
ชือ่สถานบีรกิาร เลขที่ หมูท่ ี่ ซอย ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์

1 บางจาก - วภิาวดรัีงสติ 21/43-44 วภิาวดรัีงสติ ตลาดบางเขน หลักสี่ กรงุเทพมหานคร 10210

2 บางจาก - ENCO 1079 วภิาวดรัีงสติ จตจัุกร จตจัุกร กรงุเทพมหานคร 10900

3 บางจาก-นวลจันทร์ 132 นวลจันทร์ นวลจันทร์ บงึกุม่ กรงุเทพมหานคร 10230

4 บางจาก - สตรวีทิย ์2 392/1 สคุนธสวสัดิ์ ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230

5 บางจาก-สขุาภบิาล 1 805 นวมนิทร์ นวลจันทร์ บงึกุม่ กรงุเทพมหานคร 10230

6 บางจาก - สวนหลวง ร.9 23/33-34 หมู ่10 ซอยสขุมุวทิ 103 สขุมุวทิ หนองบอน ประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250

7 บางจาก-อดุมสขุ 55 เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 หนองบอน ประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250

8 บจก. ก าแพงเพชร ปิโตรเลยีม 75/3 ก าแพงเพชร 2 จตจัุกร จตจัุกร กรงุเทพมหานคร 10900

9 บางจาก - พหลโยธนิ กม.22 2 ซอยพหลโยธนิ 73 พหลโยธนิ สนามบนิ ดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 10210

10 บางจาก - สายไหม 63 52/9 หมู ่1 สขุาภบิาล 5 สายไหม สายไหม กรงุเทพมหานคร 10220

11 บจก. สายไหมคารแ์กส๊ 511/9 วภิาวดรัีงสติ สนามบนิ ดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 10210

12 บางจาก-ประชาอทุศิ 349 ประชาอทุศิฝ่ังซา้ย บางมด ทุง่ครุ กรงุเทพมหานคร 10140

13 บางจาก-ป่ินเกลา้-นครชยัศร ี2 68/24 หมู ่12 สายป่ินเกลา้-นครชยัศรี ศาลาธรรมสพน์ ทววีฒันา กรงุเทพมหานคร 10170

14 บางจาก - พระราม 2 กม.11 82/9 หมู ่4 พระราม 2 แสมด า บางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150

15 บางจาก - กาญจนาภเิษก (บางบอน) 95/3 กาญจนาภเิษก บางบอน บางบอน กรงุเทพมหานคร 10150

16 บางจาก - พระราม 2 กม.12 607/2 พระรามที ่2 แสมด า บางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150

17 บางจาก-กาญจนาภเิษก (2) 65/1 หมู ่17 กาญจนาภเิษก ศาลาธรรมสพน์ ทววีฒันา กรงุเทพมหานคร 10170

18 บางจาก - บรมราชชนน ีกม.10 ขาเขา้ 474 บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทววีฒันา กรงุเทพมหานคร 10170

19 บางจาก-ราษฎรบ์รูณะ 2 43/2-3 หมู ่9 ราษฎรบ์รูณะ บางปะกอก ราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร 10140

20 บางจาก - เอกชยั (2) 684 เอกชยั บางบอน บางบอน กรงุเทพมหานคร 10150

21 บางจาก - ป่ินเกลา้-นครชยัศรี 347 บรมราชชนนี ฉมิพลี ตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร 10170

22 บจก. เจรญิราษบรูณะ 184 ราษฎรบ์รูณะ บางปะกอก ราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร 10140

23 บจก. สนิป่ินเกลา้ 314 บรมราชชนนี ฉมิพลี ตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร 10170

24 บจก. ราษฎรบ์รูณะบรกิาร 1 ราษฎรบ์รูณะ บางปะกอก ราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร 10140

25 บจก. สทุธจิติพัฒนา 128/3 พทุธมณฑล สาย 4 บางพรม ตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร 10710

26 บจก.สยามสขุสวสัดิ(์สาขาพทุธมนฑลสาย 2) 29/43 หมูท่ี ่11 ศาลาธรรมสพน์ ทววีฒันา กรงุเทพมหานคร 10170

27 บางจาก - บางแค 1303 กาญจนาภเิษก บางแคเหนอื บางแค กรงุเทพมหานคร 10160

28 บางจาก - บางขนุเทยีนชายทะเล 188/2 บางขนุเทยีน-ชายทะเล แสมด า บางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150

29 บางจาก - ถนนพระเทพ 415 - - พรานนก-พทุธมณฑล บางพรม ตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร 10170

30 บางจาก - พัฒนาการ 27 1405 พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250

31 สถานบีรกิารน ้ามันเพือ่สวสัดกิารสรรพาวธุทหารเรอื 801 รมิทางรถไฟสายเกา่ บางนา บางนา กรงุเทพมหานคร 10260

32 หจก.เอส.แอล.คารแ์คร์ 1622 ออ่นนุช สวนหลวง สวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250

33 บางจาก-สวุนิทวงศ ์4 31 หมู ่8 สวุนิทวงศ(์304) โคกแฝด หนองจอก กรงุเทพมหานคร 10530

34 บางจาก-รามอนิทรา กม.14 50 รามอนิทรา มนีบรุี มนีบรุี กรงุเทพมหานคร 10510

35 บางจาก-สวุนิทวงศ ์2 30/7 หมู ่3 สวุนิทวงศ์ ล าผักชี หนองจอก กรงุเทพมหานคร 10530

36 บางจาก - นมิติใหม ่2 3/1 นมิติใหม่ มนีบรุี มนีบรุี กรงุเทพมหานคร 10510

37 บางจาก - เลยีบวารี 77 - เลยีบวารี กระทุม่ราย หนองจอก กรงุเทพมหานคร 10530

38 บางจาก - รม่เกลา้ 179/9 - รม่เกลา้ คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร 10520

39 สกก. หนองจอก 43/2 หมู ่4 สงัฆสนัตสิขุ กระทุม่ราย หนองจอก กรงุเทพมหานคร 10530

40 บจก. วชัรชยัปิโตรเลยีม 445 หมู ่13 สหีบรุานุกจิ มนีบรุี มนีบรุี กรงุเทพมหานคร 10510

41 บจก. โมเดริน์ บซิ 277 พระยาสเุรนทร์ บางชนั คลองสามวา กรงุเทพมหานคร 10510

42 บางจาก-พหลโยธนิ กม.38 54/4 หมู ่6 พหลโยธนิ คลองหนึง่ คลองหลวง ปทมุธานี 12120

43 บางจาก-นวนคร 55/200 หมู ่13 นวนคร 5 คลองหนึง่ คลองหลวง ปทมุธานี 12120

44 บางจาก - ลาดหลมุแกว้ 5/5 หมู ่5 สายปทมุธานี-ลาดหลมุแกว้ คบูางหลวง ลาดหลมุแกว้ ปทมุธานี 12140

45 บางจาก-ชวนชืน่ 97 หมู ่5 สายปทมุธานี-บางควูดั บางเดือ่ เมอืงปทมุธานี ปทมุธานี 12000

46 บจก. ร า่รวย ปิโตรเลยีม 137 รังสติ-นครนายก ประชาธปัิตย์ ธัญบรุี ปทมุธานี 12130

47 บจก. ลิม้เจรญิผล 152/4 หมู ่6 รังสติ-ปทมุธานี บางพนู เมอืงปทมุธานี ปทมุธานี 12000

48 หจก.บญุคุม้ออยลบ์รกิาร (1993) 69/1 หมู ่6 เลยีบคลองสอง คคูต ล าลกูกา ปทมุธานี 12130

49 บจก. เบสท ์เอ็นเนอรย์ี ่พลัส 63 3 พหลโยธนิ คลองหนึง่ คลองหลวง ปทมุธานี 12120

50 บจก. เบสท ์เอ็นเนอรย์ี ่พลัส 55/5 หมูท่ี ่5 บางกะดี เมอืงปทมุธานี ปทมุธานี 12000

51 บจก. เคมารท์บรกิาร 26/22 หมูท่ี3่ ลาดสวาย ล าลกูกา ปทมุธานี 12150

52 บางจาก-ล าลกูกา คลอง 7 68 หมูท่ี ่5 ล าลกูกา บงึค าพรอ้ย ล าลกูกา ปทมุธานี 12150

53 หจก. ช.รุ่งรัตนบ์รกิาร 49 หมู ่4 สายมนีบรุ-ีล าลกูกา-หนองแค บงึกาสาม หนองเสอื ปทมุธานี 12170

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

55 บางจาก-บางบัวทอง 1 4/2 หมู ่4 สายตลิง่ชนั-สพุรรณ ราษฎรน์ยิม ไทรนอ้ย นนทบรุี 11150

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

57 บางจาก - บางบัวทอง 2 80 หมู ่9 สายบางบัวทอง-สพุรรณบรุ ี(340) ละหาร บางบัวทอง นนทบรุี 11110

58 บางจาก - กาญจนาภเิษก กม.41 67 หมู ่6 - - บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบรุี 11110

59 บางจาก-แจง้วฒันะ 223/277 หมู ่4 แจง้วฒันะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรุี 11120

60 บจก. พรธวฒัน ์แกส๊ แอนด ์ออยล ์ 104 หมู ่3 รัตนาธเิบศร์ ไทรมา้ เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 11000



ชือ่สถานบีรกิาร เลขที่ หมูท่ ี่ ซอย ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์

61 หจก. น เจรญิแกส๊ 8/4 หมู ่4 - - ล าโพ บางบัวทอง นนทบรุี 11110

62 บางจาก-เคหะบางพลี 98/3-4 หมู ่1 เทพารักษ์ บางเสาธง บางเสาธง สมทุรปราการ 10540

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

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

65 บางจาก-สาขาเทพารักษ์ กม.9 6/3 หมู ่3 เทพารักษ์ กม. 9 บางพลใีหญ่ บางพลี สมทุรปราการ 10540

66 บางจาก-สาขากิง่แกว้ 23/17 หมู ่7 กิง่แกว้ ราชาเทวะ (ราชาเทวะ) บางพลี สมทุรปราการ 10540

67 บางจาก-ทางรถไฟสายเกา่ 616 หมู ่5 ทางรถไฟสายเกา่ ส าโรง พระประแดง สมทุรปราการ 10130

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

69 บางจาก - ปู่ เจา้ 87/1 หมู ่2 ปู่ เจา้สมงิพราย ส าโรงกลาง พระประแดง สมทุรปราการ 10130

70 บางจาก - บางพลใีหญ่ 10/10 หมู ่12 ซอยวดับางพลใีหญใ่น บางพลใีหญ่ บางพลี สมทุรปราการ 10540

71 บางจาก - บางนา-ตราด กม.16 4/43 หมู ่1 บางนา-ตราด บางโฉลง บางพลี สมทุรปราการ 10540

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

73 บางจาก - ปู่ เจา้ฯ 2 246/59 หมู ่8 ปู่ เจา้สมงิพราย (3113) ส าโรงใต ้(ส าโรง) พระประแดง สมทุรปราการ 10130

74 บางจาก - AOT 190 หมู ่1 - - หนองปรอื บางพลี สมทุรปราการ 10540

75 บจก. ปิยะการปิโตรเลยีม 378 หมู ่2 แพรกษา แพรกษา เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 10280

76 บจก. ร า่รวยทรัพยปิ์โตรเลยีม 355 หมู ่5 สขุมุวทิ คลองดา่น บางบอ่ สมทุรปราการ 10550

77 บจก. บ.ีซ.ีปิโตรเลยีม 532/1 สขุมุวทิ(โคง้โพธิ)์ ปากน ้า เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 10270

78 บจก. เค เอ เอส ออยล ์ 57/7 หมู ่7 วดัศรวีารนีอ้ย บางโฉลง บางพลี สมทุรปราการ 10540

79 บจก. สยามสขุสวสัดิ ์ 88/2 หมูท่ี ่4 - - บางจาก พระประแดง สมทุรปราการ 10130

80 บจก. ภริพัฒน ์แกส๊ แอนด ์ออยล ์ 222 2 บางโฉลง บางพลี สมทุรปราการ 10540

81 บจก. เบสท ์เอ็นเนอรย์ี ่พลัส สาขา 25 70/1 หมูท่ี ่12 ราชาเทวะ บางพลี สมทุรปราการ 10540

82 บจก. ซปุเปอรเ์ซน็ทรัลแกส๊ 158/68 หมู ่8 เทพารักษ์ บางพลใีหญ่ บางพลี สมทุรปราการ 10540

83 บางจาก-เทพารักษ์ กม.3 1021 หมูท่ี ่3 - - เทพารักษ์ เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 10270

84 สกก.เครดติยเูนีย่นเกษตรกรรมทบทวบีา้นหว้ยหนิ 107 หมู ่1 พนมสารคาม-คลองหาด ลาดกระทงิ สนามชยัเขต ฉะเชงิเทรา 24160

85 บางจาก - สวุนิทวงศ ์(1) 50 หมู ่2 สวุนิทวงศ์ วงัตะเคยีน เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา 24000

86 บางจาก-บางคลา้ 1/77 หมู ่3 สายฉะเชงิเทรา-กบนิทรบ์รุ ี(304) เสม็ดเหนอื บางคลา้ ฉะเชงิเทรา 24110

87 บางจาก-สวุนิทวงศ ์3 15/1 หมู ่5 สวุนิทวงศ์ วงัตะเคยีน เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา 24000

88 บางจาก - แปลงยาว 25/1 หมู ่7 สายฉะเชงิเทรา-สตัหบี (331) วงัเย็น แปลงยาว ฉะเชงิเทรา 24190

89 หจก.สขุสมบรูณ์ เซอรว์สิ 11/14 หมู ่8 สายฉะเชงิเทรา-พนมสารคาม บางไผ่ เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา 24000

90 บจก. เอส.ว.ีโพรเกรสซฟี (สาขาบางปะกง 1) 187 หมู ่1 บางนา-ตราด บางววั บางปะกง ฉะเชงิเทรา 24180

91 บจก. เทอรโ์บเน็กซ ์ (สาขาพนมสารคาม) 94/3 หมู ่3 เขาหนิซอ้น พนมสารคาม ฉะเชงิเทรา 24120

92 หจก.อนันตกจิบรกิาร 5/5 หมู ่2 สายบางน ้าเปรีย้ว-ตลาด หมอนทอง บางน ้าเปรีย้ว ฉะเชงิเทรา 24150

93 บจก. เคเอสเอ็ม ฉะเชงิเทรา ปิโตรเลยีม 89 หมู ่1 บางปะกง-ฉะเชงิเทรา คลองประเวศ บา้นโพธิ์ ฉะเชงิเทรา 24140

94 สกก.  วดัสงิห ์ 136 หมู ่11 - มะขามเฒา่ วดัสงิห์ ชยันาท 17120

95 สกก.  ลานสกั 178/4 หมู ่2 สายหนองฉาง-อุม้ผาง ลานสกั ลานสกั อทัุยธานี 61160

96 สกก.  ทัพทัน  (สาขา 1) 29 หมู ่2 สายทัพทัน-อทัุยธานี ทุง่นาไทย ทัพทัน อทัุยธานี 61120

97 สกก. มโนรมย ์ (สาขา 3) 25/6 หมู ่5 พหลโยธนิ ศลิาดาน มโนรมย์ ชยันาท 17110

98 สกก. ทุง่วดัสงิห ์ 79 หมู ่9 ทางหลวงชนบท (สายวดัสงิห-์ดอนตาล) มะขามเฒา่ วดัสงิห์ ชยันาท 17120

99 สกก. สรรคบรุ ี 41/2 หมู ่16 ทางหลวงแผน่ดนิสาย แพรกศรรีาชา สรรคบรุี ชยันาท 17140

100 สกก.  เมอืงอทัุยธาน ี 79 รักการดี อทัุยใหม่ เมอืงอทัุยธานี อทัุยธานี 61000

101 บางจาก-สงิหบ์รุี 116 หมู ่1 สายเอเซยี น ้าตาล อนิทรบ์รุี สงิหบ์รุี 16110

102 บางจาก-อนิทรบ์รุี 166 หมู ่6 สายบางปะอนิ-นครสวรรค์ ชนี ้ารา้ย อนิทรบ์รุี สงิหบ์รุี 16110

103 บางจาก - หนองฉาง 238 หมู ่1 สายหนองฉาง-บา้นไร่ เขาบางแกรก หนองฉาง อทัุยธานี 61170

104 หจก.แกรนดล์โีอ 111 หมู ่1 ทางหลวงบางปะอนิ-นครสวรรค์ พรหมบรุี พรหมบรุี สงิหบ์รุี 16160

105 บจก. จติรเจรญิทรัพย ์ 50 หมู ่5 สายบางปะอนิ-นครสวรรค ์(32) วดัโคก มโนรมย์ ชยันาท 17170

106 หจก.พัทธนันท์ 2018 71 หมูท่ี ่5 สายเอเซยี ทา่งาม อนิทรบ์รุี สงิหบ์รุี 16110

107 บางจาก-บายพาส-ชลบรุี 20/69 หมู ่1 สายบายพาส-ชลบรุี หว้ยกะปิ เมอืงชลบรุี ชลบรุี 20000

108 บางจาก-หนองปรอื 299 หมู ่2 สายสตัหบี-ฉะเชงิเทรา (331) หนองไผแ่กว้ บา้นบงึ ชลบรุี 20220

109 บางจาก-สาขาพนัสนคิม 42/1 หมู ่7 สขุประยรู วดัโบสถ์ พนัสนคิม ชลบรุี 20140

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

111 บางจาก - หนองมน 413 สขุมุวทิ แสนสขุ เมอืงชลบรุี ชลบรุี 20000

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

113 บางจาก - บอ่วนิ 1 88/13 หมู ่3 สตัหบี-ฉะเชงิเทรา (331) บอ่วนิ ศรรีาชา ชลบรุี 20230

114 บางจาก - บา้นบงึ 105 หมู ่5 สายชลบรุ-ีบา้นบงึ มาบไผ่ บา้นบงึ ชลบรุี 20170

115 บางจาก - ศรรีาชา กม.119 137/100 สขุมุวทิ ศรรีาชา ศรรีาชา ชลบรุี 20110

116 บางจาก - มาบเอยีง กม.15 658/6 หมูท่ี ่10 เขาคันทรง ศรรีาชา ชลบรุี 20110

117 บางจาก - นาเกลอื สขุมุวทิ กม.142 472/59 หมูท่ี ่4 นาเกลอื บางละมงุ ชลบรุี 20150

118 บจก. วนิเนอรย์ี ่(ไทยแลนด)์ 168, 168/1-4 หมู ่2 ทางหลวงหมายเลข 7 ทุง่สขุลา ศรรีาชา ชลบรุี 20110

119 บจก. พลังงานชลบรุ ี 258/5 หมู ่10 - - บา้นสวน เมอืงชลบรุี ชลบรุี 20000

120 บจก. เพ็ชรประสทิธิ ์แอลพจี ี 69 หมูท่ี ่7 - - หนองขา้งคอก เมอืงชลบรุี ชลบรุี 20000
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121 บจก. เพชรศกิวสั ปิโตรเลยีม 274/19 หมูท่ี ่7 บอ่วนิ ศรรีาชา ชลบรุี 20110

