
ล ำดับ ชือ่สถำนีบรกิำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จังหวดั ละตจิดู ลองตจิดู

1 บำงจำก - รำ้นสหกรณ์กำรสือ่สำรแหง่ 99 - ซอยแจง้วฒันะ ทุง่สองหอ้ง เขตหลักสี่ กรงุเทพฯ 13.88557 100.57122

2 บำงจำก - กรงุธนบรุ ี2 128 - กรงุธนบรุี บำงล ำภลูำ่ง คลองสำน กรงุเทพฯ 13.72047 100.50122

3 หจก.บรรจบ ออยล์ 178/16 - อสิรภำพ สมเด็จเจำ้พระยำ คลองสำน กรงุเทพฯ 13.728989 100.499421

4 หจก.ประวรีปิ์โตรเลยีม 54/1 หมู ่1 นมิติใหม่ ทรำยกองดนิ คลองสำมวำ กรงุเทพฯ 13.84041343 100.734458

5 บจก. โมเดริน์ บซิ 277 - พระยำสเุรนทร์ บำงชนั คลองสำมวำ กรงุเทพฯ 13.820277 100.699135

6 บำงจำก - รำมอนิทรำ 71 92 - คูบ้อน รำมอนิทรำ คันนำยำว กรงุเทพฯ 13.844191 100.66358

7 บำงจำก - ENCO 1079 - วภิำวดรัีงสติ จตจัุกร จตจัุกร กรงุเทพฯ 13.82363 100.55735

8 บจก. ก ำแพงเพชร ปิโตรเลยีม 75/3 - ก ำแพงเพชร 2 จตจัุกร จตจัุกร กรงุเทพฯ 13.8261 100.55035

9 หจก.จอมชำย ปิโตรเลยีม 19/20 หมู ่3 รัตนกวี บำงมด จอมทอง กรงุเทพฯ 13.6834 100.46418

10 สถำนีบรกิำรน ้ำมันเชือ้เพลงิสวสัดกิำ เยือ้งสนำมกอลฟ์กำนตรัตน์- เทวฤทธิพั์นลกึ - ดอนเมอืง กรงุเทพฯ 13.8947 100.60326

11 บำงจำก - สำขำโกสมุรวมใจ 204 - โกสมุรวมใจ ดอนเมอืง ดอนเมอืง กรงุเทพฯ 13.906485 100.580374

12 บจก. สำยไหมคำรแ์กส๊ 511/9 - วภิำวดรัีงสติ สนำมบนิ ดอนเมอืง กรงุเทพฯ 13.94634 100.615757

13 บำงจำก - สำขำพหลโยธนิ กม.22 2 - พหลโยธนิ สนำมบนิ ดอนเมอืง กรงุเทพฯ 13.9367930 100.6244800

14 บำงจำก - สวสัดกิำรกระทรวงแรงงำนและ 12 - มติรไมตรี ดนิแดง ดนิแดง กรงุเทพฯ 13.765066 100.550503

15 บจก. สวุมิลเรยีลเอสเตท 64/65 หมู ่2 จรัญสนทิวงศ ์35 - คลองชกัพระฉมิพลี ตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 13.77638 100.45172

16 บจก. ณัฐพล (1993) 347 - บรมรำชชนนี ฉมิพลี ตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 13.7819 100.41503

17 บจก. สนิป่ินเกลำ้ 314 - บรมรำชชนนี ฉมิพลี ตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 13.782760 100.414703

18 บจก. สทุธจิติพัฒนำ 128/3 - พทุธมณฑล สำย 4 บำงพรม ตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 13.75278 100.44285

19 บจก. โทช ิเอ็นเนอรย์ี ่ 415 - พรำนนก-พทุธมณฑลบำงพรม ตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 13.752568 100.451894

20 บำงจำก - สำขำกำญจนำภเิษก 2 65/1 หมู ่17 กำญจนำภเิษก ศำลำธรรมสพน์ ทววีฒันำ กรงุเทพฯ 13.79152 100.40933

21 บำงจำก - ป่ินเกลำ้-นครชยัศร ี2 68/24 หมู ่12 สำยป่ินเกลำ้-นครชยัศรศีำลำธรรมสพน์ ทววีฒันำ กรงุเทพฯ 13.78807 100.35645

22 หจก.รุง่แสงปิโตรเลยีม 41/9 หมู ่18 บรมรำชชนนี ศำลำธรรมสพน์ ทววีฒันำ กรงุเทพฯ 13.78375187 100.3983933

23 บำงจำก - บรมรำชชนนี กม.10 ขำเขำ้ 474 - บรมรำชชนนี ศำลำธรรมสพน์ ทววีฒันำ กรงุเทพฯ 13.787376 100.371300

24 บจก. สยำมสขุสวสัดิ ์ 29/43 หมูท่ี ่11 - ศำลำธรรมสพน์ ทววีฒันำ กรงุเทพฯ 13.78575 100.376969

25 บำงจำก - ประชำอทุศิ 349 - ประชำอทุศิฝ่ังซำ้ย บำงมด ทุง่ครุ กรงุเทพฯ 13.64627 100.4981

