ล ำประทำว 337 หมู ่10 ต ำบล โพนทอง อ ำเภอ เมอืงชยัภมูิ ชยัภมู ิ

567 สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นคำ่ยหมืน่แผว้ 22 หมู ่9 ถนน เทพสถติย์ ต ำบล บำ้นคำ่ย อ ำเภอ เมอืงชยัภมูิ ชยัภมู ิ

568 บำงจำก - ชยัภมูิ 432 ถนน ชยัภมู-ิสคีิว้ ต ำบล หนองนำแซง อ ำเภอ เมอืงชยัภมูิ ชยัภมู ิ

569 หจก.พรหมจักรปิโตรเลยีม 98 หมู ่7 - ต ำบล ชอ่งสำมหมอ อ ำเภอ แกง้ครอ้ ชยัภมู ิ

570 สหกรณ์กำรเกษตรแกง้ครอ้ 18 หมู ่10 ถนน ชยัภมู-ิชมุแพ ต ำบล หนองไผ่ อ ำเภอ แกง้ครอ้ ชยัภมู ิ

571 สหกรณ์กำรเกษตรคอนสวรรค ์ 207 หมู ่1 ถนน เทศบำล ต ำบล โคกมัง่งอย อ ำเภอ คอนสวรรค์ ชยัภมู ิ

572 บจก. ประยรูแกส๊ แอนด ์ปิโตรเลยีม  สำขำ คอนสำร 111 หมู ่3 ถนน ชมุแพ-หลม่สัก ต ำบล ดงบัง อ ำเภอ คอนสำร ชยัภมูิ

573 สหกรณ์กำรเกษตรคอนสำร 109 หมู ่3 ถนน ชมุแพ-หลม่สัก ต ำบล ดงบัง อ ำเภอ คอนสำร ชยัภมูิ

574 สหกรณ์กำรเกษตร จตรัุส 332 หมู ่1 ถนน ชยัภมู-ิสคีิว้ ต ำบล บำ้นกอก อ ำเภอ จัตรัุส ชยัภมูิ

575 สหกรณ์กำรเกษตรจัตรัุส  (ตลำดกลำง) 332 หมู ่1 ถนน ชยัภมู-ิสคีิว้ ต ำบล บำ้นกอก อ ำเภอ จัตรัุส ชยัภมูิ

576 สหกรณ์กำรเกษตร บำ้นเขวำ้ 760 หมู ่1 ถนน แยกหมำยเลข1-ชยัภมู ิ(225) ต ำบล บำ้นเขวำ้ อ ำเภอ บำ้นเขวำ้ ชยัภมู ิ

577 สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นเขวำ้  (สำขำ 2) 788 หมู ่14 ถนน บำ้นเขวำ้-โนนจำน ต ำบล บำ้นเขวำ้ อ ำเภอ บำ้นเขวำ้ ชยัภมู ิ

578 สหกรณ์กำรเชำ่ซือ้ทีด่นิบำ้นแทน่  (สำขำ 2) 206 หมู ่2 ถนน แกง้ครอ้-บำ้นสำมพำส (2389) ต ำบล บำ้นเตำ่ อ ำเภอ บำ้นแทน่ ชยัภมูิ

579 สหกรณ์กำรเชำ่ซือ้ทีด่นิบำ้นแทน่ 232 หมู ่7 ถนน หนองเรอื-หนองแวง (2187) ต ำบล บำ้นแทน่ อ ำเภอ บำ้นแทน่ ชยัภมูิ

580 บจก. รัฐเกยีรตคิอรป์อเรชัน่ 317 หมู ่10 ต ำบล บำ้นเพชร อ ำเภอ บ ำเหน็จณรงค์ ชยัภมู ิ

581 สหกรณ์กำรเกษตร บ ำเหน็จณรงค ์ (สำขำตลำดกลำง) 99/1 หมู ่5 ถนน รุง่เรอืงศรี ต ำบล บำ้นชวน อ ำเภอ บ ำเหน็จณรงค์ ชยัภมู ิ

582 หจก. 3เอ็ม คอนสตรัคชัน่ 111 หมู ่10 ต ำบล โคกสะอำด อ ำเภอ ภเูขยีว ชยัภมูิ

583 สหกรณ์กำรเกษตร ภเูขยีว 40 หมู ่14 ถนน ภเูขยีว-ชยัภมูิ ต ำบล ผักปัง อ ำเภอ ภเูขยีว ชยัภมูิ

584 หจก.โพนแกว้คำ้น ้ำมัน 252/1 ถนน นครพนม-ทำ่อเุทน ต ำบล หนองแสง อ ำเภอ เมอืงนครพนม นครพนม

585 หจก.โพนแกว้ขนสง่ 331 ถนน นติโย หลักกโิลเมตรที ่240 ต ำบล หนองญำติ อ ำเภอ เมอืงนครพนม นครพนม

586 สหกรณ์กำรเกษตร เรณูนคร 166 หมู ่9 ถนน ธำตนุอ้ย-นำเหนือ (2031) ต ำบล โพนทอง อ ำเภอ เรณูนคร นครพนม

587 สหกรณ์กำรเกษตร ทำ่อเุทน 49/8 หมู ่2 ถนน นครพนม-หนองคำย ต ำบล ทำ่อเุทน อ ำเภอ ทำ่อเุทน นครพนม

588 หจก.บำ้นแพงบรกิำร 343 หมู ่13 ถนน นครพนม-บำ้นแพง ต ำบล บำ้นแพง อ ำเภอ บำ้นแพง นครพนม

589 สหกรณ์กำรเกษตร ศรสีงครำม 77 หมู ่7 ถนน ศรสีงครำม-ทำ่ดอกแกว้ (2032) ต ำบล ศรสีงครำม อ ำเภอ ศรสีงครำม นครพนม

590 สหกรณ์กำรเกษตร เซกำ 30 หมู ่11 ถนน หนองหิง้-เหลำ่หลวง (2026) ต ำบล เซกำ อ ำเภอ เซกำ บงึกำฬ



ล ำดับ ชือ่สถานบีรกิาร เลขที่ หมูท่ ี่ ซอย จงัหวดัถนน แขวง / ต าบล เขต / อ าเภอ

รายชือ่ปั๊มบางจากทีร่ว่มรายการแกว้แรงใจ

591 สหกรณ์กำรเกษตร กรป.กลำง นพค.บรุรัีมย ์ 172 หมู ่2 ต ำบล ตำเป๊ก อ ำเภอ เฉลมิพระเกยีรติ บรุรัีมย์

592 หจก.บรุรัีมยม์ณฑน์ดิำออยล์ 195 หมู ่4 ถนน บรุรัีมย-์ประโคนชยั ต ำบล อสิำณ อ ำเภอ เมอืงบรุรัีมย์ บรุรัีมย์

593 หจก.เจนศริศิักดิปิ์โตรเลยีม 27/3 หมู ่18 ถนน บรุรัีมย-์บำ้นพลวง ต ำบล อสิำณ อ ำเภอ เมอืงบรุรัีมย์ บรุรัีมย์