122 หจก.ราชาวดแีกส๊แอนดปิ์โตรเคมคีัลส์ 1 หมูท่ี ่1 เขาไมแ้กว้ บางละมงุ ชลบรุี 20150

123 บจก. ท ีเอช แอล ปิโตรเลยีม 105 หมูท่ี ่1 - - บา้นเกา่ พานทอง ชลบรุี 20160

124 บจก. เพ็ชรศวิะ ปิโตรเลยีม 53/7 หมูท่ี ่7 - - หนองขา้งคอก เมอืงชลบรุี ชลบรุี 20000

125 หจก.ถนอมพงษ์มทีรัพย ์ออยล์ 38/5 หมูท่ี ่5 - - หนองบอนแดง บา้นบงึ ชลบรุี 20170

126 บจก. ปิโตรเลยีม แอนด ์เฟรนด ์ 75 - - ขา้วหลาม แสนสขุ เมอืงชลบรุี ชลบรุี 20130

127 สกก. ศรมีหาโพธ ิ 23 หมู ่9 สวุนิทวงศ์ ศรมีหาโพธิ ศรมีหาโพธิ ปราจนีบรุี 25140

128 สกก.  วฒันานคร 283 หมู ่3 สวุรรณศร วฒันานคร วฒันานคร สระแกว้ 27160

129 กลุม่เกษตรกรท าสวนนายายอาม 40 หมู ่3 สขุมุวทิ นายายอาม นายายอาม จันทบรุี 22160

130 สกก.  โป่งน ้ารอ้น 315 หมู ่1 - ทับไทร โป่งน ้ารอ้น จันทบรุี 22140

131 สหกรณ์นคิมกบนิทรบ์รุี 721 หมู ่2 ทางหลวงแผน่ดนิ สายกบนิทรบ์รุ-ีนครราชสมีา(304) ทุง่โพธิ์ นาดี ปราจนีบรุี 25220

132 สกก. เมอืงสระแกว้  สาขา 1 246 หมู ่1 ทางหลวงแผน่ดนิสายพนมสารคาม-สระแกว้ (359) สระขวญั เมอืงสระแกว้ สระแกว้ 27000

133 สกก.  โคกปีบ 207 หมู ่7 สวุนิทวงศ์ โคกปืบ ศรมีโหสถ ปราจนีบรุี 25190

134 สกก. เมอืงปราจนีบรุ ี 140 หมู ่2 สวุนิทวงศ์ ไมเ้ค็ด เมอืงปราจนีบรุี ปราจนีบรุี 25230

135 บางจาก-ทา่ใหม ่2 61/4 หมู ่3 สขุมุวทิ ทุง่เบญจา ทา่ใหม่ จันทบรุี 22170

136 บางจาก-ทา่ใหม ่1 67/20 หมู ่3 สขุมุวทิ ทุง่เบญจา ทา่ใหม่ จันทบรุี 22170

137 หจก.เขาวงกต บรกิาร 137/4 หมู ่2 สายนายายอาม-เขาวงกต เขาวงกต แกง่หางแมว จันทบรุี 22160

138 หจก. ส.โชตรัิตนบ์รกิาร 510 หมู ่2 สวุรรณศร (33) ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจนีบรุี 25130

139 หจก.สริวิมิลออยล์ 160 หมู ่1 สวุรรณศร บา้นดา่น อรัญประเทศ สระแกว้ 27120

140 บจก. เอมมี ่เอ็นจวี ี 219 หมูท่ี ่15 นนทรี กบนิทรบ์รุี ปราจนีบรุี 25110

141 บจก. ส.โชคจรรยาพชืผล 112 หมู ่5 สายจันทบรุ-ีสระแกว้ ทรายขาว สอยดาว จันทบรุี 22180

142 หจก.บา้นสรา้งเซอรว์สิกรุ๊ป 57 หมู ่6 ทางหลวงสาย (3481) บางกระเบา บา้นสรา้ง ปราจนีบรุี 25150

143 สหกรณ์เมอืงนครปฐม 67/11 หมู ่6 มาลัยแมน วงัตะกู เมอืงนครปฐม นครปฐม 73000

144 สกก.  ศรปีระจันต ์ 371 หมู ่2 ทางหลวงแผน่ดนิสายสพุรรณบรุ-ีชยันาท (340) ศรปีระจันต์ ศรปีระจันต์ สพุรรณบรุี 72140

145 สกก.  เดมิบางนางบวช 83 หมู ่3 ทางหลวงชนบทหมายเลข สพ.3050 เขาพระ เดมิบางนางบวช สพุรรณบรุี 72120

146 สกก.  ดอนตมู 63 หมู ่1 ทางหลวงจังหวดัสายนครปฐม-สามงา่ม(3036) สามงา่ม ดอนตมู นครปฐม 73150

147 สหกรณ์ หมูบ่า้นสหพร 224 4 มหาสวสัดิ์ พทุธมณฑล นครปฐม 73170

148 บางจาก-เพชรเกษม 199/2 หมู ่9 ในเมอืง ล าพยา เมอืงนครปฐม นครปฐม 73000

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

150 บางจาก-สามพราน 2 38/14 หมู ่2 สายป่ินเกลา้ - นครชยัศรี บางเตย สามพราน นครปฐม 73110

151 บางจาก-นครชยัศร ี2 98 หมู ่3 เพชรเกษม ศรษีะทอง นครชยัศรี นครปฐม 73120

152 บางจาก - เพชรเกษม ขาเขา้ กม.61 272 หมู ่2 เพชรเกษม ล าพยา เมอืงนครปฐม นครปฐม 73000

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

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

155 หจก.สมควรชยั 111/2 หมู ่1 มาลัยแมน ดอนก ายาน เมอืงสพุรรณบรุี สพุรรณบรุี 72000

156 บจก. ออ้มใหญปิ่โตรเลีย่มเซอรว์สิ 17/83 หมู ่2 เพชรเกษม ออ้มใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160

157 บจก. ไทย-เทค อนิเตอรเ์นชัน่แนล 92/43 หมู ่5 - - วงัยาง ศรปีระจันต์ สพุรรณบรุี 72140

158 หจก.วฒุชิยัปิโตรเลยีม 460 3 อูท่อง อูท่อง สพุรรณบรุี 72160

159 บจก. พราวออยล ์ 999 หมูท่ี ่11 ทุง่คอก สองพีน่อ้ง สพุรรณบรุี 72110

160 หจก.ณัฐภัทรออยล์ 114 หมู ่10 สายอูท่อง-สระกระโจม บา้นโขง้ อูท่อง สพุรรณบรุี 72160

161 บจก. สนิลาวลัย ์ 173 หมู ่6 สายสพุรรณบรุ-ีชยันาท (340) วงัยาง ศรปีระจันต์ สพุรรณบรุี 72140

162 สกก.  หนองแซง 45 หมู ่3 ทางหลวงแผน่ดนิสายพหลโยธนิ-หนองแซง หนองควายโซ หนองแซง สระบรุี 18170

163 สกก. นคิมสรา้งตนเองเขตโคกตมู 170 หมู ่2 - โคกตมู เมอืงลพบรุี ลพบรุี 15210

164 สหกรณ์การเชา่ซือ้ทีด่นิหนองเสอื 67/11 หมู ่4 - หนองหมู วหิารแดง สระบรุี 18150

165 สกก. พัฒนานคิม 224/3 หมู ่1 - ดลีัง พัฒนานคิม ลพบรุี 15220

166 สกก.  ทา่วุง้ 346 หมู ่1 สายสงิหบ์รุ-ีลพบรุี ทา่วุง้ ทา่วุง้ ลพบรุี 15150

167 บางจาก-แกง่คอย 94 หมู ่4 มติรภาพ ตาลเดีย่ว แกง่คอย สระบรุี 18110

168 หจก.กสกิจิปิโตรเลยีม 226 หมู ่10 สวุรรณศร หนองสรวง วหิารแดง สระบรุี 18150

169 หจก. ป-ธนพลคา้น ้ามัน 4 หมู ่4 ทา่มะนาว ทา่มะนาว ชยับาดาล ลพบรุี 15130

170 หจก.ป.อดุมทรัพย์ 155 หมู ่7 ถนนมติรภาพ(2) ตาลเดีย่ว แกง่คอย สระบรุี 18110

171 บจก. เค.ซ.ีออยล ์ 66 หมู ่7 พหลโยธนิ หว้ยบง เฉลมิพระเกยีรติ สระบรุี 18240

172 บจก. ป.ฟ้าใสเซอรว์สิ 101 หมู ่8 พหลโยธนิ หนา้พระลาน เฉลมิพระเกยีรติ สระบรุี 18000

173 บจก. วธินทรัพย ์ 888 หมู ่5 - - หว้ยขมิน้ หนองแค สระบรุี 18230

174 บจก. ว.ีพ.ีทรัพยร์ุ่งเรอืง 39 หมู ่5 - - หว้ยบง เฉลมิพระเกยีรติ สระบรุี 18000

175 บจก. พ ีพลัส พาวเวอร ์ 95/4 4 สวุรรณศร บา้นล า วหิารแดง สระบรุี 18150

176 บจก. บ ีปิโตรเลยีม เซอรว์สิ 9 - - รามเดโช ทะเลชบุศร เมอืงลพบรุี ลพบรุี 15000

177 บจก. สยามสขุสวสัดิ ์ (สระบรุบีายพาส) 135 หมูท่ี ่4 - - กดุนกเปลา้ เมอืงสระบรุี สระบรุี 18000

178 บจก. พ.ีเจ ออยล ์ซพัพลาย 64/8 หมูท่ี ่3 - - หนองปลาไหล เมอืงสระบรุี สระบรุี 18000

179 หจก.วทิรูยบ์รกิาร 96 หมู ่9 สายสระบรุ-ีหลม่สกั (21) โคกสลงุ พัฒนานคิม ลพบรุี 15140

180 บางจาก-สายเอเซยี 59 หมู ่3 สายเอเซยี บา้นหวา้ บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 13160
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181 บางจาก-เอเซยี 2 52 หมู ่7 สายเอเซยี กม. 69 คลองสวนพลู พระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา 13000

182 บางจาก-คลังบางปะอนิ 99 หมู ่9 ทางเขา้-ออก FPT บางกระสัน้ บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 13160

183 บางจาก - พหลโยธนิ ขาเขา้ กม.59 55/1 หมู ่3 พหลโยธนิ ล าไทร วงันอ้ย พระนครศรอียธุยา 13170

184 บางจาก-ประตนู ้าพระอนิทร์ 140/17 หมู ่7 พหลโยธนิ เชยีงรากนอ้ย บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 13180

185 หจก.ป่าโมกปิโตรเลยีม 118 หมู ่8 สายอยธุยา-อา่งทอง โรงชา้ง ป่าโมก อา่งทอง 14130

186 หจก.พรอรณุบรกิาร 58/1 หมู ่5 ตลิง่ชนั-สพุรรณ สามเมอืง ลาดบัวหลวง พระนครศรอียธุยา 13230

187 หจก.ไอลดา ปิโตรเลยีม 78 หมู ่2 สายเอเซยี ไชยภมูิ ไชโย อา่งทอง 14140

188 บจก. กฤตย ์ สาขา 3 19/5 หมู ่10 สายบางปะอนิ-บางปะหัน(347) ปากกราน เมอืงพระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา 13000

189 บจก. ต.ปราสาททองบรกิาร 2014 92 หมู ่6 พหลโยธนิ เชยีงรากนอ้ย บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 13180

190 บจก. สยามสขุสวสัดิ ์ 63 หมู ่4 สายบางปะอนิ-นครสวรรค ์(32) คลองจกิ บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 13160

191 บจก. ไออารอ์าร ์คอรเ์ปอรเ์รชัน่  (สาขา 5) 555 หมู ่2 พหลโยธนิ ล าไทร วงันอ้ย พระนครศรอียธุยา 13170

192 บจก. ไออารอ์าร ์คอรเ์ปอรเ์รชัน่  (สาขา 4) 55/5 ถนนโรจนะ สามเรอืน บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 13160

193 หจก.ตัง้ประไพพัฒนา แกส๊ 16 หมู ่3 - - พทุเลา บางปะหัน พระนครศรอียธุยา 13220

194 บจก. เอสเอสซ ีปิโตรเลยีม 248 หมูท่ี ่2 - - ชะแมบ วงันอ้ย พระนครศรอียธุยา 13170

195 บจก. รวยมหาทรัพย ์ปิโตรเลยีม 28/20 หมูท่ี ่9 สายเอเซยี เชยีงรากนอ้ย บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 13180

196 หจก.เพิม่ทรัพยปิ์โตรเลยีม 66/7 หมู ่1 สายเอเซยี จรเขร้อ้ง ไชโย อา่งทอง 14140

197 สหกรณ์ การเกษตรดา่นขนุทด 333 หมู ่6 ทางหลวงสาย 2148 ดา่นขนุทด-หนองสรวง - ดา่นขนุทด นครราชสมีา 30210

198 สกก. ขามทะเลสอ 196 หมู ่4 สายโคกกรวด-หนองสวง ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสมีา 30280

199 สหกรณ์ การเกษตรขามทะเลสอ 233 7 บงึออ้ ขามทะเลสอ นครราชสมีา 30280

200 บางจาก-สงูเนนิ 20 หมู ่9 มติรภาพ สงูเนนิ สงูเนนิ นครราชสมีา 30170

201 บางจาก-ลาดบัวขาว 166 หมู ่15 มติรภาพ ลาดบัวขาว สคี ิว้ นครราชสมีา 30340

202 บางจาก-สงูเนนิ 2 68/4 หมู ่2 มติรภาพ มะเกลอืใหม่ สงูเนนิ นครราชสมีา 30170

203 บางจาก - ปากชอ่ง 199 หมู ่1 มติรภาพ หนองน ้าแดง ปากชอ่ง นครราชสมีา 30130

204 บางจาก - มติรภาพ กม.134 444/1 8 โคกกรวด เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 30000

205 บางจาก - มติรภาพ กม.92 25 หมู ่12 ลาดบัวขาว สคี ิว้ นครราชสมีา 30340

206 บางจาก - มติรภาพ กม.97 222/10 หมู ่6 - - ลาดบัวขาว สคี ิว้ นครราชสมีา 30340

207 หจก.แกว้สมบรูณ์ 51 หมู ่3 สายบา้นนา-แกง่คอย ป่าขะ บา้นนา นครนายก 26110

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

209 หจก.น ้าคา้งออยลปิ์โตรเลยีม 144/2 หมูท่ี ่14 - เลีย่งเมอืง ขนงพระ ปากชอ่ง นครราชสมีา 30450

210 บจก. พรเีมีย่มเอ็นเนอรจ์ ี 85 หมู ่8 สายกบนิทรบ์รุ-ีนครราชสมีา(304) นกออก ปักธงชยั นครราชสมีา 30150

211 หจก.ศตีะปันยเ์ซอรว์สิ ข2-257/2 ทางหลวงเทศบาล-วงักระโจม นครนายก เมอืงนครนายก นครนายก 26000

212 บจก. พรเีมีย่มเอ็นเนอรจ์ ี (สาขา 1) 147 หมู ่7 - - ธงชยัเหนอื ปักธงชยั นครราชสมีา 30150

213 หจก.วเีอ็นแกส๊ 114 หมู ่9 - - มะเกลอืใหม่ สงูเนนิ นครราชสมีา 30170

214 สกก. หนองบญุมาก 33 หมู ่2 สายโชคชยั-เดชอดุม แหลมทอง หนองบญุมาก นครราชสมีา 30410

215 สกก.  สารภโีชคชยั 262 หมู ่3 สายโชคชยั-เดชอดุม โชคชยั โชคชยั นครราชสมีา 30190

216 สกก.  เสงิสาง 189/6 หมู ่15 เสงิสาง-กดุโบสถ์ เสงิสาง เสงิสาง นครราชสมีา 30330

217 สกก. โนนสงู 215 หมู ่2 ซอยบา้นสีเ่หลีย่ม มติรภาพ-โนนสงู ใหม่ โนนสงู นครราชสมีา 30160

218 ชมุนุมสกก. นครราชสมีา 1173,1173/1-7 สรุนารายณ์ ในเมอืง เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 30000

219 สกก.  พมิาย 67 หมู ่6 ทางหลวงแผน่ดนิสายพมิาย-ตลาดแค (206) ในเมอืง พมิาย นครราชสมีา 30110

220 สกก.  ชมุพวง 221 หมู ่16 ทางหลวงสายจังหวดัพมิาย-ชมุพวง (2175) ชมุพวง ชมุพวง นครราชสมีา 30270

221 สกก.  บัวใหญ ่ 48 นเิวศรัตน์ ดา่นชา้ง บัวใหญ่ นครราชสมีา 30120

222 บางจาก-สบืศริิ 152/4 สบืศริิ ในเมอืง เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 30000

223 บางจาก - มติรภาพ กม.141 1587/1 - มติรภาพ ในเมอืง เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 30000

224 หจก.เลง้เซงฮวดปิโตรเลยีม 31 หมู ่1 สายบัวใหญ-่ชยัภมูิ ขนุทอง บัวใหญ่ นครราชสมีา 30120

225 หจก.โคราช ว ีเอส กรุ๊ป 232 จอมสรุางคย์าตร์ ในเมอืง เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 30000

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

227 บจก. พวีายแสตนดารด์ 110 หมู ่10 มติรภาพ โตนด โนนสงู นครราชสมีา 30160

228 หจก.อรัญสนุทรกจิ 116 หมู ่9 - โนนแดง โนนแดง นครราชสมีา 30360

229 บจก. ท ีเอ็น เค คอรป์อเรชัน่ 569 หมูท่ี ่7 หมืน่ไวย เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 30000

230 สหกรณ์นคิมวงัไทร 151 หมู ่3 สายบา้นบงึ-แกลง พลงตาเอีย่ม วงัจันทร์ ระยอง 21210

231 สกก.  ปลวกแดง 385 หมู ่1 ปลวกแดง – ชลบรุี ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140

232 สกก. นคิมฯ ระยอง 91/8 หมู ่2 - นคิมพัฒนา นคิมพัฒนา ระยอง 21180

233 สกก.  เมอืงตราด 112 หมู ่2 สขุมุวทิ วงักระแจะ เมอืงตราด ตราด 23000

234 สกก. นคิมฯ ระยอง  สาขาปลวกแดง 382/1 หมู ่3 3245 แมน่ ้าคู ้ ปลวกแดง ระยอง 21140

235 สกก. บา้นคา่ย  สาขาหนองกรับ 239 หมู ่3 บา้นคา่ย-บา้นบงึ หนองบัว บา้นคา่ย ระยอง 21120