26 บจก. บำงขนุเทยีน ปิโตรเลยีม 988/1 - สมเด็จพระเจำ้ตำกสนิ ดำวคะนอง ธนบรุี กรงุเทพฯ 13.700560 100.484033

27 บจก. เคแอนดพ์วีฒุำกำศ 278/1 - วฒุำกำศ ตลำดพลู ธนบรุี กรงุเทพฯ 13.710928 100.470095

28 บำงจำก - วชัรพล 126/232 หมู ่8 วชัรพล ทำ่แรง้ บำงเขน กรงุเทพฯ 13.85878 100.64167

29 บจก. ตระกลูทมิปิโตรเลยีม 289/1 - สขุำภบิำล 5 ทำ่แรง้ บำงเขน กรงุเทพฯ 13.869771 100.646970

30 บำงจำก - สำขำพหลโยธนิ 48 44/139 หมู ่3 พหลโยธนิ 48 อนุสำวรยี ์(กบูแดง) บำงเขน กรงุเทพฯ 13.87895 100.61258

31 บจก. กลัปพฤกษ์ เนเชอรัล แกส๊ 4/1 - สขุำภบิำล บำงแค บำงแค กรงุเทพฯ 13.687084 100.426421

32 บำงจำก - เพชรเกษม 92 768 - เพชรเกษม บำงแคเหนือ บำงแค กรงุเทพฯ 13.709682 100.389723

33 บจก. เอกนลพรรณ สตำร ์ 1303 - กำญจนำภเิษก บำงแคเหนือ บำงแค กรงุเทพฯ 13.720176 100.405331

34 บำงจำก - เพชรเกษม 57 1517 - เพชรเกษม หลักสอง บำงแค กรงุเทพฯ 13.70918 100.39208

35 บจก. ฤทธิร์ดำ 97 - บรมรำชชนนี อรณุอมรนิทร์ บำงกอกนอ้ย กรงุเทพฯ 13.781599 100.473816

36 บำงจำก - ลำดพรำ้ว 101 192 - ถนนลำดพรำ้ว 1-1 คลองจ่ัน บำงกะปิ กรงุเทพฯ 13.784840 100.630650

37 บำงจำก - ลำดพรำ้ว 111 3043 - ลำดพรำ้ว คลองจ่ัน บำงกะปิ กรงุเทพฯ 13.771381 100.635991

38 บำงจำก - คูข่นำนเอกมัย-รำมอนิทรำ 1 28 - ประดษิฐม์นูธรรม คลองจ่ัน บำงกะปิ กรงุเทพฯ 13.807532 100.618806

39 หจก.เกรททำเลน้ทอ์อยล์ 370 - ลำดพรำ้ว คลองจ่ัน บำงกะปิ กรงุเทพฯ 13.815829 100.623671

40 บำงจำก - ศรนีครนิทรส์มติเิวช 138/1 - ศรนีครนิทร์ หวัหมำก บำงกะปิ กรงุเทพฯ 13.747140 100.643626

41 หจก.ปิโตรวนั 309 - ศรนีครนิทร์ หวัหมำก บำงกะปิ กรงุเทพฯ 13.750242 100.645017

42 หจก.ธำตทุองปิโตรเลยีม 188/2 - บำงขนุเทยีน-ชำยทะเลแสมด ำ บำงขนุเทยีน กรงุเทพฯ 13.651141 100.43065

43 บำงจำก - สำขำพระรำม 2 กม.12 607/2 - พระรำมที ่2 แสมด ำ บำงขนุเทยีน กรงุเทพฯ 13.618681 100.386575

44 บำงจำก - พระรำม 2 กม.11 634 - พระรำมที ่2 แสมด ำ บำงขนุเทยีน กรงุเทพฯ 13.62998 100.3962

45 บจก. พงษ์วฒัน์ ออยล ์ 123, 125 - พระรำม 2 แสมด ำ บำงขนุเทยีน กรงุเทพฯ 13.66287 100.44125

46 บำงจำก - วดัก ำแพง 43/381 หมู ่7 ซอยเทยีนทอง แสมด ำ (บำงบอน) บำงขนุเทยีน กรงุเทพฯ 13.672815 100.437846
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47 บำงจำก - เจรญิกรงุตัดใหม่ 60 - เจรญิรำษฎร์ บำงโคล่ บำงคอแหลม กรงุเทพฯ 13.70129016 100.5156326

48 บำงจำก - พระรำม 3 (3) 493/1 - พระรำมที ่3 บำงโคล่ บำงคอแหลม กรงุเทพฯ 13.68804148 100.5170703

49 บำงจำก - สถำนีรถไฟบำงซือ่ 102/4 หมู ่24 - บำงซือ่ บำงซือ่ กรงุเทพฯ 13.80077731 100.5381417

50 สถำนีบรกิำรน ้ำมันเพือ่สวสัดกิำรสรรพ 801 - รมิทำงรถไฟสำยเกำ่ บำงนำ บำงนำ กรงุเทพฯ 13.667067 100.592011