594 สหกรณ์กำรเกษตรกระสัง 107 หมู ่21 - ต ำบล กระสัง อ ำเภอ กระสัง บรุรัีมย์

595 หจก.สนวนรัตน์ปิโตรเลยีม 98 หมู ่7 ถนน บรุรัีมย-์พุทไธสง (2074) ต ำบล คเูมอืง อ ำเภอ คเูมอืง บรุรัีมย์

596 สหกรณ์กำรเกษตร คเูมอืง 11 หมู ่10 ถนน บรุรัีมย-์พุทไธสง (2074) ต ำบล คเูมอืง อ ำเภอ คเูมอืง บรุรัีมย์

597 สหกรณ์กำรเกษตร นำงรอง 551 หมู ่21 ถนน โชคชยั-เดชอดุม ต ำบล นำงรอง อ ำเภอ นำงรอง บรุรัีมย์

598 สหกรณ์กำรเกษตร ปะค ำ 300 หมู ่8 ถนน ปะค ำ-นำงรอง ต ำบล ปะค ำ อ ำเภอ ปะค ำ บรุรัีมย์

599 หจก.พ ีอำร ์ท ีปิโตรเลยีม 512 หมู ่1 ถนน ประทำย-ยโสธร (202) ต ำบล พุทไธสง อ ำเภอ พุทไธสง บรุรัีมย์

600 สหกรณ์กำรเกษตร ละหำนทรำย 240/5 หมู ่2 ถนน ละหำนทรำย-บำ้นกรวด ต ำบล ละหำนทรำย อ ำเภอ ละหำนทรำย บรุรัีมย์

601 สหกรณ์กำรเกษตร โกสมุพสิัย 70 หมู ่5 ถนน โกสมุ-เชยีงยนื ต ำบล ยำงนอ้ย อ ำเภอ โกสมุพสิัย มหำสำรคำม

602 หจก.วัฒนกติกิลุ 312 หมู ่12 ถนน ผดงุประชำกร ต ำบล หัวขวำง อ ำเภอ โกสมุพสิัย มหำสำรคำม

603 สหกรณ์กำรเกษตรบรบอื  สำขำกดุรัง 80 หมู ่2 ถนน แจง้สนทิ ต ำบล หนองแวง อ ำเภอ กดุรัง มหำสำรคำม

604 สหกรณ์กำรเกษตร นำเชอืก 89 ถนน นำเชอืก-บรบอื ต ำบล นำเชอืก อ ำเภอ นำเชอืก มหำสำรคำม

605 สหกรณ์กำรเกษตร นำดนู 168 หมู ่6 ถนน นำเชอืก-นำดนู (2381) ต ำบล นำดนู อ ำเภอ นำดนู มหำสำรคำม

606 สหกรณ์กำรเกษตรบรบอื (สำขำดอนงัว) หมูบ่ำ้นดอนงัว ถนน บรบอื-นำดนู ต ำบล ดอนงัว อ ำเภอ บรบอื มหำสำรคำม

607 สหกรณ์กำรเกษตรบรบอื  (สำขำตลำดกลำง) 3 หมู ่2 ถนน บรบอื-นำเชอื ต ำบล หนองสมิ อ ำเภอ บรบอื มหำสำรคำม

608 บำงจำก - พยัคฆภมูพิสิัย 223 หมู ่16 ถนน อรณุประเสรฐิ ต ำบล ปะหลำน อ ำเภอ พยัคฆภมูพิสิัย มหำสำรคำม

609 สหกรณ์กำรเกษตรนคิมค ำสรอ้ย  สำขำ 2 25  หมูบ่ำ้นค ำแสนสขุ หมู ่13 ถนน ชยำงกรู ต ำบล นคิมค ำสรอ้ย อ ำเภอ นคิมค ำสรอ้ย มกุดำหำร

610 สหกรณ์กำรเกษตรกดุชมุ 111 หมู ่5 ถนน ทรำยมลู-กดุชมุ (2169) ต ำบล กดุชมุ อ ำเภอ กดุชมุ ยโสธร

611 สหกรณ์กำรเกษตรป่ำติว้ 98 หมู ่8 ถนน อรณุประเสรฐิ ต ำบล กระจำย อ ำเภอ ป่ำติว้ ยโสธร

612 หจก.มหำเรอืงชยั 205 หมู ่8 ถนน พนมไพร-มหำชนะชยั ต ำบล ฟ้ำหยำด อ ำเภอ มหำชนะชยั ยโสธร

613 หจก.ไทยนยิมออยล์ 204 หมู ่2 ถนน พยัคฆภมูพิสิัย-เกษตวสิัย (202) ต ำบล เกษตรวสิัย อ ำเภอ เกษตรวสิัย รอ้ยเอ็ด

614 สหกรณ์กำรเกษตรเมยวด ี 53 หมู ่5 ถนน โพนทอง-เมยวด ี(2418) ต ำบล ชมสะอำด อ ำเภอ เมยวดี รอ้ยเอ็ด

615 สหกรณ์กำรเกษตร เมอืงสรวง 251 หมู ่4 ถนน รอ้ยเอ็ด-สวุรรณภมูิ ต ำบล หนองผอื อ ำเภอ เมอืงสรวง รอ้ยเอ็ด

616 บำงจำก - โพนทอง 171 หมู ่2 ถนน โพนทอง-ยำงตลำด (2116) ต ำบล สระนกแกว้ อ ำเภอ โพนทอง รอ้ยเอ็ด

617 สหกรณ์กำรเกษตร ปทมุรัตน์ 277 หมู ่12 ต ำบล บัวแดง อ ำเภอ ปทมุรัตต์ รอ้ยเอ็ด

618 สหกรณ์กำรเกษตร หนองพอก 238 หมู ่9 ถนน หนองพอก-เลงินกทำ ต ำบล รอบเมอืง อ ำเภอ หนองพอก รอ้ยเอ็ด

619 สหกรณ์กำรเกษตรเบญจลักษ์ 117 หมู ่11 ถนน กันทรลักษณ์-กันทรำรมย ์(2085) ต ำบล เสยีว อ ำเภอ เบญจลักษ์ ศรสีะเกษ

620 สหกรณ์กำรเกษตร เมอืงศรสีะเกษ 97 หมู ่10 ถนน ทองมำก ต ำบล โพธิ์ อ ำเภอ เมอืงศรสีะเกษ ศรสีะเกษ

621 สหกรณ์กำรเกษตร กันทรลักษณ์  (สำขำตลำดกลำง) 90 หมู ่11 ถนน ศรสีะเกษ-กันทรลักษณ์ (221) ต ำบล กระแชง อ ำเภอ กันทรลักษ์ ศรสีะเกษ

622 สหกรณ์กำรเกษตร ศรกีันทรำรมย ์ 143/1 หมู ่5 ถนน พชิติรังสรรค์ ต ำบล ดนู อ ำเภอ กันทรำรมย์ ศรสีะเกษ

623 สหกรณ์กำรเกษตรนคิมฯปรอืใหญ ่ 38 หมู ่8 ถนน ขขุันธ-์โคกตำล ต ำบล นคิมพัฒนำ อ ำเภอ ขขุันธ์ ศรสีะเกษ