236 สกก. เมอืงตราด  (สาขา 1) 50/1 หมู ่7 สขุมุวทิ แหลมกลัด เมอืงตราด ตราด 23000

237 สกก. นคิมฯ ระยอง  (สาขา 1) 297/1 หมู ่1 - นคิมพัฒนา นคิมพัฒนา ระยอง 21180

238 บางจาก - ระยอง สขุมุวทิ กม.211 35 - - สขุมุวทิ เนนิพระ เมอืงระยอง ระยอง 21000

239 หจก.ไตปิ๋โตรเลีย่ม 337/1 สขุมุวทิ ทางเกวยีน แกลง ระยอง 21110

240 หจก.บญุชว่ยเหลอื (กระแสบน) 294 หมู ่8 สายบา้นบงึ-แกลง กระแสบน แกลง ระยอง 21110



ชือ่สถานบีรกิาร เลขที่ หมูท่ ี่ ซอย ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์

241 หจก. ธนาพาณชิยต์ราด(2524) 92/1 หมู ่5 สขุมุวทิ แสนตุง้ เขาสมงิ ตราด 23150

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

243 บจก. รัฐอรอัญญ ์ออยล ์ 168 หมูท่ี ่6 ป่ายบุใน วงัจันทร์ ระยอง 21210

244 หจก.อซีีแ่กส๊ 4/1 หมูท่ี ่7 - - เพ เมอืงระยอง ระยอง 21160

245 หจก.ประกอบรัช 257 หมู ่2 สายตราด-คลองใหญ่ เนนิทราย เมอืงตราด ตราด 23000

246 สกก.  ดอยสะเก็ด 480-480 /1 หมู ่3 ตดิทางหลวงจังหวดัสายดอยสะเก็ด-แมส่าย (1019) เชงิดอย ดอยสะเก็ด เชยีงใหม่ 50220

247 สหกรณ์นคิมสนัทราย 140/1 หมู ่11 - หนองหาร สนัทราย เชยีงใหม่ 50290

248 สกก.  หางดง 80 หมู ่4 สายเชยีงใหม-่ฮอด หางดง หางดง เชยีงใหม่ 50230

249 สกก.  ฮอด 553 หมู ่2 สายฮอด-ดอยเตา่ (ทางหลวงหมายเลข 1103) หางดง ฮอด เชยีงใหม่ 50240

250 สหกรณ์ผูป้ลกูหอมหัวใหญฝ่าง 165 หมู ่1 - มอ่นเป่ิน ฝาง เชยีงใหม่ 50110

251 สหกรณ์นครลานนาเดนิรถ 130 หมู ่5 มหดิล หนองหอย เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 50000

252 สหกรณ์เครดติยเูนีย่นครฝูางพัฒนา 222 หมู ่1 - เวยีง ฝาง เชยีงใหม่ 50110

253 บางจาก - สารภี 303/1 หมู ่2 สายเชยีงใหม-่ล าปาง หนองผึง้ สารภี เชยีงใหม่ 50140

254 บางจาก - ถนนซปุเปอรไ์ฮเวยเ์ชยีงใหม่ 99 หมู ่1 ซปุเปอรไ์ฮเวย(์เชยีงใหม-่ล าปาง) หนองป่าคร่ัง เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 50000

255 บางจาก - ถนนซปุเปอรไ์ฮเวยเ์ชยีงใหม ่2 85/1 หมู ่2 ซปุเปอรไ์ฮเวยเ์ชยีงใหม-ล าปาง ชา้งเผอืก เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 50300

256 บจก. เพิม่พลูปิโตรเลยีม (9999) 390 หมู ่9 สายเชยีงใหม-่ฮอด (108) ขว่งเปา จอมทอง เชยีงใหม่ 50160

257 หจก. จ.ชญัญาออยล์ 36 หมู ่4 สายเชยีงใหม-่ฝาง ขีเ้หล็ก แมแ่ตง เชยีงใหม่ 50150

258 บจก. สยามสขุสวสัดิ ์ (สาขาสารภ)ี 370 หมูท่ี ่5 ยางเนิง้ สารภี เชยีงใหม่ 50140

259 บจก. กรกาลันต ์ปิโตรเลยีม 158/3 หมู ่2 สายเชยีงใหม-่ฝาง สนัโป่ง แมร่มิ เชยีงใหม่ 50180

260 สกก.  เมอืงล าปาง 208 หมู ่15 จามเทวี บอ่แฮว้ เมอืงล าปาง ล าปาง 52100

261 สกก.  แจห้ม่ 213 หมู ่1 ทางหลวงแผน่ดนิสายล าปาง-แจห้ม่ (1035) วเิชตนคร แจห้ม่ ล าปาง 52120

262 สกก.  สบปราบ 28 หมู ่14 ทางหลวงแผน่ดนิสายนครสวรรค-์เชยีงราย (1) สบปราบ สบปราบ ล าปาง 52170

263 สกก. เสรมิงาม  สาขาที ่00001 91/1 หมู ่11 ทางหลวงชนบทลป.4001 (สายบา้นทุง่งาม-บา้นดอนแกว้)ทุง่งาม เสรมิงาม ล าปาง 52210

264 สกก. เวยีงสา 159 หมู ่10 แพร-่น่าน อา่ยนาไลย เวยีงสา น่าน 55110

265 สกก. เวยีงสา  สาขา 1 276 หมู ่2 ยันตรกจิโกศล(ทางหลวงแผน่ดนิสายก าแพงเพชรตอ่เขตเทศบาลน่านควบคมุ(101))กลางเวยีง เวยีงสา น่าน 55110

266 สหกรณ์ผูใ้ชน้ ้าฝายยางประสบสกุ 282 หมู ่8 ทางหลวงแผน่ดนิสายแจห้ม่-วงัเหนอื(1035) แจห้ม่ แจห้ม่ ล าปาง 52120

267 สกก.  หา้งฉัตร 141 หมู ่1 สายล าปาง-เชยีงใหม่ ปงยางคก หา้งฉัตร ล าปาง 52190

268 สกก.  เมอืงน่าน 522 หมู ่4 สายน่าน-เชยีงมว่น ไชยสถาน เมอืงน่าน น่าน 55000

269 หจก.เพ็ญศรบีางจาก เซอรว์สิ 156 หมู ่7 ยันตรกจิโกศล (101) ป่าแมต เมอืงแพร่ แพร่ 54000

270 หจก. ศภุรมดิา 97 หมู ่13 สายล าปาง-หา้งฉัตร (1039) บอ่แฮว้ เมอืงล าปาง ล าปาง 52100

271 หจก.เถนินภา 77 หมู ่7 พหลโยธนิ เถนิบรุี เถนิ ล าปาง 52160

272 หจก.นานาปิโตรเลยีม 204 หมู ่14 พหลโยธนิ พชิยั เมอืงล าปาง ล าปาง 52000

273 หจก. น ้ามันเดน่ชยั (สาขา 1) 495 หมู ่1 ยันตรกจิโกศล สงูเมน่ สงูเมน่ แพร่ 54130

274 สกก.  นครไทย 169 หมู ่4 - นครไทย นครไทย พษิณุโลก 65120

275 สกก. เมอืงตรอน 98/5 หมู ่2 ส าราญรืน่ วงัแดง ตรอน อตุรดติถ์ 53140

276 สกก. ทา่พญา 999 หมู ่1 - พญาแมน พชิยั อตุรดติถ์ 53120

277 สกก. พชิยั  (สาขา 1) 525 หมู ่1 วงักะพี-้ตรอน-พชิยั ทา่สกั พชิยั อตุรดติถ์ 53220

278 สกก. ฟากทา่  (สาขามว่งเจ็ดตน้) 153 หมู ่7 อตุรดติถ-์ฟากทา่ มว่งเจ็ดตน้ บา้นโคก อตุรดติถ์ 53180

279 สกก.  เมอืงอตุรดติถ ์ 184 หมู ่6 สายอตุรดติถ-์วงักะพี้ บา้นเกาะ เมอืงอตุรดติถ์ อตุรดติถ์ 53170

280 บางจาก - อตุรดติถ์ 180/1 หมู ่1 สายเอเชยี งิว้งาม เมอืงอตุรดติถ์ อตุรดติถ์ 53000

281 บางจาก - พษิณุโลก 68/3 หมู ่5 สายพษิณุโลก-สโุขทัย พลายชมุพล เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก 65000

282 บางจาก - พษิณุโลก ทล.11 กม.228 555 หมู ่3 - - สมอแข เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก 65000

283 หจก.ทรายทองปิโตรเลยีม 671/4 หมู ่7 สายลานกระบอื-บางระก า บางระก า บางระก า พษิณุโลก 65140

284 หจก.ไชยนาม กรุ๊ป 399/2 หมูท่ี ่7 สมอแข เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก 65000

285 สกก.  โพทะเล 681 หมู ่3 ทางหลวงสายโพทะเล-บางมลูนาก โพทะเล โพทะเล พจิติร 66130

286 สกก. ตะพานหนิ  (สาขาตลาดกลาง) 218/2 หมู ่8 เทศบาล 1 หว้ยเกตุ ตะพานหนิ พจิติร 66110

287 สกก.  ทับคลอ้ 883/3 หมู ่9 ทางหลวงแผน่ดนิสายตะพานหนิ-เพชรบรูณ์ ทับคลอ้ ทับคลอ้ พจิติร 66150

288 สกก. หนองไผ ่ (สาขาตลาดกลาง) 32 หมู ่13 ทางหลวงชนบทสายบา้นหนองไผ่-บา้นวงัทา่ดี หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 67140

289 สกก. เมอืงพจิติร 27/15 สายพจิติร-ก าแพงเพชร ในเมอืง เมอืงพจิติร พจิติร 66000

290 สกก. วเิชยีรบรุ ี (สาขา 3) 19 หมู ่1 ทางหลวงแผน่ดนิสายสระบรุ-ีหลม่สกั (21) สระประดู่ วเิชยีรบรุี เพชรบรูณ์ 67130

291 สหกรณ์ การเกษตรบางมลูนาก 53/7 หมู ่1 บางมลูนาก-ชมุแสง เนนิมะกอก บางมลูนาก พจิติร 66120

292 สกก. ศรเีทพ  (สาขา 2) 56 หมู ่6 ทางหลวงแผน่ดนิสายสระบรุ-ีหลม่สกั (21) โคกสะอาด ศรเีทพ เพชรบรูณ์ 67170

293 บางจาก - เพชรบรูณ์ 42 หมู ่11 สายเพชรบรูณ์-ล านารายณ์ นาป่า เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 67000

294 หจก.เชือ้หงษ์ 244 หมู ่13 สายเพชรบรูณ์-มุง่น ้าเตา้ ทา่พล เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 67250

295 หจก.น าชยัปิโตรเลยีม 2015 212 หมู ่3 สายสระบรุ-ีหลม่สกั (21) หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 67140

296 หจก.บงึนารางบรกิารแกส๊ 456 2 บงึนาราง บงึนาราง พจิติร 66130

297 สกก.  เมอืงศรสีชันาลัย 235/1 หมู ่3 ทางหลวงแผน่ดนิสายสวรรคโลก-ศรสีชันาลัย (101) หนองออ้ ศรสีชันาลัย สโุขทัย 64130

298 สหกรณ์นคิมสวรรคโลก 238/2 หมู ่3 - ศรนีคร ศรนีคร สโุขทัย 64180

299 สกก.  บา้นดา่นลานหอย 70/6 หมู ่1 จรดวถิถีอ่ง ลานหอย บา้นดา่นลานหอย สโุขทัย 64140

300 สกก.  ศรนีคร 24/7 หมู ่4 ทางหลวงแผน่ดนิสายสวรรคโลก-ปลายราง(1180) ศรนีคร ศรนีคร สโุขทัย 64180
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301 สกก.  ครีมีาศ 19 หมู ่8 - โตนด ครีมีาศ สโุขทัย 64160

302 สกก.  ศรสี าโรง 214 หมู ่2 จรดวถิถีอ่ง คลองตาล ศรสี าโรง สโุขทัย 64120

303 สกก.  ศรเีสลีย่ม 399 หมู ่1 - ทุง่เสลีย่ม ทุง่เสลีย่ม สโุขทัย 64150

304 สหกรณ์ นคิมหนองบัวพัฒนา 65/7 หมู ่8 - หนองบัว ศรนีคร สโุขทัย 64180

305 สหกรณ์ นคิมนครชมุ 99/9 หมู ่4 พหลโยธนิ ทรงธรรม เมอืงก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 62000

306 สกก. บงึสามัคค ี สาขา 1 144 หมู ่8 ทางหลวงแผน่ดนิสายทุง่มหาชยั-ระหาน(1280) ระหาน บงึสามัคคี ก าแพงเพชร 62210

307 สกก. คณฑพัีฒนา 460/1 หมู ่2 ทางหลวงจังหวดัสายก าแพงเพชร-ทา่มะเขอื(1084) คณฑี เมอืงก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 62000

308 สกก. กงไกรลาศ 109 หมู ่2 สงิหวฒัน์ ป่าแฝก กงไกรลาศ สโุขทัย 67170

309 สหกรณ์นคิมวงัพระธาตุ 194 หมู ่15 - เทพนคร เมอืงก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 62000

310 สกก. สโุขทัยธาน ี 41/3 หมู ่2 จรดวถิถีอ่ง ปากแคว เมอืงสโุขทัย สโุขทัย 64000

311 สหกรณ์นคิมครีมีาศ  (สาขา 1) 117 หมู ่7 ทางหลวงแผน่ดนิสายก าแพงเพชร-สโุขทัย(101) โตนด ครีมีาศ สโุขทัย 64160

312 สหกรณ์นคิมคลองสวนหมาก 212 หมู ่5 - สกังาม คลองลาน ก าแพงเพชร 62180

313 สกก. ศรเีสลีย่ม  สาขา 1 44/3 หมู ่5 ทางหลวงแผน่ดนิสายสวรรคโลก-ทุง่เสลีย่ม-เถนิ บา้นใหมไ่ชยมงคล ทุง่เสลีย่ม สโุขทัย 64230

314 สหกรณ์ นคิมพระรว่ง 137 หมู ่7 ทางหลวงแผน่ดนิสายสวรรคโลก-ทุง่เสลีย่ม(1048) นาทุง่ สวรรคโลก สโุขทัย 64110

315 สหกรณ์นคิมหนองบัวพัฒนา  (สาขา 2) 62 หมู ่3 ทางหลวงชนบท(สายบา้นเมอืงบางนม-บา้นปากน า) เมอืงบางยม สวรรคโลก สโุขทัย 64110

316 บางจาก-ก าแพงเพชร 39/8 หมู ่10 คลองขลงุ คลองขลงุ ก าแพงเพชร 62120

317 หจก.เล็กเจรญิยนตภัณฑ์ 753 หมู ่1 - ยันตรกจิโกศล (101) อา่งทอง เมอืงก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 62000

318 หจก.ณชิานน เซลล ์แอนด ์เซอรว์สิ 470 หมู ่4 สายก าแพงเพชร-พจิติร ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร 62150

319 บจก. แสนโต ปิโตรเลยีม 216 หมู ่7 - สายสลกบาตร-ขาณุวรลักษบรุ ี(1074) แสนตอ ขาณุวรลักษบรุี ก าแพงเพชร 62130

320 บจก. สวุรรณกจิ กา๊ซ แอนด ์ปิโตรเลยีม 300 9 นครชมุ เมอืงก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 52000

321 สกก.  แมจั่น 47 หมู ่8 พหลโยธนิ แมจั่น แมจั่น เชยีงราย 57110

322 สหกรณ์ สนง.สกก. ปฏริปูทีด่นิเมอืงพะเยา 98 หมูบ่า้นหว้ยบง หมู ่18 พะเยา-เชยีงราย(ถนนพหลโยธนิ(1)) แมปื่ม เมอืงพะเยา พะเยา 56000

323 สกก.  จนุ 174 หมู ่1 สายจนุ-ปง จนุ จนุ พะเยา 56150

324 สกก.  ป่าแดด 199 หมู ่4 สายป่าแดด-ป่าแงะ ป่าแดด ป่าแดด เชยีงราย 57190

325 สกก.  บา้นโฮง่ 204/11 หมู ่2 ล าพนู-ลี้ บา้นโฮง่ บา้นโฮง่ ล าพนู 51130

326 บางจาก - จอมทอง 170 หมู ่10 สายเชยีงราย-เทงิ ปลอ้ง เทงิ เชยีงราย 57230

327 บางจาก-บา้นใหม่ 9 หมู ่10 สายเทงิ-เชยีงค า เวยีง เทงิ เชยีงราย 57160

328 บางจาก - แมล่าว 59 หมู ่2 พหลโยธนิ (พาน-เชยีงราย) จอมหมอกแกว้ แมล่าว เชยีงราย 57250

329 สกก.  พยหุะครี ี 41/1 หมู ่2 พหลโยธนิ ยา่นมัทรี พยหุะครีี นครสวรรค์ 60130

330 สกก.  ตากฟ้า 7 หมู ่1 สายตากฟ้า-ทา่ตะโก ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190

331 สกก.  เมอืงนครสวรรค ์ 34/1 หมู ่10 พหลโยธนิ หนองกรด เมอืงนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60240

332 สกก. ปฏริปูทีด่นิหนองบัว 485 หมู ่7 - วงับอ่ หนองบัว นครสวรรค์ 60110

333 สกก.  ลาดยาว 267 หมู ่6 ทางหลวงแผน่ดนิสายสวา่งอารมณ์-ลาดยาว (3013) ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150

334 สกก.  ชมุแสง 71/3 แสงสวรรคเ์หนอื ชมุแสง ชมุแสง นครสวรรค์ 60120

335 สกก.  เกา้เลีย้ว 175/3 หมู ่1 ทางหลวงสายขาณุวรลักษณบรุี-เกา้เลีย้ว-บรรจบทางหลวงหมายเลข 117เกา้เลีย้ว เกา้เลีย้ว นครสวรรค์ 60230

336 สกก. ทา่ตะโกพัฒนา 99 หมู ่5 สายทา่ตะโก-หนองบัว ทา่ตะโก ทา่ตะโก นครสวรรค์ 60160

337 สกก. ศาลเจา้ไกต่อ่ 36/1 หมู ่6 ทางหลวงชนบทสายศาลเจา้ไกต่อ่-เขาแมก่ระทู ้ ศาลเจา้ไกต่อ่ ลาดยาว นครสวรรค์ 60150

338 สกก. บรรพตพสิยั 353/1 หมู ่2 หนองสงัข-์บรรพตพสิยั ทา่งิว้ บรรพตพสิยั นครสวรรค์ 60180

339 สกก. บา้นตาก  สาขา 1 111 หมู ่4 ทางหลวงแผน่ดนิสายเจดยีย์ทุธหัตถ-ึแมร่ะมาด(1175) เกาะตะเภา บา้นตาก ตาก 63120

340 สกก. เกา้เลีย้ว  สาขา 1 29/10 หมู ่1 ทางหลวงจังหวดัสายนครสวรรค-์เกา้เลีย้ว-บรรพตพสิยั(1182)บา้นแกง่ เมอืงนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