51 บำงจำก - สวสัดกิำรกรมอตุนุยิมวทิยำ 4353 - สขุมุวทิ บำงนำ บำงนำ กรงุเทพฯ 13.66642 100.60429

52 บำงจำก - สขุมุวทิ 101/1 234 - สขุมุวทิ บำงนำเหนือ บำงนำ กรงุเทพฯ 13.684337 100.616821

53 บจก. เอส ซ ีกรุป๊ 1111/1 - ถนนเทพรัตน บำงนำเหนือ บำงนำ กรงุเทพฯ 13.664878 100.651323

54 บำงจำก - สำขำกำญจนำภเิษก (บำงบอน) 95/3 - กำญจนำภเิษก บำงบอน บำงบอน กรงุเทพฯ 13.6709300 100.4051600

55 หจก.ตันตยำวทิย ์จ.ีเอส. 684 - เอกชยั บำงบอน บำงบอน กรงุเทพฯ 13.667901 100.413569

56 บจก. กรงุธน แกส๊ แอนด ์ออยล ์จ ำกั 245/1 - รำชวถิี บำงพลัด บำงพลัด กรงุเทพฯ 13.783134 100.498444

57 หจก.ส.เบญจลักษณ์ 202/2 - จรัญสนทิวงศ ์4- บำงยีข่ัน บำงพลัด กรงุเทพฯ 13.77157 100.487923

58 บำงจำก - จรัญสนทิวงศ์ 677 - จรัญสนทิวงศ์ บำงออ้ บำงพลัด กรงุเทพฯ 13.806012 100.512063

59 บำงจำก - เสรไีทย 131 - เสรไีทย คลองกุม่ บงึกุม่ กรงุเทพฯ 13.776690 100.660786

60 บำงจำก - สขุำภบิำล 1 (2) 661 - นวมนิทร์ นวมนิทร์ บงึกุม่ กรงุเทพฯ 13.79325 100.65202

61 บำงจำก - นวลจันทร์ 132 - นวลจันทร์ นวลจันทร์ บงึกุม่ กรงุเทพฯ 13.835775 100.637038

62 บจก. กมิเอ็ง ปิโตรเลยีม (2544) 805 - นวมนิทร์ นวลจันทร์ บงึกุม่ กรงุเทพฯ 13.82951 100.65888

63 บำงจำก - ออ่นนุช 55 287/3 - ออ่นนุช ประเวศ ประเวศ กรงุเทพฯ 13.718240 100.662849

64 บจก. กมิเอ็ง ปิโตรเลยีม (2544) 23/33-34 หมู ่1- สขุมุวทิ หนองบอน ประเวศ กรงุเทพฯ 13.69519 100.67309

65 หจก.อโีคเพำเวอรก์รุป๊ 55 - เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 หนองบอน ประเวศ กรงุเทพฯ 13.677794 100.650418

66 บำงจำก - พระรำม 6 116 - พระรำม 6 พญำไท พญำไท กรงุเทพฯ 13.788404 100.536362

67 บำงจำก - สวสัดกิำรกรมประชำสมัพันธ์ 51 - พระรำม 6 สำมเสนใน พญำไท กรงุเทพฯ 13.78327 100.53918

68 บำงจำก - อดุมสขุ 45 695 - สขุมุวทิ 1-3 บำงจำก พระโขนง กรงุเทพฯ 13.67828 100.63207

69 บำงจำก - สขุมุวทิ 99 2999/1 - สขุมุวทิ บำงจำก พระโขนง กรงุเทพฯ 13.6927 100.60783

70 บำงจำก - สขุมุวทิ 62 2062 - สขุมุวทิ พระโขนงใต ้ พระโขนง กรงุเทพฯ 13.695445 100.605610

71 บำงจำก - สำขำเพชรเกษม 56 662 - เพชรเกษม บำงหวำ้ ภำษีเจรญิ กรงุเทพฯ 13.71302155 100.4323822

72 บำงจำก - สำขำรำมค ำแหง 164 8/4 - รำมค ำแหง มนีบรุี มนีบรุี กรงุเทพฯ 13.796889 100.710495

73 บำงจำก - รำมอนิทรำ 50 - รำมอนิทรำ มนีบรุี มนีบรุี กรงุเทพฯ 13.8123 100.70513

74 บำงจำก - สำขำนมิติใหม ่2 3/1 - นมิติใหม่ มนีบรุี มนีบรุี กรงุเทพฯ 13.822769 100.740784

75 บจก. วชัรชยัปิโตรเลยีม 445 หมู ่13 สหีบรุำนุกจิ มนีบรุี มนีบรุี กรงุเทพฯ 13.81235 100.71968

76 บำงจำก - สำขำพระรำม 3 (2) 296/13 - นำงลิน้จี่ ชอ่งนนทรี ยำนนำวำ กรงุเทพฯ 13.700883 100.545265