624 สหกรณ์กำรเกษตรนคิมฯ ปรอืใหญ ่ (สำขำ1) 58 หมู ่8 ถนน โชคชยั-เดชอดุม (24) ต ำบล นคิมพัฒนำ อ ำเภอ ขขุันธ์ ศรสีะเกษ

625 สหกรณ์กำรเกษตรปรำงคก์ู ่ 3 หมู ่4 ถนน อก.ศก. (ปรำงคก์ู-่บำ้นตมู 0404) ต ำบล พมิำยเหนือ อ ำเภอ ปรำงคก์ู่ ศรสีะเกษ

626 สหกรณ์ กำรเกษตรยำงชมุนอ้ย 57 หมู ่8 ต ำบล ยำงชมุนอ้ย อ ำเภอ ยำงชมุนอ้ย ศรสีะเกษ

627 สหกรณ์กำรเกษตร หว้ยทับทัน 200 หมู ่1 ถนน ศรสีะเกษ-สรุนิทร์ ต ำบล หว้ยทับทัน อ ำเภอ หว้ยทับทัน ศรสีะเกษ

628 หจก.ทรัพยศ์ริอิอยล์ 375 หมู ่10 ถนน อดุร-นครพนม ต ำบล ขมิน้ อ ำเภอ เมอืงสกลนคร สกลนคร

629 หจก.อำร.์อ.ีออยล์ 357/1 หมู ่2 ถนน สกล-อดุร ต ำบล ธำตเุชงิชมุ อ ำเภอ เมอืงสกลนคร สกลนคร

630 สหกรณ์กำรเกษตร เมอืงสกลนคร 462 หมู ่10 ถนน สกล-นำแก ต ำบล ธำตเุชงิชมุ อ ำเภอ เมอืงสกลนคร สกลนคร

631 สหกรณ์กำรเกษตรเมอืงสกลนคร  สำขำโคกศรสีพุรรณ 88 หมู ่8 ถนน โคกศรสีพุรรณ-นำแก ต ำบล เหลำ่โพนคอ้ อ ำเภอ โคกศรสีพุรรณ สกลนคร

632 สหกรณ์กำรเกษตรกสุมุำลย ์ 269 หมู ่1 ถนน สกลนคร-นครพนม ต ำบล กสุมุำลย์ อ ำเภอ กสุมุำลย์ สกลนคร

633 สหกรณ์กำรเกษตร นคิมน ้ำอนู 182 หมู ่5 ต ำบล หนองปลงิ อ ำเภอ นคิมน ้ำอนู สกลนคร

634 สหกรณ์กำรเกษตร พรรณำนคิม 258 หมู ่10 ถนน พรรณำ-อำกำศ ต ำบล พรรณำ อ ำเภอ พรรณำนคิม สกลนคร

635 สหกรณ์กำรเกษตรเขตจัดรปูทีด่นิพอกใหญ ่ 19 หมู ่7 ต ำบล พอกนอ้ย อ ำเภอ พรรณำนคิม สกลนคร

636 หจก.ส.วคิณุชยับรกิำร 289 หมู ่13 ถนน วำนรนวิำส-อำกำศอ ำนวย ต ำบล วำนรนวิำส อ ำเภอ วำนรนวิำส สกลนคร

637 สหกรณ์กำรเกษตร วำนรนวิำส 280 หมู ่3 ถนน เรอืงสวัสดิ์ ต ำบล วำนรนวิำส อ ำเภอ วำนรนวิำส สกลนคร

638 สหกรณ์โคนมวำรชิภมู ิ 18 หมู ่4 ถนน บำ้นป่ำโจด ต ำบล คอ้เขยีว อ ำเภอ วำรชิภมู ิ สกลนคร

639 สหกรณ์กำรเกษตร วำรชิภมู ิ 98 หมู ่2 ถนน ศรทัีณฑกจิ ต ำบล วำรชิภมู ิ อ ำเภอ วำรชิภมู ิ สกลนคร

640 หจก.นวิแสงดำว 534 หมู ่1 ถนน อดุร-สกลนคร ต ำบล สวำ่งแดนดนิ อ ำเภอ สวำ่งแดนดนิ สกลนคร

641 สหกรณ์กำรเกษตร สอ่งดำว 70 หมู ่9 ถนน สอ่งดำว-สวำ่งแดนดนิ ต ำบล สอ่งดำว อ ำเภอ สอ่งดำว สกลนคร

642 สหกรณ์กำรเกษตรปฎริปูทีด่นิเมอืงสรุนิทร ์ 73 หมู ่13 ถนน ร.พ.ช. อ ำเภอเมอืงสรุนิทร-์บำ้นกระยงู ต ำบล ทำ่สวำ่ง อ ำเภอ เมอืงสรุนิทร์ สรุนิทร์

643 สหกรณ์กำรเกษตร กำบเชงิ 79 หมู ่11 ถนน สรุนิทร-์ชอ่งงอม ต ำบล กำบเชงิ อ ำเภอ กำบเชงิ สรุนิทร์

644 สหกรณ์กำรเกษตรกำบเชงิ  (สำขำ 1) 125 หมู ่4 ถนน สรุนิทร-์ชอ่งจอม ต ำบล ตะเคยีน อ ำเภอ กำบเชงิ สรุนิทร์

645 สหกรณ์กำรเกษตรจอมพระ 143 หมู ่6 ถนน เทศบำล ต ำบล จอมพระ อ ำเภอ จอมพระ สรุนิทร์

646 หจก.บรุรัีมยส์กุัญญำ 100 หมู ่10 ต ำบล กระเบือ้ง อ ำเภอ ชมุพลบรุี สรุนิทร์

647 สหกรณ์กำรเกษตร ชมุพลบรุ ี 501 หมู ่1 ถนน ชมุพลบรุ-ีทำ่ตมู (2081) ต ำบล ชมุพลบรุี อ ำเภอ ชมุพลบรุี สรุนิทร์

648 สหกรณ์กำรเกษตรเพือ่กำรตลำดลกูคำ้ธกส.สรุนิทร ์ 2 หมู ่19 ถนน 2081 ต ำบล ชมุพลบรุี อ ำเภอ ชมุพลบรุี สรุนิทร์

649 สหกรณ์กำรเกษตร ทำ่ตมู 270 หมู ่7 ถนน ปัทมำนนท์ ต ำบล ทำ่ตมู อ ำเภอ ทำ่ตมู สรุนิทร์



ล ำดับ ชือ่สถานบีรกิาร เลขที่ หมูท่ ี่ ซอย จงัหวดัถนน แขวง / ต าบล เขต / อ าเภอ

รายชือ่ปั๊มบางจากทีร่ว่มรายการแกว้แรงใจ

650 สหกรณ์กำรเกษตรปฏริปูทีด่นิทำ่ตมูหนึง่ 129 หมู ่8 ถนน ปัทมำนนท์ ต ำบล ทุง่กลุำ อ ำเภอ ทำ่ตมู สรุนิทร์

651 สหกรณ์กำรเกษตรปฎริปูทีด่นิทุง่กลุำทำ่ตมูสอง 20 หมู ่16 ต ำบล พรมเทพ อ ำเภอ ทำ่ตมู สรุนิทร์