341 สกก. ชมุแสง  (สาขา 1) 124 หมูท่ี ่12 หนองกระเจา ชมุแสง นครสวรรค์ 60120

342 บางจาก - เมอืงตาก 9 หมูท่ี ่5 น ้ารมึ เมอืงตาก ตาก 63000

343 บางจาก - บงึบอระเพ็ด 133 หมู ่3 สายนครสวรรค-์ชมุแสง เกรยีงไกร เมอืงนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

344 หา้งหุน้สว่น ชลกรปิโตรเลยีม 65/3 หมู ่10 สายนครสวรรค-์พษิณุโลก หนองกรด บรรพตพสิยั นครสวรรค์ 60180

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

346 หจก. เรอืงสริปิิโตรเลยีม (สาขา 1) 249 หมู ่9 อนิทรบ์รุ-ีเขาทราย โคกเดือ่ ไพศาลี นครสวรรค์ 60220

347 บจก. อรรถสทิธิปิ์โตรเลยีม 311 หมู ่3 พหลโยธนิ (1) หนองกระโดน เมอืงนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60240

348 หจก.สริริุ่งเรอืงแกส๊ แอนด ์ออยล์ 136/2 หมู ่2 - - ประดาง วงัเจา้ ตาก 63000

349 หจก.แมส่อดวฒันาบรกิาร 86 สายเอเซยี แมส่อด แมส่อด ตาก 63110

350 หจก.แสงสวุรรณปิโตรเลยีม 19 หมู ่17 สายอนิทรบ์รุ-ีเขาทราย หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 60110

351 สกก.  ปราสาท 92 หมู ่7 สายสรุนิทร-์ชอ่งจอม กม.25-26 กังแอน ปราสาท สรุนิทร์ 32140

352 สกก.  หว้ยทับทัน 200 หมู ่1 สายศรสีะเกษ-สรุนิทร์ หว้ยทับทัน หว้ยทับทัน ศรสีะเกษ 33210

353 สกก.  ศรกีันทรารมย ์ 143/1 หมู ่5 พชิติรังสรรค์ ดนู กันทรารมย์ ศรสีะเกษ 33130

354 สกก.  รัตนบรุ ี 70 หมู ่9 ทางหลวงชนบท (สายบา้นรัตนบรุ-ีบา้นขีเ้หล็ก) ไผ่ รัตนบรุี สรุนิทร์ 32130

355 สกก. ปฏริปูทีด่นิทา่ตมูหนึง่ 129 หมู ่8 ปัทมานนท์ ทุง่กลุา ทา่ตมู สรุนิทร์ 32120

356 สกก.  กันทรลักษณ์  (สาขาตลาดกลาง) 90 หมู ่11 ทางหลวงจังหวดัสายศรสีะเกษ-กันทรลักษณ์ (221) กระแชง กันทรลักษ์ ศรสีะเกษ 33110

357 สกก. ปฎริปูทีด่นิเมอืงสรุนิทร ์ 73 หมู ่13 ร.พ.ช. สายอ าเภอเมอืงสรุนิทร-์บา้นกระยงู ทา่สวา่ง เมอืงสรุนิทร์ สรุนิทร์ 32000

358 สกก. เพือ่การตลาดลกูคา้ธกส.สรุนิทร ์ 2 หมู ่19 ทางหลวง 2081 ชมุพลบรุี ชมุพลบรุี สรุนิทร์ 32190

359 สกก. นคิมฯ ปรอืใหญ ่ (สาขา1) 58 หมู ่8 ทางหลวงแผน่ดนิสายโชคชยั-เดชอดุม (24) นคิมพัฒนา ขขุันธ์ ศรสีะเกษ 33140

360 หจก.ปราสาททองปิโตรเลยีม 174 หมู ่1 โชคชยั-เดชอดุม ตานี ปราสาท สรุนิทร์ 32140
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361 สกก.  น ้ายนื 119 หมู ่6 - โซง น ้ายนื อบุลราชธานี 34260

362 สกก.  เขมราฐ 121 อรณุประเสรฐิ เขมราฐ เขมราฐ อบุลราชธานี 34170

363 สกก. พบิลูมังสาหาร  (สาขา1) 242 หมู ่13 พบิลู-ชอ่งเม็ก กดุชมภู พบิลูมังสาหาร อบุลราชธานี 34110

364 สกก. กดุชมุ 111 หมู ่5 ทางหลวงจังหวดัสายทรายมลู-กดุชมุ (2169) กดุชมุ กดุชมุ ยโสธร 35140

365 สกก. หนองสงู  สาขา 1 2 หมู ่6 สายหนองสงู-มกุดาหาร หนองสงูเหนอื หนองสงู มกุดาหาร 49160

366 สกก.  ค าชะอ ี 124 หมู ่5 กฉุนิารายณ์-มกุดาหาร น ้าเทีย่ง ค าชะอี มกุดาหาร 49110

367 สหกรณ์ การเกษตรตาลสมุ 137 หมูบ่า้นตาลสมุ หมู ่11 สมเด็จ ตาลสมุ ตาลสมุ อบุลราชธานี 34330

368 สกก. เมอืงอบุลราชธานี 274 หมู ่2 สายอบุล-ตระการ ไรน่อ้ย เมอืงอบุลราชธานี อบุลราชธานี 34000

369 สกก. เมอืงอบุลราชธานี  (สาขา 2) 190 หมูท่ี9่ - = หนองขอน เมอืงอบุลราชธานี อบุลราชธานี 34000

370 หจก.อบุลสายันตบ์รกิาร 258 แจง้สนทิ ในเมอืง เมอืงอบุลราชธานี อบุลราชธานี 34000

371 สกก.  นาเชอืก 89 นาเชอืก-บรบอื นาเชอืก นาเชอืก มหาสารคาม 44170

372 สกก. บรบอื  (สาขาตลาดกลาง) 3 หมู ่2 บรบอื-นาเชอื หนองสมิ บรบอื มหาสารคาม 44130

373 สกก. บรบอื  สาขากดุรัง 80 หมู ่2 แจง้สนทิ หนองแวง กดุรัง มหาสารคาม 44130

374 ศนูยร์วมธรุกจิสกก. เมอืงมหาสารคาม 103 หมู ่23 แจง้สนทิ (23) เขวา เมอืงมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

375 สกก.  ไชยวาน 6 หมู ่11 หมูบ่า้นคา่ยเสรี ไชยวาน ไชยวาน อดุรธานี 41290

376 สกก.  อ าเภอเพ็ญ 161 หมู ่8 สายเพ็ญ-อดุร เพ็ญ เพ็ญ อดุรธานี 41150

377 สกก.  กดุจับ 58 หมู ่1 สายอดุร-กดุจับ เมอืงเพยี กดุจับ อดุรธานี 41250

378 สกก. วงัสามหมอ  (สาขา 1) 259 หมู ่11 ทางหลวงแผน่ดนิสายศรธีาตุ-วงัสามหมอ (2023) วงัสามหมอ วงัสามหมอ อดุรธานี 41280

379 สกก. เพือ่การตลาดลกูคา้ ธ.ก.ส.อดุรธาน ี 7/1 หมู ่11 มติรภาพ หมมูน่ เมอืงอดุรธานี อดุรธานี 41000

380 บางจาก - อดุร-โพศรี 558 - โพศรี หมากแขง้ เมอืงอดุรธานี อดุรธานี 41000

381 บจก. เพิม่คณู 138 หมู ่8 สายอดุร-ขอนแกน่ โนนสงู เมอืงอดุรธานี อดุรธานี 41330

382 บจก. สริกิาญจนปิ์โตรเลยีม 89/12 ถนนเลีย่งเมอืง ตรงขา้มการเคหะชมุชนอดุรธานี หมากแขง้ เมอืงอดุรธานี อดุรธานี 41000

383 บจก. บเีอ็นจ ี 259/2 หมู ่14 สายอดุรธานี-สกลนคร หนองนาค า เมอืงอดุรธานี อดุรธานี 41000

384 หจก.บญุเอ็ง 140 หมู ่1 สายกมุภวาปี-ศรธีาตุ เวยีงค า กมุภวาปี อดุรธานี 41110

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

386 บจก. สริกิาญจนปิ์โตรเลยีม  สาขา 2 499 หมู ่4 - - พันดอน กมุภวาปี อดุรธานี 41370

387 บจก. บ.ีซ.ีจ.ี (2012) 8 - ศรสีขุ หมากแขง้ เมอืงอดุรธานี อดุรธานี 41000

388 หจก.สริศิรสีทุโธ 150 - บรรพตพสิยั ศรสีทุโธ บา้นดงุ อดุรธานี 41190

389 บจก. ปัญญดาพร 213/7 - - อดุรดษุฎี หมากแขง้ เมอืงอดุรธานี อดุรธานี 41000

390 หจก.สยามแอลพจี ีอดุรธานี 55 หมูท่ี ่3 - - หนองไผ่ เมอืงอดุรธานี อดุรธานี 41330

391 หจก.ป๊ัมโพธิท์องบรกิาร 266/1 หมูท่ี ่3 บา้นผอื บา้นผอื อดุรธานี 41160

392 บจก. เอส.ซ.ีแอลพจี ี 154 หมูท่ี ่2 - - นาดี เมอืงอดุรธานี อดุรธานี 41000

393 บางจาก - อดุรธาน ีกม.118 72/1 หมูท่ี ่6 อดุร-หนองบัวล าภู นาดี เมอืงอดุรธานี อดุรธานี 41000

394 สกก.  ปทมุรัตน ์ 277 หมู ่12 - บัวแดง ปทมุรัตต์ รอ้ยเอ็ด 45190

395 สกก.  นางรอง 551 หมู ่21 โชคชยั-เดชอดุม นางรอง นางรอง บรุรัีมย์ 31110

396 สกก.  หนองกี ่ 24 หมู ่5 สายโชคชยั-เดชอดุม ทุง่กระเต็น หนองกี่ บรุรัีมย์ 31210

397 สกก.  คเูมอืง 11 หมู ่10 ทางหลวงสายบรุรัีมย-์พทุไธสง (2074) คเูมอืง คเูมอืง บรุรัีมย์ 31190

398 สกก.  ละหานทราย 240/5 หมู ่2 สายละหานทราย-บา้นกรวด ละหานทราย ละหานทราย บรุรัีมย์ 31170

399 สหกรณ์นคิมแคนดง 71 หมู ่11 ทางหลวงแผน่ดนิสายสตกึ-หนองขมาร (2266) แคนดง แคนดง บรุรัีมย์ 31150

400 สกก. เสลภมู ิ 167 หมู ่6 แจง้สนทิ กลาง เสลภมูิ รอ้ยเอ็ด 45120

401 สกก. เมอืงบรุรัีมย ์ (สาขา1) 188 หมูท่ี ่3 - บรุรัีมย-์คเูมอืง ชมุเห็ด เมอืงบรุรัีมย์ บรุรัีมย์ 31000

402 บางจาก-ขอนแกน่ 485 หมู ่12 สายขอนแกน่-บา้นไผ ่(มติรภาพ) เมอืงเกา่ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000

403 บางจาก - โพนทอง 171 หมู ่12 สายโพนทอง-ยางตลาด (2116) สระนกแกว้ โพนทอง รอ้ยเอ็ด 45110

404 บางจาก - มติรภาพ กม.348  (ขาออกไป จ.อดุรธาน)ี 78 หมู ่1 มติรภาพ ส าราญ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000

405 บางจาก - ขอนแกน่-ยางตลาด 252 หมู ่4 - - บงึเนยีม เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000

406 หจก.ขอนแกน่ไตรเจรญิ (1994) 329 หมู ่5 มะลวิลัย์ บา้นเป็ด เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000

407 หจก.ขอนแกน่ไตรเจรญิ (1994) สาขา 2 119/29 หมู ่2 เหลา่นาดี ในเมอืง เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000

408 หจก.พ ีอาร ์ท ีปิโตรเลยีม 512 หมู ่1 สายประทาย-ยโสธร (202) พทุไธสง พทุไธสง บรุรัีมย์ 31120

409 หจก.ประยรูบรกิาร 199 หมู ่3 ชมุแพ-ภเูขยีว ไชยสอ ชมุแพ ขอนแกน่ 40130

410 บจก. ประยรูสมบรูณ์ทรัพย ์ 277 หมู ่7 มลวิรรณ หนองไผ่ ชมุแพ ขอนแกน่ 40130

411 บจก. บัญชรเทวกลุ 257 หมู ่6 - - ส าราญ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000

412 บจก. ปัญจบตุร (1981) 88 หมู ่13 - - ทา่พระ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000

413 หจก. เฉลมิพล ปิโตรเลยีม (9559) 105 หมู ่1 - - โคกมา้ ประโคนชยั บรุรัีมย์ 31140

414 บจก. น ้าพอง เอ็นจวี ี2558 88 10 กดุน ้าใส น ้าพอง ขอนแกน่ 40310

415 บจก. ประยรูสมบรูณ์ทรัพย ์(สาขา1) 557 หมูท่ี ่16 ชมุแพ ชมุแพ ขอนแกน่ 40130

416 บจก. เดชาพลออยล ์2001 (สาขาสชีมพู) 212 หมูท่ี ่11 วงัเพิม่ สชีมพู ขอนแกน่ 40220

417 บางจาก - ศรจัีนทร์ 107/11 หมูท่ี ่6 ในเมอืง เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000

418 หจก.บรุรัีมยม์ณฑน์ดิาออยล์ 195 หมู ่4 สายบรุรัีมย-์ประโคนชยั อสิาณ เมอืงบรุรัีมย์ บรุรัีมย์ 31000

419 หจก.เจนศริศิักดิปิ์โตรเลยีม 27/3 หมู ่18 สายบรุรัีมย-์บา้นพลวง อสิาณ เมอืงบรุรัีมย์ บรุรัีมย์ 31000

420 หจก.สนวนรัตนปิ์โตรเลยีม 98 หมู ่7 สายบรุรัีมย-์พทุไธสง (2074) คเูมอืง คเูมอืง บรุรัีมย์ 31190
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421 สกก.  พังโคน 143 หมู ่1 ทางหลวงแผน่ดนิสายพังโคน-วานรนวิาส-บงึกาฬ พังโคน พังโคน สกลนคร 47160

422 สกก.  ศรสีงคราม 77 หมู ่7 ทางหลวงแผน่ดนิสายศรสีงคราม-ทา่ดอกแกว้ (2032) ศรสีงคราม ศรสีงคราม นครพนม 48150

423 สกก.  สอ่งดาว 70 หมู ่9 ทางหลวงแผน่ดนิสายสอ่งดาว-สวา่งแดนดนิ สอ่งดาว สอ่งดาว สกลนคร 47190

424 สหกรณ์ การเกษตรพังโคน  1 101 หมูบ่า้นหนองโจด หมู ่3 สกล-อดุร ไฮหยอ่ง พังโคน สกลนคร 47160

425 สกก.  เมอืงสกลนคร 462 หมู ่10 สายสกล-นาแก ธาตเุชงิชมุ เมอืงสกลนคร สกลนคร 47000

426 หจก.บา้นแพงบรกิาร 343 หมู ่13 สายนครพนม-บา้นแพง บา้นแพง บา้นแพง นครพนม 48140

427 หจก.ฟ้าละดา 307 หมูท่ี ่6 - - กรุคุุ เมอืงนครพนม นครพนม 48000

428 หจก.นวิแสงดาว 534 หมู ่1 สายอดุร-สกลนคร สวา่งแดนดนิ สวา่งแดนดนิ สกลนคร 47110

429 หจก.อาร.์อ.ีออยล์ 357/1 หมู ่2 สกล-อดุร ธาตเุชงิชมุ เมอืงสกลนคร สกลนคร 47000

430 หจก.ส.วคิณุชยับรกิาร 289 หมู ่13 สายวานรนวิาส-อากาศอ านวย วานรนวิาส วานรนวิาส สกลนคร 47120

431 สกก.  ศรบีญุเรอืง 129 หมู ่7 - เมอืงใหม่ ศรบีญุเรอืง หนองบัวล าภู 39180

432 สกก.  บา้นเขวา้ 760 หมู ่1 ทางหลวงแผน่ดนิสายแยกทางหลวงหมายเลข1-ชยัภมู ิ(225)บา้นเขวา้ บา้นเขวา้ ชยัภมู ิ 36170

433 สกก.  ชนบท 2/2 หมู ่10 แจง้สนทิ ชนบท ชนบท ขอนแกน่ 40180

434 สกก. คอนสวรรค ์ 207 หมู ่1 ทางหลวงเทศบาล โคกมั่งงอย คอนสวรรค์ ชยัภมู ิ 36140

435 สกก. คอนสาร 109 หมู ่3 ชมุแพ-หลม่สกั ดงบัง คอนสาร ชยัภมูิ 36180

436 สกก. เปือยนอ้ย 114 หมู ่7 ทางหลวงเทศบาล เปือยนอ้ย เปือยนอ้ย ขอนแกน่ 40340

437 สกก. เมอืงพล  สาขา 1 147 หมู ่5 ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 207 โสกนกเต็น พล ขอนแกน่ 40120

438 บางจาก - พยัคฆภมูพิสิยั 223 หมู ่16 อรณุประเสรฐิ ปะหลาน พยัคฆภมูพิสิยั มหาสารคาม 44110

439 บางจาก - ชยัภมูิ 432 สายชยัภมู-ิสคีิว้ หนองนาแซง เมอืงชยัภมูิ ชยัภมู ิ 36000

440 บจก. สารคามวศิวกจิ 17 หมู ่11 สายมหาสารคาม-วาปีปทมุ แวงน่าง เมอืงมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

441 บจก. ประยรูแกส๊ แอนด ์ปิโตรเลยีม  สาขา คอนสาร 111 หมู ่3 ชมุแพ-หลม่สกั ดงบัง คอนสาร ชยัภมูิ 36180

442 หจก.พรหมจักรปิโตรเลยีม 98 หมู ่7 - - ชอ่งสามหมอ แกง้ครอ้ ชยัภมู ิ 36150

443 หจก.ชอ่งสามหมอ แกส๊ 114 หมู ่5 - - ชอ่งสามหมอ คอนสวรรค์ ชยัภมู ิ 36140

444 บจก. สถาพรชยั แกส๊ 24/1 หมู ่2 - มติรภาพ หัวหนอง บา้นไผ่ ขอนแกน่ 40110

445 บจก. สคุนธมาน ปิโตรเลีย่ม 163 หมู ่12 - - หนิตัง้ บา้นไผ่ ขอนแกน่ 40110

446 บจก. สสนิธร 33/9 - - ถนีานนท์ กาฬสนิธุ์ เมอืงกาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์ 46000

447 หจก.สองตระกลู 210 3 แกง่เลงิจาน เมอืงมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

448 หจก. 3เอ็ม คอนสตรัคชัน่ 111 10 โคกสะอาด ภเูขยีว ชยัภมูิ 36110

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

450 บจก. ธนาษิต 754 หมูท่ี ่5 เชยีงยนื เชยีงยนื มหาสารคาม 44160

451 หจก.ไอ เอ็น จ ีกา๊ซ 42/1 - นครสวรรค ์72 นครสวรรค์ ตลาด เมอืงมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

452 หจก.ป.เจรญิรัตน ์(2535) 10 หมู ่8 ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 2 หนองแวงโสกพระ พล ขอนแกน่ 40120