77 บำงจำก - พระรำม 3 (1) 574/1 - พระรำม 3 บำงโพงพำง ยำนนำวำ กรงุเทพฯ 13.682751 100.524555

78 หจก.พแีอนดเ์อ็น ทรัพยร์ุง่เรอืงกจิ 280/1 - สขุสวสัดิ์ บำงปะกอก รำษฎรบ์รูณะ กรงุเทพฯ 13.67587 100.5014

79 บจก. เจรญิรำษบรูณะ 184 - รำษฎรบ์รูณะ บำงปะกอก รำษฎรบ์รูณะ กรงุเทพฯ 13.68203 100.50117

80 หจก.รุง่ทวทีรัพย ์ปิโตรเลยีม 43/2-3 หมู ่9 รำษฎรบ์รูณะ บำงปะกอก รำษฎรบ์รูณะ กรงุเทพฯ 13.683732 100.498487

81 บจก. รำษฎรบ์รูณะบรกิำร 1 - รำษฎรบ์รูณะ บำงปะกอก รำษฎรบ์รูณะ กรงุเทพฯ 13.690727 100.487652

82 บำงจำก - รำษฎรบ์รูณะ 1 430 - รำษฎรบ์รูณะ รำษฎรบ์รูณะ รำษฎรบ์รูณะ กรงุเทพฯ 13.673173 100.518138

83 บจก. กมิเอ็ง ปิโตรเลยีม (2544) จ ำ 32/2 หมู ่4 เคหะรม่เกลำ้ คลองสองตน้นุ่น ลำดกระบัง กรงุเทพฯ 13.77357 100.73398

84 บำงจำก - รม่เกลำ้ 179/9 - รม่เกลำ้ คลองสำมประเวศ ลำดกระบัง กรงุเทพฯ 13.745626 100.746935

85 บจก. สยำมสขุสวสัดิ ์ 109 - ประเสรฐิมนูญกจิ จรเขบ้ัว ลำดพรำ้ว กรงุเทพฯ 13.839441 100.600204

86 หจก.เกรททำเลน้ทอ์อยล์ 99/188 หมูท่ี ่9 โชคชยั 4 ลำดพรำ้ว ลำดพรำ้ว กรงุเทพฯ 13.8034 100.59235

87 บำงจำก - สตรวีทิย ์2 392/1 - สคุนธสวสัดิ์ ลำดพรำ้ว ลำดพรำ้ว กรงุเทพฯ 13.825431 100.619851

88 บำงจำก - คูข่นำนเอกมัย-รำมอนิทรำ ( 569 - ประดษิฐม์นูธรรม ลำดพรำ้ว ลำดพรำ้ว กรงุเทพฯ 13.83518 100.63125

89 บำงจำก - คูข่นำนเอกมัย-รำมอนิทรำ 169 - ประดษิฐม์นูธรรม ลำดพรำ้ว ลำดพรำ้ว กรงุเทพฯ 13.80837 100.61803

90 บำงจำก - คูข่นำนเอกมัย-รำมอนิทรำ(5 182 - ประดษิฐม์นูธรรม พลับพลำ วงัทองหลำง กรงุเทพฯ 13.763927 100.600289

91 บำงจำก - มหำดไทย 282/1 - รำมค ำแหง พลับพลำ วงัทองหลำง กรงุเทพฯ 13.7657 100.62333

92 หจก.ซปุเปอร ์เค.รชิ 142 - ซ.ลำดพรำ้ว 8- แยก 22วงัทองหลำง วงัทองหลำง กรงุเทพฯ 13.78226 100.59507



ล ำดับ ชือ่สถำนีบรกิำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จังหวดั ละตจิดู ลองตจิดู

93 บำงจำก - คูข่นำนเอกมัย-รำมอนิทรำ 3 81 - ประดษิฐม์นูธรรม วงัทองหลำง วงัทองหลำง กรงุเทพฯ 13.77789 100.60691

94 บำงจำก - เอกมัย 427/1 - สขุมุวทิ 63 คลองตันเหนือ วฒันำ กรงุเทพฯ 13.73806 100.58863

95 บำงจำก - สขุมุวทิ 39 1/2 - สขุมุวทิ 39 คลองตันเหนือ วฒันำ กรงุเทพฯ 13.73652 100.57207

96 บำงจำก - พัฒนำกำร 1348 - พัฒนำกำร สวนหลวง สวนหลวง กรงุเทพฯ 13.73682 100.62335

97 บำงจำก - ออ่นนุช 17/1 923/1 - ออ่นนุช สวนหลวง สวนหลวง กรงุเทพฯ 13.72141 100.61451

98 บจก. กมิเอ็ง ปิโตรเลยีม (2544) จ ำ 658 - ออ่นนุช สวนหลวง สวนหลวง กรงุเทพฯ 13.72141 100.61451

99 หจก.อโีคเพำเวอรก์รุป๊ 1111/2 - ศรนีครนิทร์ สวนหลวง สวนหลวง กรงุเทพฯ 13.70442 100.64608

100 บำงจำก - พัฒนำกำร 27 1405 - พัฒนำกำร สวนหลวง สวนหลวง กรงุเทพฯ 13.736749 100.617914