652 สหกรณ์กำรเกษตรบัวเชด  (สำขำ 1) 127 หมู ่2 ถนน จังหวัดสังขะ-บำ้นจำรย ์(2124) ต ำบล บัวเชด อ ำเภอ บัวเชด สรุนิทร์

653 สหกรณ์กำรเกษตร ปรำสำท 92 หมู ่7 ถนน สรุนิทร-์ชอ่งจอม กม.25-26 ต ำบล กังแอน อ ำเภอ ปรำสำท สรุนิทร์

654 หจก.ปรำสำททองปิโตรเลยีม 174 หมู ่1 ถนน โชคชยั-เดชอดุม ต ำบล ตำนี อ ำเภอ ปรำสำท สรุนิทร์

655 สหกรณ์กำรเกษตรนคิมฯ ปรำสำท 19 หมู ่5 ถนน โชคชยั-เดชอดุม ต ำบล ปรอื อ ำเภอ ปรำสำท สรุนิทร์

656 สหกรณ์กำรเกษตรรัตนบรุ ี สำขำ 1 198 หมู ่7 ต ำบล เบดิ อ ำเภอ รัตนบรุี สรุนิทร์

657 สหกรณ์กำรเกษตร รัตนบรุ ี 70 หมู ่9 ถนน ชนบท (บำ้นรัตนบรุ-ีบำ้นขีเ้หล็ก) ต ำบล ไผ่ อ ำเภอ รัตนบรุี สรุนิทร์

658 สหกรณ์กำรเกษตร ล ำดวน 86/1 หมู ่3 ถนน สรุนิทร-์สังขะ ต ำบล ล ำดวน อ ำเภอ ล ำดวน สรุนิทร์

659 สหกรณ์กำรเกษตร ศขีรภมู ิ 710 หมู ่10 ต ำบล ระแงง อ ำเภอ ศรีขรภมูิ สรุนิทร์

660 สหกรณ์กำรเกษตร สนม 99/3 หมู ่5 ถนน สนม-จอมพระ (2333) ต ำบล สนม อ ำเภอ สนม สรุนิทร์

661 สหกรณ์กำรเกษตร สังขะ 11 หมู ่1 ถนน สังขะ-บำ้นจำรย ์(2124) ต ำบล บำ้นชบ อ ำเภอ สังขะ สรุนิทร์

662 สหกรณ์กำรเกษตร ส ำโรงทำบ 160 หมู ่5 ถนน ส ำโรงทำบ-รัตนบรุี ต ำบล หนองไผล่อ้ม อ ำเภอ ส ำโรงทำบ สรุนิทร์

663 บจก. เอส.ด.ีออยล ์ 57/1 หมู ่5 ถนน หนองคำย-โพนพสิัย ต ำบล หำดค ำ อ ำเภอ เมอืงหนองคำย หนองคำย

664 สหกรณ์กำรเกษตร โพนพสิัย 145 หมู ่13 ถนน หนองคำย-โพนพสิัย ต ำบล จมุพล อ ำเภอ โพนพสิัย หนองคำย

665 สหกรณ์กำรเกษตร หนองบัวล ำภ ู (สำขำหัวนำ) 342 หมู ่1 ต ำบล หัวนำ อ ำเภอ เมอืงหนองบัวล ำภู หนองบัวล ำภู

666 สหกรณ์กำรเกษตร โนนสัง 52/1 หมู ่8 ถนน หนองบัวล ำภ-ูโนนสัง ต ำบล โนนสัง อ ำเภอ โนนสัง หนองบัวล ำภู

667 สหกรณ์กำรเกษตรกดุดู ่ 91 หมู ่12 ต ำบล กดุคู่ อ ำเภอ โนนสัง หนองบัวล ำภู

668 สหกรณ์กำรเกษตร นำกลำง 145/1 หมู ่7 ถนน อดุร-เลย ต ำบล นำกลำง อ ำเภอ นำกลำง หนองบัวล ำภู

669 หจก.เทพเจรญิผลเซอรว์สิ 99 หมู ่6 ถนน วังสะพุง-อดุรธำนี ต ำบล เทพครีี อ ำเภอ นำวัง หนองบัวล ำภู

670 สหกรณ์กำรเกษตร ศรบีญุเรอืง 129 หมู ่7 ต ำบล เมอืงใหม่ อ ำเภอ ศรบีญุเรอืง หนองบัวล ำภู

671 สหกรณ์กำรเกษตร หัวตะพำน 114 หมู ่10 ถนน บำ้นขมิน้-บำ้น ้ำปลกี (2210) ต ำบล หนองแกว้ อ ำเภอ หัวตะพำน อ ำนำจเจรญิ

672 สหกรณ์กำรเกษตร อ ำเภอเพ็ญ 161 หมู ่8 ถนน เพ็ญ-อดุร ต ำบล เพ็ญ อ ำเภอ เพ็ญ อดุรธำนี

673 สหกรณ์กำรเกษตรอ ำเภอเพ็ญ  (สำขำ 1) 69 หมู ่1 ถนน สุม่เสำ้-นำขำ่ ต ำบล สุม่เสำ้ อ ำเภอ เพ็ญ อดุรธำนี

674 สหกรณ์กำรเกษตร เมอืงอดุร  (สำขำเชยีงยนื) 124 หมู ่4 ถนน บำ้นเลือ่ม-เชยีงยนื ต ำบล เชยีงยนื อ ำเภอ เมอืงอดุรธำนี อดุรธำนี

675 บจก. เพิม่คณู 138 หมู ่8 ถนน อดุร-ขอนแกน่ ต ำบล โนนสงู อ ำเภอ เมอืงอดุรธำนี อดุรธำนี

676 บจก. ศรธีนเทพ 295 หมู ่1 ถนน อดุร-หนองคำย ต ำบล นำขำ่ อ ำเภอ เมอืงอดุรธำนี อดุรธำนี

677 บจก. บเีอ็นจ ี 259/2 หมู ่14 ถนน อดุรธำน-ีสกลนคร ต ำบล หนองนำค ำ อ ำเภอ เมอืงอดุรธำนี อดุรธำนี

678 บำงจำก-สนำมบนิอดุรธำนี 173/20 หมู ่1 ถนน อดุร-เลย ต ำบล หมำกแขง้ อ ำเภอ เมอืงอดุรธำนี อดุรธำนี

679 บำงจำก - อดุร-โพศรี 558 - ถนน โพศรี ต ำบล หมำกแขง้ อ ำเภอ เมอืงอดุรธำนี อดุรธำนี

680 บจก. สริกิำญจน์ปิโตรเลยีม 89/12 ถนน ถนนเลีย่งเมอืง ตรงขำ้มกำรเคหะชมุชนอดุรธำนี ต ำบล หมำกแขง้ อ ำเภอ เมอืงอดุรธำนี อดุรธำนี

681 บจก. บ.ีซ.ีจ.ี (2012) 8 - ถนน ศรสีขุ ต ำบล หมำกแขง้ อ ำเภอ เมอืงอดุรธำนี อดุรธำนี