453 หจก.ทวจีติตอ์อยล์ 121 หมู ่7 มติรภาพ หนองน ้าใส บา้นไผ่ ขอนแกน่ 40110

454 สกก. วงัวเิศษ 270 หมู ่4 บา้นเขาวเิศษ-คลองเต็ง เขาวเิศษ วงัวเิศษ ตรัง 92220

455 สหกรณ์นคิมปลายพระยา 94 หมู ่3 - เขาเขน ปลายพระยา กระบี่ 81160

456 สกก. หว้ยยอด 346 หมู ่7 - หว้ยนาง หว้ยยอด ตรัง 92130

457 สกก. พปินู 188 หมู ่7 ทางหลวงสายอ าเภอพปินู-สีแ่ยกบา้นหว้ยปรกิ เขาพระ พปินู นครศรธีรรมราช 80270

458 สกก. นาโยง 105 หมู ่7 เพชรเกษม นาโยงเหนอื นาโยง ตรัง 92170

459 สกก. ปะเหลยีน 176/3 หมู ่2 ตรัง-ปะเหลยีน บา้นนา ปะเหลยีน ตรัง 92140

460 สกก. อตุสาหกรรมตรัง 10 หมู ่9 ถนนตรัง-ควนกนุ เขาไมแ้กว้ สเิกา ตรัง 92150

461 สหกรณ์นคิมอา่วลกึ 62 หมู ่3 อา่วลกึ-ปลายพระยา ครีวีง ปลายพระยา กระบี่ 81160

462 สกก. เมอืงตรัง  (สาขา 1) 89 หมู ่3 ตรัง-หว้ยยอด นาทา่มใต ้ เมอืงตรัง ตรัง 92160

463 บางจาก - กระบี่ 119 ศรพัีงงา กระบีใ่หญ่ เมอืงกระบี่ กระบี่ 81000

464 บางจาก - กะทู ้ 2/75-76 หมู ่2 ทางหลวงชนบท ป่าตอง-กะทู(้2010) กะทู ้ กะทู ้ ภเูก็ต 83120

465 บางจาก - คลองทอ่ม 154 หมู ่1 เพชรเกษม (4) หว้ยน ้าขาว คลองทอ่ม กระบี่ 81120

466 บางจาก - ทา่ศาลา 461 หมู ่1 สายนครศรธีรรมราช-สรุาษฎรธ์านี (401) ทา่ศาลา ทา่ศาลา นครศรธีรรมราช 80160

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

468 บางจาก - ชา้งกลาง 131 หมู ่7 สายลานสกา-จันด ี(4015) ชา้งกลาง ชา้งกลาง นครศรธีรรมราช 80250

469 บางจาก - เมอืงตรัง 115/49 รัษฎา ทับเทีย่ง เมอืงตรัง ตรัง 92000

470 บางจาก-กระบีเ่พชรเกษม กม.971 48/26 ศรพัีงงา กระบีใ่หญ่ เมอืงกระบี่ กระบี่ 81000

471 บางจาก-เมอืงตรัง(ถ.วเิศษกลุ) 6 - - วเิศษกลุ ทับเทีย่ง เมอืงตรัง ตรัง 92000

472 บางจาก - อา่วลกึ 69/3 หมู ่1 เพชรเกษม (4) อา่วลกึเหนอื อา่วลกึ กระบี่ 81110

473 บางจาก - สเิกา 114/3 หมูท่ี ่2 สายสเิกา-ควนกนุ กะลาเส สเิกา ตรัง 92150

474 หจก.ไมห้ลาปิโตรเลยีม 88 หมู ่4 สายทุง่สง-นครศรธีรรมราช หนิตก รอ่นพบิลูย์ นครศรธีรรมราช 80350

475 หจก.ถาวรพัฒนา 1994 228/4 หมู ่2 ทางหลวงหมายเลข 41 เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรธีรรมราช 80180

476 หจก.เอส ย ูออยล์ 169/1 หมู ่4 เพชรเกษม (4) เขาคราม เมอืงกระบี่ กระบี่ 81000

477 หจก.ประกอบกจิ ปิโตรเลยีม 3/1 หมู ่10 สายสชิล-ทา่ศาลา (401) เปลีย่น สชิล นครศรธีรรมราช 80120

478 หจก.เครอืพนม 168-170 สายกระบี-่ตรัง กระบีใ่หญ่ เมอืงกระบี่ กระบี่ 81000

479 หจก.ว.เจรญิพงศปิ์โตรเลยีม 113 หมู ่2 เพชรเกษม หว้ยยอด หว้ยยอด ตรัง 92130

480 บจก. พ.ีเอส.ออยล ์เซอรว์สิ 9/4 - - ราชด าเนนิ ทา่วงั เมอืงนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 80000
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481 บจก.บา้นพลังงาน ซพีี 83/1 หมูท่ี ่7 - - หนองหงส์ ทุง่สง นครศรธีรรมราช 80110

482 สกก.  จะนะ 107 หมู ่3 - บา้นนา จะนะ สงขลา 90130

483 สกก. บางกล า่ 44 หมู ่1 - บางกล า่ บางกล า่ สงขลา 90110

484 สหกรณ์กองทนุสวนยางวงัใหมพั่ฒนา 153 หมู ่9 - น ้าผดุ ละงู สตลู 91110

485 สหกรณ์ การเกษตรปากพะยนู 144 หมูท่ี ่2 หารเทา ปากพะยนู พัทลงุ 93120

486 สกก. สะบา้ยอ้ย  (สาขา 1) 120/7 หมูท่ี ่1 สะบา้ยอ้ย สะบา้ยอ้ย สงขลา 90210

487 บางจาก - นาทว ี1 57/1 หมู ่6 เพชรเกษม บรเิวณกโิลเมตรที ่1 นาทวี นาทวี สงขลา 90160

488 บางจาก-น ้านอ้ย 49/11 หมู ่9 กาญจนวนชิ น ้านอ้ย หาดใหญ่ สงขลา 90110

489 หจก. ทพิวรรณปิโตรเลยีม (สาขา 1) 158 พชิติบ ารงุ บางนาค เมอืงนราธวิาส นราธวิาส 96000

490 หจก.ระโนดปิโตรเลยีม 100/2 หมู ่2 สายสงขลา-นครศรธีรรมราช (408) ปากแตระ ระโนด สงขลา 90140

491 หจก.ทพิวรรณปิโตรเลยีม 5 หมู ่7 สายนรา-ตันหยงมัส ล าภู เมอืงนราธวิาส นราธวิาส 96000

492 หจก.สยามโปรเกรสปิโตรเลยีม 90 หมู ่2 สายสงขลา-นครศรธีรรมราช(408) จะทิง้พระ สทงิพระ สงขลา 90190

493 บจก. ทววีฒันทั์ศนยี ์ 299 หมู ่1 สายฉลงุ-ละง ู(416) ควนโพธิ์ เมอืงสตลู สตลู 91000

494 บจก. ทรปิเปิล เค กรุ๊ป 7 หมู ่10 - - ล าภู เมอืงนราธวิาส นราธวิาส 96000

495 หจก.วชัระปิโตรเลยีม 200/1 หมู ่8 สายเอเซยี (ปัตตาน-ีหาดใหญ)่ บอ่ทอง หนองจกิ ปัตตานี 94170

496 สหกรณ์นคิมพนม 308 หมู ่1 - พนม พนม สรุาษฎรธ์านี 84250

497 สกก. เกาะพงัน 204 หมู ่1 - เกาะพะงัน เกาะพะงัน สรุาษฎรธ์านี 84280

498 สกก. บา้นเชีย่วหลาน 16 หมู ่4 ทางหลวงสขุาภบิาล เขาพัง บา้นตาขนุ สรุาษฎรธ์านี 84230

499 บางจาก-บา้นนาเดมิ 424/2 หมู ่2 สายสรุาษฎรธ์านี-ทุง่สง บา้นนา บา้นนาเดมิ สรุาษฎรธ์านี 84240

500 บางจาก-สนามบนิสรุาษฎรธ์านี 85 หมู ่3 เอเซยี หัวเตย พนุพนิ สรุาษฎรธ์านี 84130

501 บางจาก-สาขาทา่ชนะ 86 หมู ่10 เพชรเกษม (41) ประสงค์ ทา่ชนะ สรุาษฎรธ์านี 84170

502 บางจาก - บายพาสสรุาษฎร ์กม.5 126/69 6 เลีย่งเมอืง มะขามเตีย้ เมอืงสรุาษฎรธ์านี สรุาษฎรธ์านี 84000

503 บางจาก - เมอืงชมุพร 129 หมู ่3 - วงัไผ่ เมอืงชมุพร ชมุพร 86000

504 บางจาก - ละแม 139 หมู ่9 - ทุง่หลวง ละแม ชมุพร 86170

505 บางจาก - ทา่แซะ 131 หมู ่3 เพชรเกษม (4) ทา่ขา้ม ทา่แซะ ชมุพร 86140

506 บางจาก - กาญจนดษิฐ ์ขาออก 85/6 หมู ่9 สายสรุาษฎรธ์านี-นครศรธีรรมราช (401) พลายวาส กาญจนดษิฐ์ สรุาษฎรธ์านี 84160

507 บางจาก - บา้นนาเดมิ ทล.41 กม.190 7/6 หมู ่1 สายสรุาษฎรธ์านี-ทุง่สง (41) ทา่เรอื บา้นนาเดมิ สรุาษฎรธ์านี 84240

508 บางจาก - บายพาสสรุาษฏร ์กม.5 สาขา 2 129/4 หมู ่6 สายเลีย่งเมอืงสรุาษฎรธ์าน ี(401) มะขามเตีย้ เมอืงสรุาษฎรธ์านี สรุาษฎรธ์านี 84000

509 บางจาก - กาญจนดษิฐ ์ขาเขา้ 69 หมู ่4 - พลายวาส กาญจนดษิฐ์ สรุาษฎรธ์านี 84160

510 บางจาก - ทุง่ตะโก 153 หมู ่4 ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 41 ทุง่ตะไคร ทุง่ตะโก ชมุพร 86220

511 บางจาก - ทุง่ตะโก (2) 2 หมู ่7 เพชรเกษม ตะโก ทุง่ตะโก ชมุพร 86220

512 บางจาก - อ าเภอพนม 6/1 หมู ่3 สายพนม-เขาตอ่ ตน้ยวน พนม สรุาษฎรธ์านี 84250

513 บจก. เค.ซ.ีออยล ์เซอรว์สิ  (สาขา 1) 115/2 หมู ่4 เพชรเกษม คลองไทร ทา่ฉาง สรุาษฎรธ์านี 84150

514 บจก. ไชยาปิยะแกส๊  สาขาที ่00002 59/2 หมู ่3 แยกไชยา-พมุเรยีง (4001) เวยีง ไชยา สรุาษฎรธ์านี 84110

515 หจก.ชมุชนเชงิมนต์ 74/62 หมู ่5 เชยีงใหม-่ล าปาง บอ่ผดุ เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี 84320

516 หจก. โรงงานบรรจแุกส๊เทพศรินิทร ์(สาขา 2) 39/5 หมู ่3 เพชรเกษม 4 บางริน้ เมอืงระนอง ระนอง 85000

517 บจก. เค.ซ.ีออยล ์เซอรว์สิ  (สาขา 2) 33/5 หมู ่3 (สายเอเชยี) ทา่เรอื บา้นนาเดมิ สรุาษฎรธ์านี 84240

518 หจก.สมยุบางจาก บา้นใต ้ 32/37 หมู ่5 - - แมน่ ้า เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี 84330

519 หจก.ปังปอนดอ์อยล์ 29/38 หมูท่ี ่3 ตากแดด เมอืงพังงา พังงา 82000

520 สกก.  พนมทวน 178/1 หมู ่3 กาญจบรุ-ีอูท่อง พนมทวน พนมทวน กาญจนบรุี 71140

521 บางจาก-นาโคก 84/7 หมู ่2 สายธนบรุ ี- ปากทอ่ นาโคก เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 74000

522 บางจาก-สาขามหาชยั 59/16 หมู ่1 พระราม 2 คอกกระบอื เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 74000

523 บางจาก-เมอืงสมทุรสาคร 101/1 หมูท่ี ่1 - พระราม 2 (ธนบรุ-ีปากทอ่) บางน ้าจดื เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 74000

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

525 บางจาก-ออ้มนอ้ย 88/1 หมู ่6 เพชรเกษม ออ้มนอ้ย กระทุม่แบน สมทุรสาคร 74130

526 บางจาก - บางกระเจา้ 50 หมู ่9 พระราม 2 (ธนบรุ-ีปากทอ่) บางกระเจา้ เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 74000

527 บางจาก - กาญจนบรุี 6 หมู ่1 - ทา่ลอ้ ทา่มว่ง กาญจนบรุี 71000

528 บจก. ชดิบญุ 30/17 หมู ่2 พระราม 2 (ธนบรุ-ีปากทอ่) บางกระเจา้ เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 74000

529 บจก. สมัฤทธผิลปิโตรเลยีม 50 หมู ่7 (วดัสวนสม้) บา้นเกาะ เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 74000

530 บจก. แบง่ปัน 2012 18/5 หมู ่1 ทา่มะกา ทา่มะกา กาญจนบรุี 71120

531 หจก.พ.ีอาร.์แพรกหนามแดงปิโตรเลยีม 5 หมู ่6 สายธนบรุ-ีปากทอ่ แพรกหนามแดง อัมพวา สมทุรสงคราม 75110

532 บจก. เคเอสเอ็ม อัมพวา ปิโตรเลยีม 9/9 หมู ่7 ธนบรุ-ีปากทอ่(35) บางแกว้ เมอืงสมทุรสงคราม สมทุรสงคราม 75000

533 บจก. ออ้มนอ้ยปิโตรเลีย่มเซอรว์สิ 8/11 หมู ่6 เพชรเกษม ออ้มนอ้ย กระทุม่แบน สมทุรสาคร 74130

534 หจก.โชคสมานบรกิาร (2015) 359/1 อูท่อง ปากแพรก เมอืงกาญจนบรุี กาญจนบรุี 71000

535 หจก.สายฝน พระแทน่ 122/2 หมู ่12 - - พระแทน่ ทา่มะกา กาญจนบรุี 71130

536 บจก. เคเอสเอ็ม เอ็นเนอรจ์ ี 88/11, 88/22 หมู ่11 - - คลองมะเดือ่ กระทุม่แบน สมทุรสาคร 74111

537 บจก. พ.ีเอ.เอ็น.ออยล ์ 59 หมู ่5 - - แพรกหนามแดง อัมพวา สมทุรสงคราม 75110

538 หจก.ช.พานชิบรกิาร 555 หมู ่13 - กาญจนบรุ-ีอูท่อง รางหวาย พนมทวน กาญจนบรุี 71170

539 บจก. เคเอสเอ็ม กาญจนบรุ ีออโตแ้กส๊ 308 หมู ่4 วงัศาลา ทา่มว่ง กาญจนบรุี 71110

540 บจก. พรเีมีย่มออยล ์(ประเทศไทย) 168 หมูท่ี ่7 ปากแพรก เมอืงกาญจนบรุี กาญจนบรุี 71000
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541 บจก. เคเอสเอ็ม ไฮเอ็นเนอรจ์ ี 99/22 หมูท่ี ่2 - - นาดี เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 74000

542 บจก. สมนกึธรุกจิ (1994) 6 หมู ่5 เศรษฐกจิ นาดี เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 74000

543 บจก. แอล.อาร.์เซอรว์สิ 14 หมู ่5 สายกาญจนบรุ-ีไทรโยค สงิห์ ไทรโยค กาญจนบรุี 71150

544 บางจาก-วงัมะนาว 2 3/1 หมู ่2 เพชรเกษม หว้ยโรง เขายอ้ย เพชรบรุี 76140

545 บางจาก-ดอนขนุหว้ย 2 81 หมู ่1 เพชรเกษม ดอนขนุหว้ย ชะอ า เพชรบรุี 76120

546 บางจาก - ชะอ าปารค์ 555/5 ถนนเพชรเกษม (ชะอ า) ชะอ า ชะอ า เพชรบรุี 76120

547 บางจาก - หว้ยทา่ชา้ง 69 หมู ่4 เพชรเกษม - หนองหญา้ปลอ้ง หว้ยทา่ชา้ง เขายอ้ย เพชรบรุี 76140

548 หจก.วสิาหกจิชมุชนน ้ามันบางสะพาน 131 หมู ่6 - ก าเนดินพคณุ บางสะพาน ประจวบครีขีันธ์ 77140

549 บจก. เอ็นเคเอ็น ปิโตรเลยีม 57 หมู ่2 เพชรเกษม หนองชมุพล เขายอ้ย เพชรบรุี 76140

550 บจก. เคเอสเอ็ม โพธาราม ปิโตรเลยีม 88 หมู ่6 เพชรเกษม(4) ดอนทราย โพธาราม ราชบรุี 70120

551 บจก. เอสเจซ ีเพาเวอร ์ 41 หมู ่2 - - จอมบงึ จอมบงึ ราชบรุี 70150

552 บจก. ธนู ปิโตรเลยีม 375 หมู ่13 - - แกง่กระจาน แกง่กระจาน เพชรบรุี 76170

553 บจก. พทีเูอ็น ปิโตรเลยีม 55 หมู1่ - เพชรเกษม ทับสะแก ทับสะแก ประจวบครีขีันธ์ 77130

554 หจก.โชควรรณา ปิโตรเลยีม 333 หมูท่ี ่2 เพชรเกษม ทองมงคล บางสะพาน ประจวบครีขีันธ์ 77230

555 บจก. สยามสขุสวสัดิ ์ (สาขาปราณบรุ)ี 567/5 หมูท่ี ่3 วงัพงก์ ปราณบรุี ประจวบครีขีันธ์ 77120

556 หจก.ไทยแกส๊ปิโตรเลยีม 625/3 หมูท่ี ่1 เขานอ้ย ปราณบรุี ประจวบครีขีันธ์ 77120

557 บจก. เขาเตา่ แกส๊ด ี 112/14 - หมูบ่า้นเขาเตา่ - หนองแก หัวหนิ ประจวบครีขีันธ์ 77110

558 บจก. เชยีงเฮงปิโตรเลยีม 37/2 หมู ่4 เพชรเกษม บา้นฆอ้ง โพธาราม ราชบรุี 70120

559 หจก.ปิโตรวนั 309 - - ศรนีครนิทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240

560 บางจาก-รมิน ้า 210 ซอยสขุมุวทิ 64 - พระโขนงใต ้ พระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260