101 หจก.เอส.แอล.คำรแ์คร์ 1622 - ออ่นนุช สวนหลวง สวนหลวง กรงุเทพฯ 13.71029 100.633823

102 หจก.ปิโตรวนั 58 - รำษฎรพั์ฒนำ รำษฎรพั์ฒนำ สะพำนสงู กรงุเทพฯ 13.78076 100.70575

103 บำงจำก - กรงุเทพกรฑีำ 47 - กรงุเทพกรฑีำ สะพำนสงู สะพำนสงู กรงุเทพฯ 13.743175 100.674122

104 บจก. ตัง้ศรศีริโิชค 24/36 หมู ่4 สขุำภบิำล สะพำนสงู สะพำนสงู กรงุเทพฯ 13.788083 100.693341

105 บำงจำก - สำขำทุง่มหำเมฆ 103 - นำงลิน้จี่ ทุง่มหำเมฆ สำทร กรงุเทพฯ 13.71098 100.54168

106 บำงจำก - สำทรตัดใหม ่2 2 - - ทุง่วดัดอน สำทร กรงุเทพฯ 13.713459 100.53407

107 หจก.แสงป่ิน คำ้น ้ำมัน 560/10 หมู ่2 สำยเพิม่สนิ-ออเงนิ คลองถนน สำยไหม กรงุเทพฯ 13.89955 100.63312

108 บำงจำก - สำยไหม 63 52/9 หมู ่1 สขุำภบิำล 5 สำยไหม สำยไหม กรงุเทพฯ 13.92145 100.67558

109 บำงจำก - สวุนิทวงศ ์4 31 หมู ่8 สวุนิทวงศ(์3-4) โคกแฝด หนองจอก กรงุเทพฯ 13.8107 100.8054

110 บำงจำก - เลยีบวำรี 77 - เลยีบวำรี กระทุม่รำย หนองจอก กรงุเทพฯ 13.85555 100.85672

111 สหกรณ์กำรเกษตรหนองจอก 43/2 หมู ่4 สงัฆสนัตสิขุ กระทุม่รำย หนองจอก กรงุเทพฯ 13.853413 100.87228

112 บำงจำก - สวุนิทวงศ ์2 30/7 หมู ่3 สวุนิทวงศ์ ล ำผักชี หนองจอก กรงุเทพฯ 13.807266 100.831235

113 บำงจำก - วภิำวดรัีงสติ 21/43-44 - วภิำวดรัีงสติ ตลำดบำงเขน หลักสี่ กรงุเทพฯ 13.86637 100.57272

114 บำงจำก - สวสัดกิำร TOT 89/2 หมู ่2 แจง้วฒันะ ทุง่สองหอ้ง หลักสี่ กรงุเทพฯ 13.88315 100.57503

115 บำงจำก - เพชรบรุ-ีพระรำม 9 25/21 - รมิคลองแสนแสบ บำงกะปิ หว้ยขวำง กรงุเทพฯ 13.74707 100.59788

116 บำงจำก - เพชรบรุตีัดใหม่ 2191/1 - เพชรบรุตีัดใหม่ บำงกะปิ หว้ยขวำง กรงุเทพฯ 13.745991 100.580415

117 บำงจำก - ประชำอทุศิ-เหมง่จำ๋ย 547 - ประชำอทุศิ หว้ยขวำง หว้ยขวำง กรงุเทพฯ 13.77162 100.58288

118 หจก.หงษ์ศริชิยั 38 - เทยีมรว่มมติร หว้ยขวำง หว้ยขวำง กรงุเทพฯ 13.76707 100.57702

119 บจก. รัตนำ แกส๊ แอนด ์ออยล ์ 108 หมู ่3 รัตนำธเิบศร์ ไทรมำ้ เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 13.869818 100.46813

120 บจก. พรธวฒัน์ แกส๊ แอนด ์ออยล ์จ ำ 104 หมู ่3 รัตนำธเิบศร์ ไทรมำ้ เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 13.871377 100.465099

121 บำงจำก - เรวดี 35/1 หมู ่3 เรวดี ตลำดขวญั เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 13.859199 100.483974

122 บำงจำก - สำขำประชำชืน่ 37/5 หมู ่1 ประชำชืน่ ทำ่ทรำย เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 13.873540 100.548884

123 บจก. งำมวงศว์ำนแกส๊ แอนด ์ออยล ์จ 145 - งำมวงศว์ำน บำงเขน เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 13.858539 100.28342

124 บำงจำก - แครำย 54/45 หมู ่9 ตวิำนนท์ บำงกระสอ เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 13.86500745 100.5200207

125 บำงจำก - แครำย 2 251 - ตวิำนนท์ บำงกระสอ เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 13.86403 100.5198

126 บำงจำก-สำขำรำชพฤกษ์ 14/5 หมู ่5 รำชพฤกษ์ บำงรักนอ้ย เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 13.884777 100.450148