682 สหกรณ์กำรเกษตรเพือ่กำรตลำดลกูคำ้ ธ.ก.ส.อดุรธำนี 7/1 หมู ่11 ถนน มติรภำพ ต ำบล หมมูน่ อ ำเภอ เมอืงอดุรธำนี อดุรธำนี

683 สหกรณ์กำรเกษตร โนนสะอำด 332 หมู ่1 ถนน มติรภำพ ต ำบล โนนสะอำด อ ำเภอ โนนสะอำด อดุรธำนี

684 สหกรณ์กำรเกษตร ไชยวำน 6 หมู ่11 ถนน หมูบ่ำ้นคำ่ยเสรี ต ำบล ไชยวำน อ ำเภอ ไชยวำน อดุรธำนี

685 หจก.ธรุะทอง 229 หมู ่9 ถนน กดุจับ-ทุง่ตำลเลยีน ต ำบล เมอืงเพยี อ ำเภอ กดุจับ อดุรธำนี

686 สหกรณ์กำรเกษตร กดุจับ 58 หมู ่1 ถนน อดุร-กดุจับ ต ำบล เมอืงเพยี อ ำเภอ กดุจับ อดุรธำนี

687 หจก.บญุเอ็ง 140 หมู ่1 ถนน กมุภวำปี-ศรธีำตุ ต ำบล เวยีงค ำ อ ำเภอ กมุภวำปี อดุรธำนี

688 สหกรณ์กำรเกษตร บำ้นดงุ 372 หมู ่7 ต ำบล ศรสีทุโธ อ ำเภอ บำ้นดงุ อดุรธำนี

689 สหกรณ์กำรเกษตร วังสำมหมอ 156/4 หมู ่2 ถนน วังสำมหมอ-สำมชยั ต ำบล วังสำมหมอ อ ำเภอ วังสำมหมอ อดุรธำนี

690 สหกรณ์กำรเกษตรวังสำมหมอ  (สำขำ 1) 259 หมู ่11 ถนน ศรธีำต-ุวังสำมหมอ (2023) ต ำบล วังสำมหมอ อ ำเภอ วังสำมหมอ อดุรธำนี

691 สหกรณ์กำรเกษตร เมอืงหนองหำน 165 หมู ่2 ถนน อภัยส ำรำญ ต ำบล หนองหำน อ ำเภอ หนองหำน อดุรธำนี

692 สหกรณ์กำรเกษตร เขมรำฐ 121 ถนน อรณุประเสรฐิ ต ำบล เขมรำฐ อ ำเภอ เขมรำฐ อบุลรำชธำนี

693 หจก.อบุลสำยันตบ์รกิำร 258 ถนน แจง้สนทิ ต ำบล ในเมอืง อ ำเภอ เมอืงอบุลรำชธำนี อบุลรำชธำนี

694 สหกรณ์กำรเกษตรเมอืงอบุลรำชธำนี 274 หมู ่2 ถนน อบุล-ตระกำร ต ำบล ไรน่อ้ย อ ำเภอ เมอืงอบุลรำชธำนี อบุลรำชธำนี

695 สหกรณ์กำรเกษตร โพธิไ์ทร 142 หมู ่13 ถนน หว้ยยำง-โพธิไ์ทร ต ำบล โพธิไ์ทร อ ำเภอ โพธิไ์ทร อบุลรำชธำนี

696 สหกรณ์กำรเกษตร ตระกำรพชืผล 281 หมู ่4 ถนน ตระกำร-เขมรำฐ ต ำบล ขหุลุ อ ำเภอ ตระกำรพชืผล อบุลรำชธำนี

697 สหกรณ์ กำรเกษตรตำลสมุ 137 หมูบ่ำ้นตำลสมุ หมู ่11 ถนน สมเด็จ ต ำบล ตำลสมุ อ ำเภอ ตำลสมุ อบุลรำชธำนี

698 สหกรณ์กำรเกษตร นำจะหลวย 158 หมู ่10 ถนน รพช.บำ้นกลำง-นำจะหลวย ต ำบล นำจะหลวย อ ำเภอ นำจะหลวย อบุลรำชธำนี

699 สหกรณ์กำรเกษตร น ้ำยนื 119 หมู ่6 ต ำบล โซง อ ำเภอ น ้ำยนื อบุลรำชธำนี

700 สหกรณ์กำรเกษตรพบิลูมังสำหำร  (สำขำ1) 242 หมู ่13 ถนน พบิลู-ชอ่งเม็ก ต ำบล กดุชมภู อ ำเภอ พบิลูมังสำหำร อบุลรำชธำนี

701 สหกรณ์กำรเกษตร มว่งสำมสบิ 265 หมู ่1 ถนน ชยำงกรู ต ำบล มว่งสำมสบิ อ ำเภอ มว่งสำมสบิ อบุลรำชธำนี

702 สหกรณ์ กำรเกษตรศรเีมอืงใหม ่ 161 หมู ่2 ถนน ศรเีมอืงใหม-่ตระกำรพชืผล ต ำบล นำค ำ อ ำเภอ ศรเีมอืงใหม่ อบุลรำชธำนี

703 บำงจำก-สวัสดกิำรองคก์ำรสงเครำะหท์หำรผำ่นศกึ 110 หมู ่7 ถนน วำรนิช ำรำบ-พบิลูมังสำหำญ ต ำบล บุง่มะแลง อ ำเภอ สวำ่งวรีะวงศ์ อบุลรำชธำนี

704 สหกรณ์กำรเกษตร เขำยอ้ย 70 หมู ่3 ถนน เพชรเกษม ต ำบล สระพัง อ ำเภอ เขำยอ้ย เพชรบรุี

705 บจก. เอ็นเคเอ็น ปิโตรเลยีม 57 หมู ่2 ถนน เพชรเกษม ต ำบล หนองชมุพล อ ำเภอ เขำยอ้ย เพชรบรุี

706 บำงจำก-วังมะนำว 2 3/1 หมู ่2 ถนน เพชรเกษม ต ำบล หว้ยโรง อ ำเภอ เขำยอ้ย เพชรบรุี

707 บำงจำก - หว้ยทำ่ชำ้ง 69 หมู ่4 ถนน เพชรเกษม - หนองหญำ้ปลอ้ง ต ำบล หว้ยทำ่ชำ้ง อ ำเภอ เขำยอ้ย เพชรบรุี

708 บจก. ธนู ปิโตรเลยีม 375 หมู ่13 - ต ำบล แกง่กระจำน อ ำเภอ แกง่กระจำน เพชรบรุี
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709 บำงจำก - ชะอ ำปำรค์ 555/5 ถนน เพชรเกษม (ชะอ ำ) ต ำบล ชะอ ำ อ ำเภอ ชะอ ำ เพชรบรุี

710 บำงจำก-ดอนขนุหว้ย 2 81 หมู ่1 ถนน เพชรเกษม ต ำบล ดอนขนุหว้ย อ ำเภอ ชะอ ำ เพชรบรุี

711 บจก. ภธูำรำปิโตรเลยีม 350 หมู ่3 ถนน เพชรเกษม ต ำบล ดอนขนุหว้ย อ ำเภอ ชะอ ำ เพชรบรุี