561 บจก. เอส ซ ีกรุ๊ป 1111/1 - - ถนนเทพรัตน บางนาเหนอื บางนา กรงุเทพมหานคร 10260

562 ชมุชนปฐมอโศก 66 หมู ่5 - พระประโทน เมอืงนครปฐม นครปฐม 73000

563 บจก. วพีเีซอรว์สิ 42/1 หมูท่ี ่3 - พหลโยธนิ ขนุโขลน พระพทุธบาท สระบรุี 18120

564 หจก.รัตณานนท ์บรกิาร 27/3 หมูท่ี ่5 - - หนองปลาหมอ หนองแค สระบรุี 18140

565 บจก. สหรัตนนคร 103 หมู ่4 - บางพระครู นครหลวง พระนครศรอียธุยา 13260

566 บจก. พพีแีอล ปิโตรเลยีม 99 8/7 หมูท่ี ่6 - รังสติ-นครนายก ทรายมลู องครักษ์ นครนายก 26120

567 บจก. สหะสนัตสิขุปิโตรเลยีม (1999) 199 หมูท่ี5่ - - ดอนหวาย โนนสงู นครราชสมีา 30160

568 สหกรณ์ การเกษตรพรานกระตา่ย 315/7 หมู ่4 ป่าเรไร พรานกระตา่ย พรานกระตา่ย ก าแพงเพชร 62110

569 สหกรณ์นคิมศรสี าโรง  (สาขาบา้นไร่) 119 หมูท่ี ่7 - - บา้นไร่ ศรสี าโรง สโุขทัย 64120

570 สหกรณ์ การเกษตรเชยีงของ สาขาเวยีงแกน่ 123 หมู ่4 เทงิ-เชยีงของ หลา่ยงาว เวยีงแกน่ เชยีงราย 57130

571 บจก. พเีอสพ ีเพาเวอร ์กรุ๊ป 47/3 หมู ่3 สายตาก-แมส่อด แมท่อ้ เมอืงตาก ตาก 63000

572 สกก. น ้าขุน่ 347 หมู ่7 เดชอดุม-น ้ายนื ตาเกา น ้าขุน่ อบุลราชธานี 34260

573 หจก.ฉัตรชยั ออยล ์เจรญิทรัพย์ 188 หมู ่3 แจง้สนทิ แจระแม เมอืงอบุลราชธานี อบุลราชธานี 34000

574 สกก.  หนองกงุศร ี 111 หมู ่12 หว้ยเม็ก-ทา่คันโท หนองกงุศรี หนองกงุศรี กาฬสนิธุ์ 46220

575 สกก.  เมอืงอดุรธาน ี(สาขาศรสีมพร) 58 หมู ่12 - หนองไฮ เมอืงอดุรธานี อดุรธานี 41000

576 บจก. เอเอสพเีอส รเีทลแอนดเ์อเนอรจ์ ี 508 หมูท่ี ่2 - - บา้นเปิด เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000

577 สกก.  หนองบัวล าภ ู 190 หมู ่10 สายอดุร-เลย ล าภู เมอืงหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู 39000

578 บจก. บญุศลิป์ ปิโตรเลยีม ออยล ์ 185 หมูท่ี ่2 - ราษฎรอ์ทุศิ 200 ปี ป่าตอง กะทู ้ ภเูก็ต 83150

579 บจก. สยามสขุสวสัดิ ์ (สาขาภเูก็ต) 56/2 หมูท่ี ่1 - - สาคู ถลาง ภเูก็ต 83110

580 บางจาก-มหาดไทย 282/1 ซอยลาดพรา้ว 122 (มหาดไทย 1)รามค าแหง พลับพลา วงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310

581 บางจาก-ลาดพรา้ว 111 3043 ลาดพรา้ว คลองจ่ัน บางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10310

582 บางจาก-คูข่นานเอกมัย-รามอนิทรา 1 28 ซอยโยธนิพัฒนา ประดษิฐม์นูธรรม คลองจ่ัน บางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240

583 บางจาก-สถานรีถไฟบางซือ่ 102/4 หมู ่24 ตรอกหมูบ่า้นสามเสนในเดมิ บางซือ่ บางซือ่ กรงุเทพมหานคร 10800

584 บางจาก-คูข่นานเอกมัย-รามอนิทรา 3 81 ซอยลาดพรา้ว 84 ประดษิฐม์นูธรรม วงัทองหลาง วงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310

585 บางจาก-สาขาพหลโยธนิ 48 44/139 หมู ่3 พหลโยธนิ 48 อนุสาวรยี ์(กบูแดง) บางเขน กรงุเทพมหานคร 10220

586 บางจาก-กรงุเทพกรฑีา 47 - - กรงุเทพกรฑีา สะพานสงู สะพานสงู กรงุเทพมหานคร 10250

587 บางจาก-คูข่นานเอกมัย-รามอนิทรา(2) 169 ประดษิฐม์นูธรรม ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230

588 บางจาก-สขุาภบิาล 1 (2) 661 นวมนิทร์ นวมนิทร์ บงึกุม่ กรงุเทพมหานคร 10240

589 บางจาก-วชัรพล 126/232 หมู ่8 วชัรพล ทา่แรง้ บางเขน กรงุเทพมหานคร 10230

590 บางจาก - คูข่นานเอกมัย-รามอนิทรา (4) 569 ประดษิฐม์นูธรรม ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230

591 บางจาก - ลาดพรา้ว 101 1266 ซอยลาดพรา้ว 101 (วดับงึทองหลาง) คลองจ่ัน บางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10230

592 บางจาก - คูข่นานเอกมัย-รามอนิทรา (5) 182 ประดษิฐม์นูธรรม พลับพลา วงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310

593 บางจาก - สวสัดกิาร TOT 89/2 หมู ่2 แจง้วฒันะ ทุง่สองหอ้ง หลักสี่ กรงุเทพมหานคร 10010

594 บางจาก - ศรนีครนิทรส์มติเิวช 138/1 ศรนีครนิทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240

595 บางจาก - รามอนิทรา 71 92 - คูบ้อน รามอนิทรา คันนายาว กรงุเทพมหานคร 10230

596 บางจาก - เสรไีทย 131 เสรไีทย คลองกุม่ บงึกุม่ กรงุเทพมหานคร 10230

597 บางจาก - ออ่นนุช 55 287/3 ออ่นนุช ประเวศ ประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250

598 บางจาก-ราษฎรพั์ฒนา 58 ราษฎรพั์ฒนา ราษฎรพั์ฒนา สะพานสงู กรงุเทพมหานคร 10240

599 บางจาก-ลาดพรา้ว 80 142 ซ.ลาดพรา้ว 80 แยก 22 วงัทองหลาง วงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310

600 บางจาก - โยธนิพัฒนา 370 ซอยโยธนิพัฒนา ลาดพรา้ว คลองจ่ัน บางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10230



ชือ่สถานบีรกิาร เลขที่ หมูท่ ี่ ซอย ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์

601 บางจาก - โชคชยั 4 99/188 หมูท่ี ่9 - โชคชยั 4 ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230

602 บจก. ตระกลูทมิปิโตรเลยีม 289/1 สขุาภบิาล 5 ทา่แรง้ บางเขน กรงุเทพมหานคร 10220

603 บจก. ตัง้ศรศีริโิชค 24/36 หมู ่4 สขุาภบิาล สะพานสงู สะพานสงู กรงุเทพมหานคร 10240

604 บจก. สยามสขุสวสัดิ ์ (สาขา เกษตรนวมนิทร)์ 109 ประเสรฐิมนูญกจิ จรเขบ้ัว ลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230

605 บางจาก-รา้นสหกรณ์การสือ่สารแหง่ประเทศไทย 99 - 7 ซอยแจง้วฒันะ ทุง่สองหอ้ง เขตหลักสี่ กรงุเทพมหานคร 10210

606 บางจาก-สาขาโกสมุรวมใจ 204 โกสมุรวมใจ ดอนเมอืง ดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 10210

607 บางจาก - เพิม่สนิ-ออเงนิ 560/10 หมู ่2 สายเพิม่สนิ-ออเงนิ คลองถนน สายไหม กรงุเทพมหานคร 10220

608 สถานบีรกิารน ้ามันเชือ้เพลงิสวสัดกิารทหารอากาศ เยือ้งสนามกอลฟ์กานตรัตน์ เทวฤทธิพั์นลกึ - ดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 10220

609 บางจาก-เพชรเกษม 57 1517 - - เพชรเกษม หลักสอง บางแค กรงุเทพมหานคร 10160

610 บางจาก-วดัก าแพง 43/381 หมู ่7 ซอยเทยีนทอง แสมด า (บางบอน) บางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150

611 บางจาก-สาขาเพชรเกษม 56 662 - - เพชรเกษม บางหวา้ ภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร 10160

612 บางจาก - เพชรเกษม 92 768 เพชรเกษม บางแคเหนอื บางแค กรงุเทพมหานคร 10160

613 บางจาก-ราษฎรบ์รูณะ 1 430 ราษฎรบ์รูณะ ราษฎรบ์รูณะ ราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร 10140

614 บางจาก-สขุสวสัดิ์ 280/1 - สขุสวสัดิ์ บางปะกอก ราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร 10140

615 บางจาก-รัตนกวี 19/20 หมู ่3 - รัตนกวี บางมด จอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150

616 บางจาก - ป่ินเกลา้-นครชยัศร ี(4) 41/9 หมู ่18 บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทววีฒันา กรงุเทพมหานคร 10170

617 บจก. สวุมิลเรยีลเอสเตท 64/65 หมู ่2 จรัญสนทิวงศ ์35 - คลองชกัพระ ฉมิพลี ตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร 10170

618 บจก. บางขนุเทยีน ปิโตรเลยีม 988/1 สมเด็จพระเจา้ตากสนิ ดาวคะนอง ธนบรุี กรงุเทพมหานคร 10600

619 บจก. กัลปพฤกษ์ เนเชอรัล แกส๊ ซพัพลาย 4/1 สขุาภบิาล บางแค บางแค กรงุเทพมหานคร 10160

620 บจก. เคแอนดพ์วีฒุากาศ 278/1 วฒุากาศ ตลาดพลู ธนบรุี กรงุเทพมหานคร 10600

621 บจก. พงษ์วฒัน ์ออยล ์ 123, 125 พระราม 2 แสมด า บางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150

622 บางจาก-สวสัดกิารกรมอตุนุยิมวทิยา 4353 สขุมุวทิ บางนา บางนา กรงุเทพมหานคร 10260

623 บางจาก-พระราม 3 (1) 574/1 พระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120

624 บางจาก-สวสัดกิารกรมประชาสมัพันธ์ 51 ซอยพระราม 6 ซอย 30 พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรงุเทพมหานคร 10400

625 บางจาก-เพชรบรุ-ีพระราม 9 25/21 รมิคลองแสนแสบ บางกะปิ หว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310

626 บางจาก-สวสัดกิารกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม 12 มติรไมตรี ดนิแดง ดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10310

627 บางจาก-ประชาอทุศิ-เหมง่จา๋ย 547 ประชาอทุศิ หว้ยขวาง หว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310

628 บางจาก-เจรญิกรงุตัดใหม่ 60 เจรญิราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรงุเทพมหานคร 10120

629 บางจาก-พระราม 3 (3) 493/1 พระรามที ่3 บางโคล่ บางคอแหลม กรงุเทพมหานคร 10120

630 บางจาก-กรงุธนบรุ ี2 128 กรงุธนบรุี บางล าภลูา่ง คลองสาน กรงุเทพมหานคร 10600

631 บางจาก-สขุมุวทิ 99 2999/1 สขุมุวทิ บางจาก พระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260

632 บางจาก-สขุมุวทิ 39 1/2 ซอยพรอ้มศรี สขุมุวทิ 39 คลองตันเหนอื วฒันา กรงุเทพมหานคร 10250

633 บางจาก-เอกมัย 427/1 ซอยสขุมุวทิ 63(เอกมัย) สขุมุวทิ 63 คลองตันเหนอื วฒันา กรงุเทพมหานคร 10250

634 บางจาก-สขุมุวทิ 101/1 234 ซอยสขุมุวทิ101/1 สขุมุวทิ บางนาเหนอื บางนา กรงุเทพมหานคร 10260

635 บางจาก-พระราม 6 116 พระราม 6 พญาไท พญาไท กรงุเทพมหานคร 10400

636 บางจาก - พัฒนาการ 1348 พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250

637 บางจาก - อดุมสขุ 45 695 ซอยสขุมุวทิ 103 สขุมุวทิ 103 บางจาก พระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260

638 บางจาก - ทุง่มหาเมฆ 103 ซอยงามดพูลี นางลิน้จี่ ทุง่มหาเมฆ สาทร กรงุเทพมหานคร 10120

639 บางจาก - ออ่นนุช 17/1 923/1 ออ่นนุช สวนหลวง สวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250

640 บางจาก-สาทรตัดใหม ่2 39/1 ซอยมหธราดล สาทรตัดใหม่ ทุง่วดัดอน สาทร กรงุเทพมหานคร 10120

641 บางจาก - เพชรบรุตีัดใหม่ 2191/1 - - เพชรบรุตีัดใหม่ บางกะปิ หว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310

642 บางจาก - สขุมุวทิ 62 2062 สขุมุวทิ พระโขนงใต ้ พระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260

643 บางจาก-ซอยสวนหลวง 658 ซอยออ่นนุช 17 ออ่นนุช สวนหลวง สวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250

644 บางจาก-พระราม 3(2) 296/13 นางลิน้จี่ ชอ่งนนทรี ยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120

645 บางจาก-อสิรภาพ 178/16 อสิรภาพ สมเด็จเจา้พระยา คลองสาน กรงุเทพมหานคร 10600

646 บางจาก - ศรนีครนิทร ์41 1111/2 ศรนีครนิทร์ สวนหลวง สวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250

647 บางจาก-เทยีมรว่มมติร 38 - - เทยีมรว่มมติร หว้ยขวาง หว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310

648 บางจาก-จรัญสนทิวงศ์ 677 จรัญสนทิวงศ์ บางออ้ บางพลัด กรงุเทพมหานคร 10700

649 บางจาก-จรัญสนทิวงศ ์40 202/2 จรัญสนทิวงศ ์40 บางยีข่ัน บางพลัด กรงุเทพมหานคร 10700

650 บางจาก - ป่ินเกลา้ - นครชยัศร ี(3) 97 บรมราชชนนี อรณุอมรนิทร์ บางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร 10700

651 บจก. กรงุธน แกส๊ แอนด ์ออยล ์ 245/1 ราชวถิี บางพลัด บางพลัด กรงุเทพมหานคร 10700

652 บางจาก - รามค าแหง 164 8/4 - รามค าแหง มนีบรุี มนีบรุี กรงุเทพมหานคร 10510

653 บางจาก - เคหะรม่เกลา้ 32/2 หมู ่4 เคหะรม่เกลา้ คลองสองตน้นุ่น ลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร 10520

654 บางจาก-นมิติรใหม่ 54/1 หมู ่1 นมิติใหม่ ทรายกองดนิ คลองสามวา กรงุเทพมหานคร 10510

655 สกก.  คลองหลวง 2/8 หมู ่7 - คลองสอง คลองหลวง ปทมุธานี 12120

656 สกก.  ลาดหลมุแกว้พัฒนา 15/3 หมู ่1 - ระแหง ลาดหลมุแกว้ ปทมุธานี 12140

657 สหกรณ์การเชา่ซือ้ทีด่นิธัญบรุี 59/1 หมู ่2 รังสตินครนายก บงึน ้ารักษ์ ธัญบรุี ปทมุธานี 12110

658 สกก.  ล าลกูกา 44/3 หมู ่5 พหลโยธนิ-ล าลกูกา บงึค าพรอ้ย ล าลกูกา ปทมุธานี 12150

659 สกก. คลองหลวง  (สาขา1) 45/1 หมู ่7 - คลองเจ็ด คลองหลวง ปทมุธานี 12120

660 บางจาก-บางพนู 2 77/2 หมู ่5 สายเลยีบคลองรังสติ (3100) บางพนู เมอืงปทมุธานี ปทมุธานี 12000
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661 บางจาก-สวสัดกิารศนูยฝึ์กอบรมวศิวกรรมเกษตรบางพนู 1/13-14 หมู ่6 สายรังสติ-ปทมุธานี บางพนู เมอืงปทมุธานี ปทมุธานี 12000

662 บางจาก-พัฒนสมัพันธ์ 62/5 พัฒนสมัพันธ์ บางปรอก เมอืงปทมุธานี ปทมุธานี 12000

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

664 หจก.สหรุ่งเรอืงออยล์ 45/5 หมู ่6 สายบางขันธ-์คลองหลวง คลองสี่ คลองหลวง ปทมุธานี 12120

665 สกก. บางกรวย 15/10 หมู ่4 บางกรวย-จงถนอม มหาสวสัดิ์ บางกรวย นนทบรุี 11130

666 บางจาก-รัตนาธเิบศร์ 79/11-12 หมู ่3 รัตนาธเิบศร์ บางรักนอ้ย เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 11000

667 บางจาก-เทดิพระเกยีรติ 87/93 หมู ่3 เทดิพระเกยีรติ วดัชลอ บางกรวย นนทบรุี 11130

668 บางจาก-เรวดี 35/1 หมู ่3 ซอยเรวดี เรวดี ตลาดขวญั เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 11000

669 บางจาก-สาขาประชาชืน่ 37/5 หมู ่1 ประชาชืน่ ทา่ทราย เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 11000

670 บางจาก-ไทรนอ้ย 47/1 หมู ่2 สายบางกรวย-ไทรนอ้ย บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบรุี 11110

671 บางจาก - พบิลูยส์งคราม (2) 5/26 หมู ่6 พบิลูยส์งคราม สวนใหญ่ เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 11000

672 บางจาก-แคราย 54/45 หมู ่9 ตวิานนท์ บางกระสอ เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 11000

673 บางจาก - แจง้วฒันะ 22 112/1 หมู ่5 แจง้วฒันะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรุี 11120

674 บางจาก - ราชพฤกษ์ 14/5 หมู ่5 ราชพฤกษ์ บางรักนอ้ย เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 11000

675 บางจาก - แคราย 2 251 ตวิานนท์ บางกระสอ เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 11000

676 บางจาก - ราชพฤกษ์ 2 54/11 หมู ่2 ราชพฤกษ์ บางพลับ ปากเกร็ด นนทบรุี 11120

677 บางจาก - เมอืงทองธานี 50/1192 หมูท่ี ่9 บางพดู ปากเกร็ด นนทบรุี 11120

678 บางจาก-ตวิานนท์ 8/153 หมู ่3 ตวิานนท์ บา้นใหม่ ปากเกร็ด นนทบรุี 11120

679 บจก. ไอ.อ.ี เทรดดิง้ 99/481 หมู ่8 ตวิานนท์ บางพดู (บางพัง) ปากเกร็ด นนทบรุี 11120

680 หจก.นครอนิทรพั์ฒนา 99/33 หมู ่1 ราชพฤกษ์ บางขนุกอง บางกรวย นนทบรุี 11130

681 บจก. รัตนา แกส๊ แอนด ์ออยล ์ 108 หมู ่3 รัตนาธเิบศร์ ไทรมา้ เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 11000

682 บจก. งามวงศว์านแกส๊ แอนด ์ออยล ์ 145 งามวงศว์าน บางเขน เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 11000