127 บำงจำก - รัตนำธเิบศร์ 79/11-12 หมู ่3 รัตนำธเิบศร์ บำงรักนอ้ย เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 13.874552 100.458017

128 บำงจำก - พบิลูยส์งครำม 5/26 หมู ่6 พบิลูยส์งครำม สวนใหญ่ เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 13.835640 100.499303

129 บำงจำก - บำงบัวทอง 1 4/2 หมู ่4 สำยตลิง่ชนั-สพุรรณ รำษฎรน์ยิม ไทรนอ้ย นนทบรุี 14.062865 100.327052

130 หจก.นครอนิทรพั์ฒนำ 99/33 หมู ่1 รำชพฤกษ์ บำงขนุกอง บำงกรวย นนทบรุี 13.81408 100.44981

131 สหกรณ์กำรเกษตรบำงกรวย 15/10 หมู ่4 บำงกรวย-จงถนอม มหำสวสัดิ์ บำงกรวย นนทบรุี 13.802349 100.448447

132 บำงจำก - เทดิพระเกยีรติ 87/93 หมู ่3 เทดิพระเกยีรติ วดัชลอ บำงกรวย นนทบรุี 13.801411 100.476964

133 บำงจำก - ไทรนอ้ย 47/1 หมู ่2 สำยบำงกรวย-ไทรนอ้ยบำงบัวทอง บำงบัวทอง นนทบรุี 13.927756 100.408769

134 บำงจำก - กำญจนำภเิษก กม.41 67 หมู ่6 - บำงรักพัฒนำ บำงบัวทอง นนทบรุี 13.89184 100.40774

135 บำงจำก - สำขำบำงบัวทอง-ไทรนอ้ย(3) 211/1 หมู ่3 สำยบำงบัวทอง-ไทรนอ้ยบำงรักพัฒนำ บำงบัวทอง นนทบรุี 13.89415 100.43038

136 บำงจำก - สำขำบำงบัวทอง 2 80 หมู ่9 สำยบำงบัวทอง-สพุรรณบรุ ี(34-)ละหำร บำงบัวทอง นนทบรุี 13.955938 100.405487

137 หจก. น เจรญิแกส๊ 8/4 หมู ่4 - ล ำโพ บำงบัวทอง นนทบรุี 13.963915 100.430018

138 บำงจำก - รำชพฤกษ์ 2 54/11 หมู ่2 รำชพฤกษ์ บำงพลับ ปำกเกร็ด นนทบรุี 13.9151 100.45145



ล ำดับ ชือ่สถำนีบรกิำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จังหวดั ละตจิดู ลองตจิดู

139 บจก. ชยัยทุธปิโตรเลยีม 50/1192 หมูท่ี ่9 - บำงพดู ปำกเกร็ด นนทบรุี 13.909548 100.538395

140 บจก. ไอ.อ.ี เทรดดิง้ 99/481 หมู ่8 ตวิำนนท์ บำงพดู (บำงพัง) ปำกเกร็ด นนทบรุี 13.918389 100.516111

141 หจก.รุง่ทวิำ ปิโตรเลยีม 8/153 หมู ่3 ตวิำนนท์ บำ้นใหม่ ปำกเกร็ด นนทบรุี 13.938372 100.541108

142 บจก. กำญจนศักดิ ์(1994) 223/277 หมู ่4 แจง้วฒันะ ปำกเกร็ด ปำกเกร็ด นนทบรุี 13.906029 100.524354

143 บำงจำก - สำขำแจง้วฒันะ 22 112/1 หมู ่5 แจง้วฒันะ ปำกเกร็ด ปำกเกร็ด นนทบรุี 13.90637 100.51327

144 หจก.จฑุำสมติร 97 หมู ่5 สำยปทมุธำน-ีบำงควูดับำงเดือ่ เมอืงปทมุธำนี ปทมุธำนี 13.98117 100.51397

145 บจก. เบสท ์เอ็นเนอรย์ี ่พลัส จ ำกั 55/5 หมูท่ี ่5 - บำงกะดี เมอืงปทมุธำนี ปทมุธำนี 13.985920 100.550537

146 บำงจำก - พัฒนสมัพันธ์ 62/5 - พัฒนสมัพันธ์ บำงปรอก เมอืงปทมุธำนี ปทมุธำนี 14.022500 100.528521

147 บำงจำก - สวสัดกิำรศนูยฝึ์กอบรมวศิว 1/13-14 หมู ่6 สำยรังสติ-ปทมุธำนี บำงพนู เมอืงปทมุธำนี ปทมุธำนี 13.993864 100.577733

148 บจก. ลิม้เจรญิผล 152/4 หมู ่6 รังสติ-ปทมุธำนี บำงพนู เมอืงปทมุธำนี ปทมุธำนี 13.98766 100.58528

149 บำงจำก - บำงพนู 2 77/2 หมู ่5 สำยเลยีบคลองรังสติ (31--)บำงพนู เมอืงปทมุธำนี ปทมุธำนี 13.975036 100.576766