712 สหกรณ์นคิมทำ่ยำง 26/2 หมู ่7 ถนน เพชรเกษม ต ำบล ทำ่ยำง อ ำเภอ ทำ่ยำง เพชรบรุี

713 หจก.เอส ย ูออยล์ 169/1 หมู ่4 ถนน เพชรเกษม (4) ต ำบล เขำครำม อ ำเภอ เมอืงกระบี่ กระบี่

714 บำงจำก - กระบี่ 119 ถนน ศรพัีงงำ ต ำบล กระบีใ่หญ่ อ ำเภอ เมอืงกระบี่ กระบี่

715 หจก.เครอืพนม 168-170 ถนน กระบี-่ตรัง ต ำบล กระบีใ่หญ่ อ ำเภอ เมอืงกระบี่ กระบี่

716 บำงจำก - คลองทอ่ม 154 หมู ่1 ถนน เพชรเกษม (4) ต ำบล หว้ยน ้ำขำว อ ำเภอ คลองทอ่ม กระบี่

717 สหกรณ์นคิมปลำยพระยำ 94 หมู ่3 ต ำบล เขำเขน อ ำเภอ ปลำยพระยำ กระบี่

718 สหกรณ์นคิมอำ่วลกึ 62 หมู ่3 ถนน อำ่วลกึ-ปลำยพระยำ ต ำบล ครีวีง อ ำเภอ ปลำยพระยำ กระบี่

719 สหกรณ์กำรเกษตร ล ำทับ 67 หมู ่4 ถนน หมำยเลข 4038 ต ำบล ทุง่ไทรทอง อ ำเภอ ล ำทับ กระบี่

720 บำงจำก - อำ่วลกึ 69/3 หมู ่1 ถนน เพชรเกษม (4) ต ำบล อำ่วลกึเหนือ อ ำเภอ อำ่วลกึ กระบี่

721 หจก.โชคสมำนบรกิำร (2015) 359/1 ถนน อูท่อง ต ำบล ปำกแพรก อ ำเภอ เมอืงกำญจนบรุี กำญจนบรุี

722 บจก. แอล.อำร.์เซอรว์สิ 14 หมู ่5 ถนน กำญจนบรุ-ีไทรโยค ต ำบล สงิห์ อ ำเภอ ไทรโยค กำญจนบรุี

723 บำงจำก - กำญจนบรุี 6 หมู ่1 ต ำบล ทำ่ลอ้ อ ำเภอ ทำ่มว่ง กำญจนบรุี

724 บจก. เคเอสเอ็ม กำญจนบรุ ีออโตแ้กส๊ 308 หมู ่4 ต ำบล วังศำลำ อ ำเภอ ทำ่มว่ง กำญจนบรุี

725 บจก. แบง่ปัน 2012 18/5 หมู ่1 ต ำบล ทำ่มะกำ อ ำเภอ ทำ่มะกำ กำญจนบรุี

726 หจก.สำยฝน พระแทน่ 122/2 หมู ่12 - ต ำบล พระแทน่ อ ำเภอ ทำ่มะกำ กำญจนบรุี

727 สหกรณ์โคนมนครปฐม  (สำขำสนำมแย)้ 8 ถนน สนำมแย-้ทุง่ประธำน ต ำบล สนำมแย ้ อ ำเภอ ทำ่มะกำ กำญจนบรุี

728 สหกรณ์กำรเกษตร พนมทวน 178/1 หมู ่3 ถนน กำญจบรุ-ีอูท่อง ต ำบล พนมทวน อ ำเภอ พนมทวน กำญจนบรุี

729 หจก.ช.พำนชิบรกิำร 555 หมู ่13 - ถนน กำญจนบรุ-ีอูท่อง ต ำบล รำงหวำย อ ำเภอ พนมทวน กำญจนบรุี

730 บจก. ป่ำเวออยล ์ สำขำ6 129 หมู ่3 ต ำบล วังไผ่ อ ำเภอ เมอืงชมุพร ชมุพร

731 บจก. ป่ำเวออยล ์ สำขำที ่00002 131 หมู ่3 ถนน เพชรเกษม (4) ต ำบล ทำ่ขำ้ม อ ำเภอ ทำ่แซะ ชมุพร

732 บำงจำก - ทุง่ตะโก (2) 2 หมู ่7 ถนน เพชรเกษม ต ำบล ตะโก อ ำเภอ ทุง่ตะโก ชมุพร

733 บำงจำก - ทุง่ตะโก 153 หมู ่4 ถนน หมำยเลข 41 ต ำบล ทุง่ตะไคร อ ำเภอ ทุง่ตะโก ชมุพร

734 บจก. ป่ำเวออยล ์ (สำขำ 7) 139 หมู ่9 ต ำบล ทุง่หลวง อ ำเภอ ละแม ชมุพร

735 สหกรณ์ชมุชนรว่มใจบรกิำร 157 หมู ่12 ถนน หลังสวนรำชกรดู ต ำบล วังตะกอ อ ำเภอ หลังสวน ชมุพร

736 บำงจำก - เมอืงตรัง 115/49 ถนน รัษฎำ ต ำบล ทับเทีย่ง อ ำเภอ เมอืงตรัง ตรัง

737 สหกรณ์กำรเกษตรเมอืงตรัง  (สำขำ 1) 89 หมู ่3 ถนน ตรัง-หว้ยยอด ต ำบล นำทำ่มใต ้ อ ำเภอ เมอืงตรัง ตรัง

738 สหกรณ์กำรเกษตรนำโยง 105 หมู ่7 ถนน เพชรเกษม ต ำบล นำโยงเหนือ อ ำเภอ นำโยง ตรัง

739 สหกรณ์กำรเกษตรปะเหลยีน 176/3 หมู ่2 ถนน ตรัง-ปะเหลยีน ต ำบล บำ้นนำ อ ำเภอ ปะเหลยีน ตรัง

740 สหกรณ์กำรเกษตรปะเหลยีน  (สำขำ 2) 203/1 หมู ่2 ถนน ตรัง-ปะเหลยีน ต ำบล บำ้นนำ อ ำเภอ ปะเหลยีน ตรัง

741 สหกรณ์กำรเกษตรวังวเิศษ 270 หมู ่4 ถนน บำ้นเขำวเิศษ-คลองเต็ง ต ำบล เขำวเิศษ อ ำเภอ วังวเิศษ ตรัง

742 สหกรณ์กำรเกษตรอตุสำหกรรมตรัง 10 หมู ่9 ถนน ตรัง-ควนกนุ ต ำบล เขำไมแ้กว้ อ ำเภอ สเิกำ ตรัง

743 บำงจำก - สเิกำ 114/3 หมู ่2 ถนน สเิกำ-ควนกนุ ต ำบล กะลำเส อ ำเภอ สเิกำ ตรัง

744 สหกรณ์กำรเกษตรหว้ยยอด  (สำขำ 3) 180 หมู ่3 - ต ำบล เขำกอบ อ ำเภอ หว้ยยอด ตรัง