683 บางจาก-ศรนีครนิทร์ 887 หมูท่ี ่5 ศรนีครนิทร์ ส าโรงเหนอื เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 10270

684 บางจาก-สาขาหนามแดง 9/1 หมู ่1 หนามแดง บางแกว้ บางพลี สมทุรปราการ 10540

685 บางจาก-บางพลี 33/42 หมู ่7 หนา้ทางเขา้อ าเภอบางพลี บางพลใีหญ่ บางพลี สมทุรปราการ 10540

686 บางจาก-ปากน ้า 354/1 สขุมุวทิ ปากน ้า เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 10270

687 บางจาก-ปากน ้า 2 125/2 สขุมุวทิ ปากน ้า เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 10270

688 บางจาก - เทพารักษ์ กม.7 7/9 หมู ่1 เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 10270

689 บางจาก - ศรนีครนิทร ์ศรดีา่น 6 334 หมู ่5 - - ส าโรงเหนอื เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 10270

690 บางจาก-บางปู 272 หมู ่2 นคิมอตุสาหกรรมบางปู บางปใูหม่ เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 10280

691 บางจาก-สขุสวสัดิ ์3 78/7-9 หมู ่19 สขุสวสัดิ ์กม. 12 บางพึง่ พระประแดง สมทุรปราการ 10130

692 บางจาก-แบริง่ 3208 หมู ่10 สขุมุวทิ 107 ส าโรงเหนอื เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 10270

693 สกก.  บางคลา้ 78 บางคลา้-แปลงยาว บางคลา้ บางคลา้ ฉะเชงิเทรา 24110

694 สกก.  พนมสารคาม 4 หมู ่6 - - หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชงิเทรา 24120

695 สกก.  บา้นโพธิ ์ 107/2 หมู ่1 ดอนสนีนท-์บา้นโพธิ์ บา้นโพธิ์ บา้นโพธิ์ ฉะเชงิเทรา 24140

696 สกก.  บางน ้าเปรีย้ว 8/1 หมู ่5 - โพรงอากาศ บางน ้าเปรีย้ว ฉะเชงิเทรา 24150

697 สกก. เมอืงแปดริว้ 101 หมู ่13 ตดิถนนสาธารณประโยชน์ บางเตย เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา 24000

698 บางจาก-บางปะกง 319/1 - - สายฉะเชงิเทรา-บางปะกง โสธร เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา 24000

699 บจก. ฉะเชงิเทรา อนันตกจิ 241 ฉะเชงิเทรา-บางน ้าเปรีย้ว หนา้เมอืง เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา 24000

700 สกก.  หันคา 692 หมู ่1 สายหันคา-บา้นไร่ หันคา หันคา ชยันาท 17130

701 สกก.  หนองฉาง 36/3 หมู ่1 - หนองสรวง หนองฉาง อทัุยธานี 61110

702 สกก.  เมอืงชยันาท 74 พหลโยธนิ บา้นกลว้ย เมอืงชยันาท ชยันาท 17000

703 สหกรณ์นคิมลานสกั 1 หมู ่4 - ทุง่นางาม ลานสกั อทัุยธานี 61160

704 สกก.  หนองขาหยา่ง 37 หมู ่2 - หนองขาหยา่ง หนองขาหยา่ง อทัุยธานี 61130

705 สกก.  เมอืงสงิหบ์รุ ี 67 หมู ่6 - ตน้โพธิ์ เมอืงสงิหบ์รุี สงิหบ์รุี 16000

706 กลุม่เกษตรกรท านาประดูย่นื 36/1 หมู ่9 - ประดูย่นื ลานสกั อทัุยธานี 61160

707 สกก.  คา่ยบางระจัน 63 หมู ่9 - บางระจัน คา่ยบางระจัน สงิหบ์รุี 16150

708 สกก.  พรหมบรุ ี 140 หมู ่4 - บางน ้าเชีย่ว พรหมบรุี สงิหบ์รุี 16120

709 ส านักงาน สกก. สรรพยา 170/1 หมู ่3 - ตลกุ สรรพยา ชยันาท 17150

710 สกก. หว้ยคต 143/4 หมู ่1 - หว้ยคต หว้ยคต อทัุยธานี 61170

711 สกก. อนิทรบ์รุ ี 54/4 หมู ่1 - ทา่งาม อนิทรบ์รุี สงิหบ์รุี 16110

712 สกก. สรรคบรุ ี 307/10 หมู ่8 - แพรกศรรีาชา สรรคบรุี ชยันาท 17140

713 สกก.  ทัพทัน 271/1 หมู ่1 - ทัพทัน ทัพทัน อทัุยธานี 61120

714 สกก.  สวา่งอารมณ์ 16/7 หมู ่1 สายทัพทัน-สวา่งอารมณ์ สว่างอารมณ์ สวา่งอารมณ์ อทัุยธานี 61150

715 สกก. บา้นไร ่ (สาขาบา้นไร่) 125 หมู ่1 - บา้นบงึ บา้นไร่ อทัุยธานี 61140

716 สกก. หนองฉาง  (ตลาดกลาง) 123 หมู ่1 หนองฉาง-บา้นไร่ หนองสรวง หนองฉาง อทัุยธานี 61110

717 สกก. บา้นไร ่ (สาขา 1) 539 หมู ่4 บา้นไร-่การุง้ อทัุยธานี เมอืงการุง้ บา้นไร่ อทัุยธานี 61180

718 สกก. หันคา  (สาขา 2) 687/4 หมู ่1 ทางหลวงแผน่ดนิสายหันคา-บา้นไร ่(3211) หันคา หันคา ชยันาท 17130

719 สหกรณ์ การเกษตรหันคา  (สาขา 3) 189 หมู ่14 หันคา-บา้นไร่ เนนิขาม เนนิขาม ชยันาท 17130

720 สกก. มโนรมย ์ สาขา 4 253 หมู ่3 อทัุย-มโนรมย์ คุง้ส าเภา มโนรมย์ ชยันาท 17110
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721 สกก. เขือ่นเจา้พระยา 248 หมู ่3 สรรพยา-สรรคบรุี สรรพยา สรรพยา ชยันาท 17150

722 หจก.เพชรวฒันะบรกิาร 399 หมู ่2 อทัุย-พหลโยธนิ สะแกกรัง เมอืงอทัุยธานี อทัุยธานี 61000

723 รา้นคา้ชมุชนต าบลทา่ขา้ม 57 หมู ่1 - ทา่ขา้ม พนัสนคิม ชลบรุี 20140

724 หา้งหุน้สว่นสามัญ ศนูยส์าธติการตลาดบา้นป่าแดง 72/8 หมูท่ี ่1 หา้งสงู หนองใหญ่ ชลบรุี 20190

725 บางจาก-พัทยาเหนอื 159/114 หมู ่5 พัทยาเหนอื นาเกลอื บางละมงุ ชลบรุี 20150

726 บางจาก-ชลบรุ1ี01 53/2 หมู ่4 สขุมุวทิ เสม็ด เมอืงชลบรุี ชลบรุี 20000

727 บางจาก-บางละมงุ 182/22 หมู ่2 สขุมุวทิ บางละมงุ บางละมงุ ชลบรุี 20150

728 บางจาก-พัทยาใต ้ 80/2 หมู ่12 สขุมุวทิ หนองปรอื บางละมงุ ชลบรุี 20260

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

730 สวสัดกิารกรมสรรพาวธุทหารเรอื 175 หมูท่ี ่4 - สขุมุวทิ สตัหบี สตัหบี ชลบรุี 20180

731 สวสัดกิารหน่วยบัญชาการตอ่สูอ้ากาศยานและรักษาฝ่ัง - สขุมุวทิ (สอ.2/ สอรฝ) สตัหบี สตัหบี ชลบรุี 20180

732 กจิการสถานบีรกิารยานยนต ์สวสัดกิารภายใน ฐท.สส. 2040 หมู ่1 สขุมุวทิ หลักกโิลเมตรที ่175 สตัหบี สตัหบี ชลบรุี 20180

733 หจก. วนัชรุ ีเซอรว์สิ 45/33 หมู ่1 หว้ยใหญ่ นาจอมเทยีน สตัหบี ชลบรุี 20180

734 หจก.สริริณชยั 113/59 หมู ่2 - ตะเคยีนเตีย้ บางละมงุ ชลบรุี 20150

735 บจก. สยามคันทรคีลับ 50/19 หมูท่ี ่9 - - โป่ง บางละมงุ ชลบรุี 20150

736 สกก.  วงัน ้าเย็น 203 หมู ่10 จันทบรุ-ีสระแกว้ ตาหลังใน วงัน ้าเย็น สระแกว้ 27210

737 กลุม่เกษตรกรท าสวนบอ่ 41 หมู ่10 - บอ่ ขลงุ จันทบรุี 22110

738 สกก.  แหลมสงิห ์ 11 หมู ่11 3149 พลิว้ แหลมสงิห์ จันทบรุี 22190

739 สกก.  ทา่ใหม ่ 13/6 หมู ่1 สขุมุวทิ เขาบายศรี ทา่ใหม่ จันทบรุี 22120

740 สกก.  ตาพระยา 178 หมู ่1 ธนวถิี ตาพระยา ตาพระยา สระแกว้ 27180

741 สหกรณ์นคิมวงัน ้าเย็นสอง 2 หมู ่13 - วงัน ้าเย็น วงัน ้าเย็น สระแกว้ 25210

742 สกก.  เมอืงขลงุ 11 สขุมุวทิ ขลงุ ขลงุ จันทบรุี 22110

743 สหกรณ์นคิมวงัน ้าเย็นหนึง่ 651 หมู ่2 - คลองหนิปนู วงัน ้าเย็น สระแกว้ 27210

744 สกก.  บา้นสรา้ง 52 หมู ่5 - บางพลวง บา้นสรา้ง ปราจนีบรุี 25150

745 สกก.  เขาคชิฌกฏู 62/6 หมู ่7 บ าราศนราดรู ชากไทย เขาคชิฌกฏู จันทบรุี 22210

746 สกก.  มะขาม 229/2 หมู ่1 317 มะขาม มะขาม จันทบรุี 22150

747 สกก. เมอืงสระแกว้ 10 สวุรรณศร สระแกว้ เมอืงสระแกว้ สระแกว้ 27000

748 สกก. อรัญประเทศ 266 หมู ่3 รัชตะวถิี ฟากหว้ย อรัญประเทศ สระแกว้ 27120

749 สกก. คลองน ้าเขยีว 41 หมู ่11 - ทา่แยก เมอืงสระแกว้ สระแกว้ 27000

750 สกก. วฒันานคร  (สาขา 1) 167 หมู ่9 สวุรรณศร ทา่เกวยีน วฒันานคร สระแกว้ 27160

751 บจก. สหพัฒนพบิลู  (มหาชน) 169/1 หมู ่5 สวุรรณศร นนทรี กบนิทรบ์รุี ปราจนีบรุี 25110

752 หจก.กติ-กลุ ปิโตรเลยีม 21/1 หมู ่9 ญาณวโิรจน์ เกาะขวาง เมอืงจันทบรุี จันทบรุี 22000

753 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสกก. (สาขา 1) 50 หมู ่3 - วงัน ้าซบั ศรปีระจันต์ สพุรรณบรุี 72140

754 สกก.  สองพีน่อ้ง 68 สายบางลี-่หนองวลัยเ์ปรีย้ง สองพีน่อ้ง สองพีน่อ้ง สพุรรณบรุี 72110

755 สกก.  บางเลน 78-79 หมู ่6 - บางเลน บางเลน นครปฐม 73130

756 สหกรณ์นคิมดา่นชา้ง 2/1 หมู ่3 ถนน กม.2-ทัพผึง้นอ้ย หนองมะคา่โมง ดา่นชา้ง สพุรรณบรุี 72180

757 สกก.  สามชกุ 479/2 หมู ่6 - สามชกุ สามชกุ สพุรรณบรุี 72130

758 สหกรณ์บรกิารเดนิรถสพุรรณบรุ ี 234/1 หมู ่4 สพุรรณบรุ-ีบางบัวทอง สนามชยั เมอืงสพุรรณบรุี สพุรรณบรุี 72000

759 สกก.  บางปลามา้ 240 หมู ่5 - สายบางปลามา้-สพุรรณบรุี โคกคราม บางปลามา้ สพุรรณบรุี 72150

760 สกก.  อูท่อง 327 หมู ่3 ทางหลวงแผน่ดนิสายทางแยกเขา้อทัุยธานี(333) ดอนคา อูท่อง สพุรรณบรุี 72160

761 สกก.  ดา่นชา้ง 1078 หมู ่5 - หนองมะคา่โมง ดา่นชา้ง สพุรรณบรุี 72180

762 สกก.  ดอนเจดยี ์ 689 หมู ่5 อูย่า-ดอนเจดยี์ ดอนเจดยี์ ดอนเจดยี์ สพุรรณบรุี 72170

763 สกก.  หนองหญา้ไซ 515 หมู ่5 ตดิทางสาธารณประโยชน์ หนองหญา้ไซ หนองหญา้ไซ สพุรรณบรุี 72240

764 สหกรณ์โคนมนครปฐม 95 หมู ่2 มาลัยแมน หว้ยขวาง ก าแพงแสน นครปฐม 73140

765 บางจาก-สาขานครปฐม 225/1 ทรงพล ล าพยา เมอืงนครปฐม นครปฐม 73000

766 บางจาก-ก าแพงแสน 95 หมู ่19 มาลัยแมน หว้ยขวาง ก าแพงแสน นครปฐม 73140

767 บางจาก-สามพราน 18/8 หมู ่2 สายป่ินเกลา้-นครชยัศรี บางเตย สามพราน นครปฐม 73110

768 หจก.ด ารงเจรญิบรกิาร 83 หมู ่1 สายเกา้หอ้ง-บางแมห่มา้ย บา้นแหลม บางปลามา้ สพุรรณบรุี 72150

769 หจก.บัณฑติออยล์ 24/2 สายสะแกเล็ก-บางประแดง บางชา้ง สามพราน นครปฐม 73110

770 หจก.นภาพรออยล์ 902 หมู ่2 สายสามชกุ-หนองหญา้ไซ สามชกุ สามชกุ สพุรรณบรุี 72130

771 บจก. เอ็ม ท ูบ ีเทรดดิง้ 111 หมูท่ี ่8 - - กระทุม่ลม้ สามพราน นครปฐม 73220

772 หจก. กจิสมบรูณ์ออยล ์(สาขา 1) 27/18 หมู ่1 ทางเขา้อ าเภอสามพราน ทา่ตลาด สามพราน นครปฐม 73110

773 สกก.  เมอืงสระบรุ ี 179 เทศบาล 4 ปากเพรยีว เมอืงสระบรุี สระบรุี 18000

774 สกก.  พระพทุธบาท 2/2 หมู ่6 - หนองแก พระพทุธบาท สระบรุี 18120

775 สกก.  หนองแซง  (สาขาตลาดกลาง) 26 หมู ่3 - หนองหัวโพ หนองแซง สระบรุี 18170

776 สกก.  หนองแค 13 หมู ่3 - หนองจรเข ้ หนองแค สระบรุี 18140

777 สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก 99 หมู ่10 มติรภาพ มติรภาพ มวกเหล็ก สระบรุี 18180

778 สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก  (สาขา 1) 39 หมู ่1 สายมวกเหล็ก-สวนมะเดือ่ หนองยา่งเสอื มวกเหล็ก สระบรุี 18180

779 กลุม่เกษตรกรท าไรต่ าบลพคุ าจาน 55 หมู ่1 - พคุ าจาน พระพทุธบาท สระบรุี 18120

780 สกก. โคกส าโรง 109 หมู ่9 พหลโยธนิ โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบรุี 15210



ชือ่สถานบีรกิาร เลขที่ หมูท่ ี่ ซอย ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์

781 สหกรณ์โคนมไทยมลิค ์ 59 หมู ่18 - ล าพญากลาง มวกเหล็ก สระบรุี 30130

782 สกก. หนองแค  (สาขา 1) 63 ระพพัีฒนฝ่ั์งซา้ย หนองแค หนองแค สระบรุี 18140

783 สหกรณ์โคนมพัฒนานคิม 29 หมู ่10 ทางหลวงแผน่ดนิสายลพบรุ-ีวงัมว่ง(3017) พัฒนานคิม พัฒนานคิม ลพบรุี 15140

784 สกก. แกง่คอย 88/9 หมู ่8 ทางหลวงสายแกง่คอย-แสลงพัน บา้นป่า แกง่คอย สระบรุี 18110

785 สกก. หนองโดน  (สาขา 1) 387 หมู ่1 ทางรถไฟสายเหนอื หนองโดน หนองโดน สระบรุี 18190

786 สกก. เพือ่การตลาดลกูคา้ ธ.ก.ส.ลพบรุ ี 190 หมู ่3 - - หนองมว่ง หนองมว่ง ลพบรุี 15170

787 สกก. หนองแค (สาขา 2) 105/1 ระพพัีฒนฝ่ั์งขวา หนองแค หนองแค สระบรุี 18140

788 บางจาก-เมอืงสระบรุี 121/1 พหลโยธนิ ปากเพรยีว เมอืงสระบรุี สระบรุี 18000

789 บางจาก - ลพบรุี 217/14 นารายณ์มหาราช ทะเลชบุศร เมอืงลพบรุี ลพบรุี 15000

790 หจก.สวนดอกไมปิ้โตรเลยีม 7/2-3 หมู ่7 พไิชยณรงคส์งคราม (3314) สวนดอกไม ้ เสาไห ้ สระบรุี 18160

791 หจก.ณัฏยา 1997 69/1 หมู ่2 สายบางนา-ทา่โขลง-บา้นหมี ่(3028) สนามแจง บา้นหมี่ ลพบรุี 15110

792 หจก.โชคสกุัญญาปิโตรเลยีม 211/1 หมู ่3 สายสระบรุ-ีหลม่สกั (21) ดลีัง พัฒนานคิม ลพบรุี 15220

793 บจก. เจรญิรุ่งเรอืงกจิ แกส๊ 54 99/29 หมู ่4 - - ถนนใหญ่ เมอืงลพบรุี ลพบรุี 15000

794 สกก. ปฏริปูทีด่นิลาดบัวหลวง 2 หมู ่3 - พระยาบันลอื ลาดบัวหลวง พระนครศรอียธุยา 13230

795 สกก.  บางซา้ย 18 หมู ่2 - แกว้ฟ้า บางซา้ย พระนครศรอียธุยา 13270

796 สกก.  บางปะอนิ 32/1 หมู ่9 ทางหลวงสายอดุมสรยทุธ(308) บา้นเลน บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 13160

797 สกก.  ไชโย 48/2 หมู ่1 - เทวราช ไชโย อา่งทอง 14140

798 สหกรณ์ชมุชนเทศบาลต าบลทา่หลวง 104/2 หมู ่7 ทา่เรอื-ทา่ลาน จ าปา ทา่เรอื พระนครศรอียธุยา 13130