150 สหกรณ์กำรเกษตรคลองหลวง  (สำขำ1 45/1 หมู ่7 - คลองเจ็ด คลองหลวง ปทมุธำนี 14.162767 100.747874

151 หจก.สหรุง่เรอืงออยล์ 45/5 หมู ่6 สำยบำงขันธ-์คลองหลวงคลองสี่ คลองหลวง ปทมุธำนี 14.06621864 100.6849927

152 บำงจำก - นวนคร 55/200 หมู ่13 นวนคร 5 คลองหนึง่ คลองหลวง ปทมุธำนี 14.12102 100.60657

153 บำงจำก - พหลโยธนิ กม.38 54/4 หมู ่6 พหลโยธนิ คลองหนึง่ คลองหลวง ปทมุธำนี 14.041546 100.615992

154 บจก. เบสท ์เอ็นเนอรย์ี ่พลัส จ ำกั 63 3 พหลโยธนิ คลองหนึง่ คลองหลวง ปทมุธำนี 14.017670 100.616052

155 บจก. ร ำ่รวย ปิโตรเลยีม 137 - รังสติ-นครนำยก ประชำธปัิตย์ ธัญบรุี ปทมุธำนี 13.987015 100.626967

156 หจก.สมัฤทธิอ์อยล์ 25/2 หมู ่4 สำยรังสติ-นครนำยก ล ำผักกดู ธัญบรุี ปทมุธำนี 14.04112 100.78922

157 บำงจำก - สำขำลำดหลมุแกว้ 5/5 หมู ่5 สำยปทมุธำน-ีลำดหลมุแกว้คบูำงหลวง ลำดหลมุแกว้ ปทมุธำนี 14.034657 100.489309

158 หจก.บญุคุม้ออยลบ์รกิำร (1993) 69/1 หมู ่6 เลยีบคลองสอง คคูต ล ำลกูกำ ปทมุธำนี 13.971084 100.643691

159 บำงจำก - ล ำลกูกำ (คลอง 1) 164/8 หมู ่9 - คคูต ล ำลกูกำ ปทมุธำนี 13.951582 100.631105

160 บจก. รวยรุง่เรอืง ปิโตรเลยีม จ ำกั 68 หมูท่ี ่5 ล ำลกูกำ บงึค ำพรอ้ย ล ำลกูกำ ปทมุธำนี 13.934561 100.74495

161 สหกรณ์กำรเกษตร ล ำลกูกำ 44/3 หมู ่5 พหลโยธนิ-ล ำลกูกำ บงึค ำพรอ้ย ล ำลกูกำ ปทมุธำนี 13.935222 100.747638

162 บจก. เคมำรท์บรกิำร 26/22 หมูท่ี3่ - ลำดสวำย ล ำลกูกำ ปทมุธำนี 13.932952 100.696089

163 หจก. ช.รุง่รัตน์บรกิำร 49 หมู ่4 สำยมนีบรุ-ีล ำลกูกำ-หนองแคบงึกำสำม หนองเสอื ปทมุธำนี 14.201371 100.823699

164 บำงจำก - เทพำรักษ์ กม.7 7/9 หมู ่1 เทพำรักษ์ เทพำรักษ์ เมอืงสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร 13.616921 100.653939

165 บจก. เทพำรักษ์ พลูทรัพย ์ 1021 หมูท่ี ่3 - เทพำรักษ์ เมอืงสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร 13.631637 100.618924

166 บจก. ปิยะกำรปิโตรเลยีม 378 หมู ่2 แพรกษำ แพรกษำ เมอืงสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร 13.571165 100.648768

167 หจก.ทับทมิเรอืนทอง 272 หมู ่2 นคิมอตุสำหกรรมบำงปบูำงปใูหม่ เมอืงสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร 13.534518 100.658505

168 บำงจำก - สำขำปำกน ้ำ 2 125/2 - สขุมุวทิ ปำกน ้ำ เมอืงสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร 13.607052 100.595791

169 บำงจำก - ปำกน ้ำ 354/1 - สขุมุวทิ ปำกน ้ำ เมอืงสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร 13.596901 100.604198

170 บจก. บ.ีซ.ีปิโตรเลยีม 532/1 - สขุมุวทิ(โคง้โพธิ)์ ปำกน ้ำ เมอืงสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร 13.576786 100.604782

171 บำงจำก - ศรนีครนิทร์ 887 หมูท่ี ่5 ศรนีครนิทร์ ส ำโรงเหนือ เมอืงสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร 13.650875 100.640145

172 หจก.เอ็นเนอรย์ี-่วนั 3208 หมู ่1- สขุมุวทิ 1-7 ส ำโรงเหนือ เมอืงสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร 13.654312 100.611567

173 บำงจำก - ศรนีครนิทร ์ศรดีำ่น 6 334 หมู ่5 - ส ำโรงเหนือ เมอืงสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร 13.637492 100.633027

174 บำงจำก - เคหะบำงพลี 98/3-4 หมู ่1 เทพำรักษ์ บำงเสำธง บำงเสำธง สมทุรปรำกำร 13.586301 100.794001