745 สหกรณ์กำรเกษตรหว้ยยอด 346 หมู ่7 ต ำบล หว้ยนำง อ ำเภอ หว้ยยอด ตรัง

746 หจก.ถำวรพัฒนำ 1994 228/4 หมู ่2 ถนน หมำยเลข 41 ต ำบล เกำะขันธ์ อ ำเภอ ชะอวด นครศรธีรรมรำช

747 บำงจำก - ทำ่ศำลำ 461 หมู ่1 ถนน นครศรธีรรมรำช-สรุำษฎรธ์ำนี (401) ต ำบล ทำ่ศำลำ อ ำเภอ ทำ่ศำลำ นครศรธีรรมรำช

748 บำงจำก - ทุง่สง 15/11 หมู ่8 ถนน ชมุพร-พัทลงุ (41) ต ำบล หนองหงส์ อ ำเภอ ทุง่สง นครศรธีรรมรำช

749 สหกรณ์กำรเกษตรพปินู 188 หมู ่7 ถนน อ ำเภอพปินู-สีแ่ยกบำ้นหว้ยปรกิ ต ำบล เขำพระ อ ำเภอ พปินู นครศรธีรรมรำช

750 หจก.ไมห้ลำปิโตรเลยีม 88 หมู ่4 ถนน ทุง่สง-นครศรธีรรมรำช ต ำบล หนิตก อ ำเภอ รอ่นพบิลูย์ นครศรธีรรมรำช

751 หจก.ประกอบกจิ ปิโตรเลยีม 3/1 หมู ่10 ถนน สชิล-ทำ่ศำลำ (401) ต ำบล เปลีย่น อ ำเภอ สชิล นครศรธีรรมรำช

752 บจก. ทรปิเปิล เค กรุ๊ป 7 หมู ่10 - ต ำบล ล ำภู อ ำเภอ เมอืงนรำธวิำส นรำธวิำส

753 บจก. พทีเูอ็น ปิโตรเลยีม 130/5 หมูท่ี ่9 - ต ำบล ทับสะแก อ ำเภอ ทับสะแก ประจวบครีขีันธ์

754 หจก.วัชระปิโตรเลยีม 200/1 หมู ่8 ถนน เอเซยี (ปัตตำน-ีหำดใหญ)่ ต ำบล บอ่ทอง อ ำเภอ หนองจกิ ปัตตำนี

755 บำงจำก - ภเูก็ต 24/11 หมู ่4 ถนน วเิศษ ต ำบล รำไวย์ อ ำเภอ เมอืงภเูก็ต ภเูก็ต

756 บำงจำก - กะทู ้ 2/75-76 หมู ่2 ถนน ชนบท ป่ำตอง-กะทู(้2010) ต ำบล กะทู ้ อ ำเภอ กะทู ้ ภเูก็ต

757 หจก. โรงงำนบรรจแุกส๊เทพศรินิทร ์(สำขำ 2) 39/5 หมู ่3 ถนน เพชรเกษม 4 ต ำบล บำงริน้ อ ำเภอ เมอืงระนอง ระนอง

758 บจก. เคเอสเอ็ม โพธำรำม ปิโตรเลยีม 88 หมู ่6 ถนน เพชรเกษม(4) ต ำบล ดอนทรำย อ ำเภอ โพธำรำม รำชบรุี

759 บจก. เชยีงเฮงปิโตรเลยีม 37/2 หมู ่4 ถนน เพชรเกษม ต ำบล บำ้นฆอ้ง อ ำเภอ โพธำรำม รำชบรุี

760 บจก. เอสเจซ ีเพำเวอร ์ 41 หมู ่2 - ต ำบล จอมบงึ อ ำเภอ จอมบงึ รำชบรุี

761 บำงจำก-บำ้นโป่ง 121/10 หมู ่10 ถนน เพชรเกษมเกำ่ ต ำบล หนองออ้ อ ำเภอ บำ้นโป่ง รำชบรุี

762 สหกรณ์กำรเกษตรเทพำ 11/2 หมู ่3 ถนน เทพำ-ล ำไพล ต ำบล เทพำ อ ำเภอ เทพำ สงขลำ

763 หจก.ระโนดปิโตรเลยีม 100/2 หมู ่2 ถนน สงขลำ-นครศรธีรรมรำช (408) ต ำบล ปำกแตระ อ ำเภอ ระโนด สงขลำ

764 หจก.สยำมโปรเกรสปิโตรเลยีม 90 หมู ่2 ถนน สงขลำ-นครศรธีรรมรำช(408) ต ำบล จะทิง้พระ อ ำเภอ สทงิพระ สงขลำ

765 หจก.ลอีอยลเ์ซอรว์สิ 176 ถนน กำญจนวนชิ ต ำบล คอหงส์ อ ำเภอ หำดใหญ่ สงขลำ

766 บำงจำก-น ้ำนอ้ย 49/11 หมู ่9 ถนน กำญจนวนชิ ต ำบล น ้ำนอ้ย อ ำเภอ หำดใหญ่ สงขลำ

767 บำงจำก - มหำวทิยำลัยสงขลำนครนิทร์ 15/1 ถนน กำญจนวนชิ (มหำวทิยำลัยสงขลำนครนิทร)์ ต ำบล หำดใหญ่ อ ำเภอ หำดใหญ่ สงขลำ



ล ำดับ ชือ่สถานบีรกิาร เลขที่ หมูท่ ี่ ซอย จงัหวดัถนน แขวง / ต าบล เขต / อ าเภอ

รายชือ่ปั๊มบางจากทีร่ว่มรายการแกว้แรงใจ

768 บจก. เคเอสเอ็ม อัมพวำ ปิโตรเลยีม 9/9 หมู ่7 ถนน ธนบรุ-ีปำกทอ่(35) ต ำบล บำงแกว้ อ ำเภอ เมอืงสมทุรสงครำม สมทุรสงครำม

769 หจก.พ.ีอำร.์แพรกหนำมแดงปิโตรเลยีม 5 หมู ่6 ถนน ธนบรุ-ีปำกทอ่ ต ำบล แพรกหนำมแดง อ ำเภอ อัมพวำ สมทุรสงครำม

770 บจก. พ.ีเอ.เอ็น.ออยล ์ 59 หมู ่5 - ต ำบล แพรกหนำมแดง อ ำเภอ อัมพวำ สมทุรสงครำม

771 หจก.ทรัพยม์ัน่คงบรกิำร 47/4 หมู ่4 ถนน เอกชยั ต ำบล โคกขำม อ ำเภอ เมอืงสมทุรสำคร สมทุรสำคร

772 บำงจำก-สำขำมหำชยั 59/16 หมู ่1 ถนน พระรำม 2 ต ำบล คอกกระบอื อ ำเภอ เมอืงสมทุรสำคร สมทุรสำคร

773 บำงจำก-คลองครุ 47/10 หมู ่8 ถนน เศรษฐกจิ ต ำบล ทำ่ทรำย อ ำเภอ เมอืงสมทุรสำคร สมทุรสำคร

774 บำงจำก-นำโคก 84/7 หมู ่2 ถนน ธนบรุ ี- ปำกทอ่ ต ำบล นำโคก อ ำเภอ เมอืงสมทุรสำคร สมทุรสำคร

775 บำงจำก-นำโคก 2 99/1 หมู ่2 ถนน พระรำมที ่2 (กม.50.1) ต ำบล นำโคก อ ำเภอ เมอืงสมทุรสำคร สมทุรสำคร

776 บจก. สมนกึธรุกจิ (1994) 6 หมู ่5 ถนน เศรษฐกจิ ต ำบล นำดี อ ำเภอ เมอืงสมทุรสำคร สมทุรสำคร

777 บำงจำก - บำงกระเจำ้ 50 หมู ่9 ถนน พระรำม 2 (ธนบรุ-ีปำกทอ่) ต ำบล บำงกระเจำ้ อ ำเภอ เมอืงสมทุรสำคร สมทุรสำคร

778 บจก. ชดิบญุ 30/17 หมู ่2 ถนน พระรำม 2 (ธนบรุ-ีปำกทอ่) ต ำบล บำงกระเจำ้ อ ำเภอ เมอืงสมทุรสำคร สมทุรสำคร

779 บำงจำก-เมอืงสมทุรสำคร 101/1 หมู ่1 ถนน พระรำม 2 (ธนบรุ-ีปำกทอ่) ต ำบล บำงน ้ำจดื อ ำเภอ เมอืงสมทุรสำคร สมทุรสำคร

780 บจก. สัมฤทธผิลปิโตรเลยีม 50 หมู ่7 ถนน วัดสวนสม้ ต ำบล บำ้นเกำะ อ ำเภอ เมอืงสมทุรสำคร สมทุรสำคร

781 บจก. เคเอสเอ็ม เอ็นเนอรจ์ ี 88/11, 88/22 หมู ่11 - ต ำบล คลองมะเดือ่ อ ำเภอ กระทุม่แบน สมทุรสำคร

782 บำงจำก-ออ้มนอ้ย 88/1 หมู ่6 ถนน เพชรเกษม ต ำบล ออ้มนอ้ย อ ำเภอ กระทุม่แบน สมทุรสำคร

783 บจก. ออ้มนอ้ยปิโตรเลีย่มเซอรว์สิ 8/11 หมู ่6 ถนน เพชรเกษม ต ำบล ออ้มนอ้ย อ ำเภอ กระทุม่แบน สมทุรสำคร

784 สหกรณ์กำรเกษตร บำ้นแพว้ 44 หมู ่2 ถนน บำ้นแผว้-พระประโทน ต ำบล บำ้นแพว้ อ ำเภอ บำ้นแพว้ สมทุรสำคร

785 สหกรณ์กำรเกษตรเกำะพงัน 204 หมู ่1 ต ำบล เกำะพะงัน อ ำเภอ เกำะพะงัน สรุำษฎรธ์ำนี

786 หจก.สมยุบำงจำก บำ้นใต ้ 32/37 หมู ่5 - ต ำบล แมน่ ้ำ อ ำเภอ เกำะสมยุ สรุำษฎรธ์ำนี

787 หจก.ชมุชนเชงิมนต์ 74/62 หมู ่5 ถนน เชยีงใหม-่ล ำปำง ต ำบล บอ่ผดุ อ ำเภอ เกำะสมยุ สรุำษฎรธ์ำนี

788 บำงจำก - บำยพำสสรุำษฎร ์กม.5 126/69 หมู ่6 ถนน เลีย่งเมอืง ต ำบล มะขำมเตีย้ อ ำเภอ เมอืงสรุำษฎรธ์ำนี สรุำษฎรธ์ำนี

789 บจก. ป่ำเวออยล ์ (สำขำ 1) 129/4 หมู ่6 ถนน เลีย่งเมอืงสรุำษฎรธ์ำนี (401) ต ำบล มะขำมเตีย้ อ ำเภอ เมอืงสรุำษฎรธ์ำนี สรุำษฎรธ์ำนี

790 บจก. แกส๊ น ้ำมัน 928  (สำขำ 5) 55/8 หมู ่5 ถนน เลีย่งเมอืง ต ำบล มะขำมเตีย้ อ ำเภอ เมอืงสรุำษฎรธ์ำนี สรุำษฎรธ์ำนี

791 บจก. 928 ออยล ์แอนด ์แกส๊  สำขำ 2 111 หมู ่3 ต ำบล เวยีงสระ อ ำเภอ เวยีงสระ สรุำษฎรธ์ำนี

792 บจก. ไชยำปิยะแกส๊  สำขำที ่00002 59/2 หมู ่3 ถนน แยกไชยำ-พุมเรยีง (4001) ต ำบล เวยีง อ ำเภอ ไชยำ สรุำษฎรธ์ำนี

793 บจก. 928 ออยล ์แอนด ์แกส๊  (สำขำ 4) 85/6 หมู ่9 ถนน สรุำษฎรธ์ำน-ีนครศรธีรรมรำช (401) ต ำบล พลำยวำส อ ำเภอ กำญจนดษิฐ์ สรุำษฎรธ์ำนี

794 บจก. 928 ออยล ์แอนด ์แกส๊  (สำขำ 6) 69 หมู ่4 ต ำบล พลำยวำส อ ำเภอ กำญจนดษิฐ์ สรุำษฎรธ์ำนี

795 บจก. เค.ซ.ีออยล ์เซอรว์สิ  (สำขำ 1) 115/2 หมู ่4 ถนน เพชรเกษม ต ำบล คลองไทร อ ำเภอ ทำ่ฉำง สรุำษฎรธ์ำนี

796 บำงจำก-สำขำทำ่ชนะ 86 หมู ่10 ถนน เพชรเกษม (41) ต ำบล ประสงค์ อ ำเภอ ทำ่ชนะ สรุำษฎรธ์ำนี

797 บจก. 928 ออยล ์แอนด ์แกส๊  (สำขำ 1) 7/6 หมู ่1 ถนน สรุำษฎรธ์ำน-ีทุง่สง (41) ต ำบล ทำ่เรอื อ ำเภอ บำ้นนำเดมิ สรุำษฎรธ์ำนี

798 บจก. เค.ซ.ีออยล ์เซอรว์สิ  (สำขำ 2) 33/5 หมู ่3 ถนน (เอเชยี) ต ำบล ทำ่เรอื อ ำเภอ บำ้นนำเดมิ สรุำษฎรธ์ำนี

799 บำงจำก-บำ้นนำเดมิ 424/2 หมู ่2 ถนน สรุำษฎรธ์ำน-ีทุง่สง ต ำบล บำ้นนำ อ ำเภอ บำ้นนำเดมิ สรุำษฎรธ์ำนี

800 บำงจำก - อ ำเภอพนม 6/1 หมู ่3 ถนน พนม-เขำตอ่ ต ำบล ตน้ยวน อ ำเภอ พนม สรุำษฎรธ์ำนี

801 สหกรณ์นคิมพนม 308 หมู ่1 ต ำบล พนม อ ำเภอ พนม สรุำษฎรธ์ำนี

802 บำงจำก-สนำมบนิสรุำษฎรธ์ำนี 85 หมู ่3 ถนน เอเซยี ต ำบล หัวเตย อ ำเภอ พุนพนิ สรุำษฎรธ์ำนี