175 บำงจำก - บำงนำ-ตรำด กม.22 46/1 หมู ่1 สำยบำงนำ-ตรำด ศรีษะจรเขใ้หญ่ บำงเสำธง สมทุรปรำกำร 13.598877 100.792169

176 บจก. ร ำ่รวยทรัพยปิ์โตรเลยีม 355 หมู ่5 สขุมุวทิ คลองดำ่น บำงบอ่ สมทุรปรำกำร 13.5101 100.81015

177 บำงจำก - บำงนำ-ตรำด กม.27 399/2 หมู ่1 สำยบำงนำ - ตรำด บำงบอ่ บำงบอ่ สมทุรปรำกำร 13.587921 100.839856

178 บจก. เอ็ม คอรป์อเรชั่น 2019 557 หมูท่ี ่1 - บำงบอ่ บำงบอ่ สมทุรปรำกำร 13.586703 100.840578

179 บำงจำก - สำขำหนำมแดง 9/1 หมู ่1 หนำมแดง บำงแกว้ บำงพลี สมทุรปรำกำร 13.629101 100.633745

180 บำงจำก - สำขำบำงนำ - ตรำด กม.16 4/43 หมู ่1 บำงนำ-ตรำด บำงโฉลง บำงพลี สมทุรปรำกำร 13.617978 100.745479

181 บจก. เค เอ เอส ออยล ์ 57/7 หมู ่7 วดัศรวีำรนีอ้ย บำงโฉลง บำงพลี สมทุรปรำกำร 13.627186 100.765717

182 บจก. ภริพัฒน์ แกส๊ แอนด ์ออยล ์จ ำ 222 2 - บำงโฉลง บำงพลี สมทุรปรำกำร 13.62088 100.735174

183 บจก. ซปุเปอรเ์ซ็นทรัลแกส๊ 158/68 หมู ่8 เทพำรักษ์ บำงพลใีหญ่ บำงพลี สมทุรปรำกำร 13.6026 100.70465

184 บำงจำก - สำขำเทพำรักษ์ กม.9 6/3 หมู ่3 เทพำรักษ์ กม. 9 บำงพลใีหญ่ บำงพลี สมทุรปรำกำร 13.611028 100.670534



ล ำดับ ชือ่สถำนีบรกิำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จังหวดั ละตจิดู ลองตจิดู

185 บำงจำก - บำงพลใีหญ่ 10/10 หมู ่12 ซอยวดับำงพลใีหญใ่นบำงพลใีหญ่ บำงพลี สมทุรปรำกำร 13.609497 100.713442

186 บำงจำก - บำงพลี 33/42 หมู ่7 หนำ้ทำงเขำ้อ ำเภอบำงพลีบำงพลใีหญ่ บำงพลี สมทุรปรำกำร 13.619703 100.704684

187 บำงจำก - เทพำรักษ์ กม.11 72 หมู ่4 เทพำรักษ์ กม. 11 บำงพลใีหญ่ บำงพลี สมทุรปรำกำร 13.606314 100.692026

188 บำงจำก - บำงนำ-ตรำด กม.13 60/11 หมู ่1 สำยบำงนำ-ตรำด กม.13รำชำเทวะ บำงพลี สมทุรปรำกำร 13.631835 100.715900

189 บำงจำก - สำขำกิง่แกว้ 23/17 หมู ่7 กิง่แกว้ รำชำเทวะ บำงพลี สมทุรปรำกำร 13.704017 100.735202

190 บจก. เบสท ์เอ็นเนอรย์ี ่พลัส จ ำกั 70/1 หมูท่ี ่12 - รำชำเทวะ บำงพลี สมทุรปรำกำร 13.640723 100.711801

191 บจก. กรนี สแควร ์ 190 หมู ่1 - หนองปรอื บำงพลี สมทุรปรำกำร 13.707721 100.76944

192 บจก. สยำมสขุสวสัดิ ์ 88/2 หมูท่ี ่4 - บำงจำก พระประแดง สมทุรปรำกำร 13.62063 100.54151

193 บจก. กมิเอ็ง ปิโตรเลยีม (2544) 78/7-9 หมู ่19 สขุสวสัดิ ์กม. 12 บำงพึง่ พระประแดง สมทุรปรำกำร 13.650070 100.522651

194 บำงจำก - ทำงรถไฟสำยเกำ่ 616 หมู ่5 ทำงรถไฟสำยเกำ่ ส ำโรง พระประแดง สมทุรปรำกำร 13.654499 100.592815

195 หจก.ชยัเพ็ญออยล ์(2007) 246/59 หมู ่8 ปู่ เจำ้สมงิพรำย (3113)ส ำโรงใต ้(ส ำโรง) พระประแดง สมทุรปรำกำร 13.645151 100.581539

196 บำงจำก - ปู่ เจำ้ 87/1 หมู ่2 ปู่ เจำ้สมงิพรำย ส ำโรงกลำง พระประแดง สมทุรปรำกำร 13.650375 100.558666