799 สกก.  อทัุย 8/5 หมู ่13 สายบางปะอนิ-อทัุย อทัุย อทัุย พระนครศรอียธุยา 13210

800 สกก.  แสวงหา 102 หมู ่4 สาธารณประโยชน์ แสวงหา แสวงหา อา่งทอง 14150

801 สกก.  ผักไห ่ 217/1 หมู ่4 ตัง้อยูต่ดิทางกระบอืสาธารณประโยชน์(ทางหลวงสาย 3454 ผักไห-่เสนา)ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรอียธุยา 13120

802 สกก.  เสนา 6 หมู ่5 - เจา้เจ็ด เสนา พระนครศรอียธุยา 13110

803 สกก. โพธิท์อง  (สาขา 2) 149 หมู ่1 ทางหลวงแผน่ดนิสายอา่งทอง-โพธิท์อง-แสวงหา(3064)ป่างิว้ เมอืงอา่งทอง อา่งทอง 14120

804 สกก. วเิศษชยัชาญ 381 โพธิพ์ระยา-ทา่เรอื ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ อา่งทอง 14110

805 สกก. พระนครศรอียธุยา 58/1 หมู ่8 ทางหลวงแผน่ดนิสายตอนอยธุยา-ไผก่องดนิ(3263) บา้นป้อม พระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา 13000

806 สกก. บางบาล 64 หมู ่2 ทางหลวงชนบท(สายอยธุยา-เสนา) กบเจา บางบาล พระนครศรอียธุยา 13250

807 บางจาก - บางปะอนิ 3/6 หมู ่9 สายอยธุยา-บางปะอนิสายใน (3477) บา้นโพ บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 13160

808 บจก. บา้นแพน เอนจเินยีริง่ แอนดโ์ฮลดิง้ 85 หมู ่11 - บางนมโค เสนา พระนครศรอียธุยา 13110

809 บจก. พงษ์สภุาพร ออยล ์ 8/3 หมู ่3 สายเอเซยี หันสงั (บา้นแจง้) บางปะหัน พระนครศรอียธุยา 13220

810 สกก.  บา้นนา 41/1 หมู ่1 สายบา้นนา-แกง่คอย บา้นนา บา้นนา นครนายก 26110

811 สกก. เพือ่การตลาดลกูคา้ ธ.ก.ส.นครราชสมีา  (สาขาสงูเนนิ 655 หมู ่8 - สงูเนนิ สงูเนนิ นครราชสมีา 30170

812 สกก. เพือ่การตลาดลกูคา้ ธ.ก.ส.นครราชสมีา 169 หมู ่6 - กฤษณา สคีิว้ นครราชสมีา 30140

813 สกก.  ล าพระเพลงิ 4 หมู ่8 สบืศริิ เมอืงปัก ปักธงชยั นครราชสมีา 30150

814 สกก. สงูเนนิ  (สาขา 1) 78 หมู ่4 มติรสมัพันธ์ สงูเนนิ สงูเนนิ นครราชสมีา 30170

815 สกก. นคิมฯ ล าตะคอง  ตลาดกลางหนองคุม้ 199 หมู ่2 หนองคุม้ทา่มะปรางค์ โป่งตาลอง ปากชอ่ง นครราชสมีา 30130

816 หจก.แมล่ าจวน วงัน ้าเขยีว ออยล์ 178 หมู ่7 สายกบนิทรบ์รุ-ีนครราชสมีา(304) อดุมทรัพย์ วงัน ้าเขยีว นครราชสมีา 30370

817 บจก. สรุนาร ีดเิวลลอพเมน้ท ์ 789 หมู ่3 ซอยอตุสาหกรรมสรุนารี หนองบัวศาลา เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 30000

818 สกก.  หว้ยแถลง 2 หมู ่4 - ทับสวาย หว้ยแถลง นครราชสมีา 30240

819 สกก.  จักราช 291 หมู ่1 - จักราช จักราช นครราชสมีา 30230

820 สกก.  ครบรุ ี 265 หมู ่8 - บา้นใหม่ ครบรุี นครราชสมีา 30250

821 สกก.  ขามสะแกแสง 342 หมู ่2 ทางหลวงจังหวดัสายโนนไทย-เมอืงคง (2140) ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสมีา 30290

822 สกก. ขามสะแกแสง  (สาขาตลาดกลาง) 239 หมู ่2 หนองหัวพาน-บา้นหญา้คา เมอืงนาท ขามสะแกแสง นครราชสมีา 30290

823 สกก.  ประทาย 15 หมู ่6 สายประทาย-ชมุพวง ประทาย ประทาย นครราชสมีา 30180

824 สกก.  คงสามัคค ี 99 หมู ่11 สายเมอืงคง-บา้นวดั เมอืงคง คง นครราชสมีา 30260

825 สกก. โนนสงู  (สาขา 2) 77 หมู ่16 - ธารปราสาท โนนสงู นครราชสมีา 30420

826 บางจาก-สาขาปักธงชยั-นครราชสมีา 42 หมู ่3 สายกบนิทร-์นครราชสมีา หนองจะบก เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 30000

827 หจก. 7 กา้ว 175/1 พบิลูละเอยีด ในเมอืง เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 30000

828 สกก.  เมอืงแกลง 111 สขุมุวทิเทศบาล ทางเกวยีน แกลง ระยอง 21110

829 สกก.  บา้นคา่ย 207 หมู ่1 บา้นคา่ย-ระยอง บา้นคา่ย บา้นคา่ย ระยอง 21120

830 สกก.  เขาชะเมา 84 หมู ่1 3377 หว้ยทับมอญ เขาชะเมา ระยอง 21110

831 สหกรณ์นคิมเขาพนมสาทร์ 1 หมู ่9 - หนองบัว บา้นคา่ย ระยอง 21120

832 สหกรณ์สวนปาลม์น ้ามันจังหวดัตราด 56/3 หมู ่4 - เนนิทราย เมอืงตราด ตราด 23000

833 สกก.  บา้นฉาง 129/2 หมู ่3 สขุมุวทิ บา้นฉาง บา้นฉาง ระยอง 21130

834 สกก.  แหลมงอบ 4/3 หมู ่6 ตราด-แหลมงอบ แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด 23120

835 สกก.  เขาสมงิ 59 หมู ่8 สขุมุวทิ เขาสมงิ เขาสมงิ ตราด 23130

836 สหกรณ์นคิมชมุแสงจันทร ์ 16 หมู ่1 วงัจันทร-์บา้นคา่ย ชมุแสง วงัจันทร์ ระยอง 21210

837 บางจาก - ระยอง 351/2 สขุมุวทิ เนนิพระ เมอืงระยอง ระยอง 21000

838 บางจาก - ระยอง 2 582/19 สขุมุวทิ เนนิพระ เมอืงระยอง ระยอง 21000

839 บจก. พ ีเอ แคปปิตอล 91/8 หมู ่1 - ละหาร ปลวกแดง ระยอง 21140

840 สกก.  ขนุยวม 362 หมู ่2 - ขนุยวม ขนุยวม แมฮ่อ่งสอน 58140



ชือ่สถานบีรกิาร เลขที่ หมูท่ ี่ ซอย ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์

841 สกก. ดอยสะเก็ด  (สาขา 1) 244 หมู ่2 รพช.แมก่ะ๊ แมฮ่อ้ยเงนิ ดอยสะเก็ด เชยีงใหม่ 50220

842 สหกรณ์โคนมผาตัง้ 125/2 หมู ่9 - ออนกลาง แมอ่อน เชยีงใหม่ 50130

843 สหกรณ์ นคิมนาคอเรอื 49 หมู ่2 - นาคอเรอื ฮอด เชยีงใหม่ 50240

844 สหกรณ์ผูป้ลกูมันฝร่ังเชยีงใหม ่ 121/1 หมู ่3 ทางหลวงจังหวดัสายเชยีงใหม-่สนัทราย-พรา้ว (1001)แมแ่ฝกใหม่ สนัทราย เชยีงใหม่ 50290

845 สกก.  แมแ่จม่ 231 หมู ่18 สดุสนทิ ชา่งเคิง่ แมแ่จม่ เชยีงใหม่ 50270

846 สกก. พรา้ว 256 หมู ่4 ปิงโคง้-พรา้ว เวยีง พรา้ว เชยีงใหม่ 50190

847 สหกรณ์ การเกษตรหางดง  (สาขา 1) 1/3 หมู ่1 - หารแกว้ หางดง เชยีงใหม่ 50230

848 สกก. ดอยสะเก็ดพัฒนา 2/2 หมู ่3 สายเชยีงใหม-่เชยีงราย เชงิดอย ดอยสะเก็ด เชยีงใหม่ 50220

849 สกก. สนัป่าตอง 238 หมู ่10 สายเชยีงใหม-่ฮอด ยหุวา่ สนัป่าตอง เชยีงใหม่ 50120

850 สกก. สนัก าแพง 1/6 หมู ่6 สายเชยีงใหม-่สนัก าแพง สนัก าแพง สนัก าแพง เชยีงใหม่ 50130

851 สกก. หมูบ่า้นสหกรณ์สนัก าแพง 115/1 หมู ่2 สนัก าแพง-ออนหลวย บา้นสหกรณ์ แมอ่อน เชยีงใหม่ 50130

852 สหกรณ์นคิมพรา้ว 18 หมู ่10 สนัทราย-พรา้ว แมแ่วน พรา้ว เชยีงใหม่ 50190

853 บางจาก-เจรญิเมอืง 483/9 เจรญิเมอืง วดัเกต เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 50000

854 บางจาก-มหดิล 40 มหดิล สเุทพ เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 50300

855 บางจาก-แมร่มิ 197 หมู ่4 สายเชยีงใหม-่ฝาง แมส่า แมร่มิ เชยีงใหม่ 50180

856 บางจาก-ราชเชยีงแสน 180 ราชเชยีงแสน หายยา เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 50100

857 บางจาก-คลองชลประทาน 41/1 ชลประทาน สเุทพ เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 50200

858 หจก.บา้นทา่บรกิาร 199 หมู ่2 สายเชยีงใหม-่ฝาง ปงต า ไชยปราการ เชยีงใหม่ 50320

859 บจก. อนิทนนท ์ธนโชต ิ 119 หมูท่ี ่23 ดอยหลอ่ ดอยหลอ่ เชยีงใหม่ 50160

860 สกก.  หนองมว่งไข ่ 239 หมู ่1 - หนองมว่งไข่ หนองมว่งไข่ แพร่ 54170

861 สกก. นคิมฯ กิว่ลม 187 หมู ่1 สายล าปาง-แจห้ม่ นคิมพัฒนา เมอืงล าปาง ล าปาง 52000

862 สกก. เกาะคา 19 หมู ่4 - ทา่ผา เกาะคา ล าปาง 52130

863 สกก. แมท่ะ 214 หมู ่8 ทางหลวงจังหวดัสายบา้นฟ่อน-แมท่ะ-สถานรีถไฟ (1036)นาครัว แมท่ะ ล าปาง 52150

864 สกก. นานอ้ย 105 หมู ่6 เจา้ฟ้า ศรษีะเกษ นานอ้ย น่าน 55150

865 สหกรณ์นคิมหา้งฉัตร 140 หมู ่5 - ใหมพั่ฒนา เกาะคา ล าปาง 52130

866 สกก. ปัว 253 หมู ่1 ทางหลวงแผน่ดนิสายน่าน-ทุง่ชา้ง(1080) ปัว ปัว น่าน 55120

867 สกก. วงัชิน้  สาขา 1 129/1 หมู ่3 - นาพนู วงัชิน้ แพร่ 54160

868 สกก. เมอืงแพร ่ 2 ยันตรกจิโกศล ในเวยีง เมอืงแพร่ แพร่ 54000

869 สกก. ทุง่ชา้ง 129 หมู ่2 ทางหลวงแผน่ดนิสายน่าน-ทุง่ชา้ง(1080) ทุง่ชา้ง ทุง่ชา้ง น่าน 55130

870 สกก. นาหมืน่  (สาขา 1) 176 หมู ่5 ทางหลวงแผน่ดนิสายเวยีงสา-นานอ้ย-นาหมืน่(1026) บอ่แกว้ นาหมืน่ น่าน 55180

871 สกก. แมพ่รกิ 132 หมู ่2 ทางหลวงจังหวดัสายแมพ่รกิ-เถนิ(1102) แมพ่รกิ แมพ่รกิ ล าปาง 52180

872 สกก. นาหมืน่ 65 หมู ่1 ทางหลวงแผน่ดนิสายเวยีงสา-นานอ้ย-นาหมืน่(1026) นาทะนุง นาหมืน่ น่าน 55180

873 สกก. สองแคว 96 หมู ่3 ทา่วงัผา-เชยีงค า นาไรห่ลวง สองแคว น่าน 55160

874 สกก. ปัว  (สาขาอวน) 197 หมู ่9 ทางหลวงแผน่ดนิสายบัว-น ้ายาว (1081) อวน ปัว น่าน 55120

875 สกก. ทา่วงัผา 416 หมูท่ี ่7 ทา่วงัผา ทา่วงัผา น่าน 55140

876 สกก. เชยีงกลาง  (สาขา 1) 51 หมูท่ี ่2 เปือ เชยีงกลาง น่าน 55160

877 สกก. เชยีงกลาง  สาขา พระพทุธบาท 166 หมูท่ี ่8 พระพทุธบาท เชยีงกลาง น่าน 55160

878 สกก. ทา่วงัผา (สาขา 1) 252 หมูท่ี ่10 ศรภีมู ิ ทา่วงัผา น่าน 55140

879 หจก. น ้ามันเดน่ชยั (สาขา 2) 205/1 หมู ่4 ยันตรกจิโกศล ทุง่โฮง้ เมอืงแพร่ แพร่ 54000

880 สกก.  บางระก า 1 หมู ่12 สายบางระก า-ปลักแรต บางระก า บางระก า พษิณุโลก 65140

881 สหกรณ์วดัจันทร ์ 890/16 บรมไตรโลกนารถ ในเมอืง เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก 65000

882 สหกรณ์นคิมพันชาลี 47 หมู ่3 - พันชาลี วงัทอง พษิณุโลก 65130

883 สหกรณ์นคิมเนนิมะปราง 189 หมู ่15 - ไทรยอ้ย เนนิมะปราง พษิณุโลก 65190

884 สกก.  บางกระทุม่ 91 หมู ่5 - บางกระทุม่ บางกระทุม่ พษิณุโลก 65110

885 สหกรณ์ผูป้ลกูกระเทยีมและหอมแดงลับแล 9/4 หมู ่6 บา้นตลิง่ต า่ ชยัชมุพล ลับแล อตุรดติถ์ 53130

886 สกก.  เนนิมะปราง 688 หมู ่4 - ชมพู เนนิมะปราง พษิณุโลก 65190

887 สกก.  ฟากทา่ 427 หมู ่9 ทางหลวงสาย 1047 (หว้ยหดู-ฟากทา่) ฟากทา่ ฟากทา่ อตุรดติถ์ 53160

888 สกก. ทองแสนขัน 185/3 หมู ่9 - บอ่ทอง ทองแสนขัน อตุรดติถ์ 53230

889 สกก.  พชิยั 344/3 หมู ่3 พระยาพชิยั ในเมอืง พชิยั อตุรดติถ์ 53120

890 สกก.  พรหมพริาม 89 หมู ่1 สายพษิณุโลก-หนองตม พรหมพริาม พรหมพริาม พษิณุโลก 65150

891 สกก.  เมอืงลับแล 206 หมู ่13 อนิใจมี ฝายหลวง ลับแล อตุรดติถ์ 53130

892 สกก.  ชาตติระการ 433/1 หมู ่5 ทางหลวงแผน่ดนิสายนครไทย-ชาตติระการ (1143) ป่าแดง ชาตติระการ พษิณุโลก 65170

893 สหกรณ์นคิมวงัทอง 467 หมู ่4 ทางหลวงแผน่ดนิสายสากเหล็ก-บา้นมงุ (1115) บา้นนอ้ยซุม้ขีเ้หล็ก เนนิมะปราง พษิณุโลก 65190

894 สหกรณ์นคิมฟากทา่ - หมู ่1 - บา้นเสีย้ว ฟากทา่ อตุรดติถ์ 53160

895 สกก.  วงัทอง 481 หมู ่14 พษิณุโลก-หลม่สกั วงัทอง วงัทอง พษิณุโลก 65130

896 สกก.  น ้าปาด 344/4 หมู ่4 ทางหลวงแผน่ดนิสายหว้ยหดู-น ้าปาด-ฟากทา่ (1047) แสนตอ น ้าปาด อตุรดติถ์ 53110

897 สกก. เมอืงลับแล  (สาขาหัวดง) 12/4 หมู ่9 ทางหลวงแผน่ดนิสายลับแล-เขาน ้าตก (1043) แมพ่ลู ลับแล อตุรดติถ์ 53210

898 สหกรณ์ผูใ้ชน้ ้าสถานสีบูน ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นวงัตะครอ้ 34/7 หมู ่10 ทางหลวงจังหวดัสายป่าขนุน-บา้นแกง่-พชิยั (1204) บา้นแกง่ ตรอน อตุรดติถ์ 53140

899 สหกรณ์ การเกษตรนคิมฯ บางระก า 514/1 หมู ่4 พษิณุโลก-ลานกระบอื หนองกลุา บางระก า พษิณุโลก 65140

900 สกก.  เมอืงอตุรดติถ ์ 80 หมู ่1 บรมอาสน์ ทา่เสา เมอืงอตุรดติถ์ อตุรดติถ์ 53000
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901 ชมุนุมสหกรณ์เมอืงพชิยั 99 หมู ่9 คอรมุ-ป่าแตว้ คอรมุ พชิยั อตุรดติถ์ 53120

902 สกก. บา้นโคก 70/10 หมู ่3 - - บา้นโคก บา้นโคก อตุรดติถ์ 53180

903 สกก. นคิมฯ บางระก า  (สาขาคยุมว่ง) 9/1 หมู1่2 - - คยุมว่ง บางระก า พษิณุโลก 65240

904 บางจาก-บรมไตรโลกนารถ 525/6 บรมไตรโลกนารถ 2 ในเมอืง เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก 65000

905 บางจาก - พญาเสอื 286/2 พญาเสอี ในเมอืง เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก 65000

906 สกก.  ชนแดน 435 หมู ่7 - ชนแดน ชนแดน เพชรบรูณ์ 67150

907 สกก. หนองไผ ่ 77 หมู ่12 - ทา่แดง หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 67140

908 สหกรณ์บรกิารชมุชนต าบลปากทาง 5 หมู ่1 สายพจิติร-ทา่ฬอ ปากทาง เมอืงพจิติร พจิติร 66000

909 สกก.  กรป.กลาง นพค. เพชรบรูณ์ 197 หมู ่1 สายชนแดน-วงัหนิ วงัโป่ง วงัโป่ง เพชรบรูณ์ 67240

910 สกก.  บงึสามพัน 260 หมู ่2 สระบรุ-ีหลม่สกั ซบัสมอทอด บงึสามพัน เพชรบรูณ์ 67160

911 สกก.  วเิชยีรบรุ ี 112 หมู ่8 ทางหลวงสายสระบรุ-ีหลม่สกั สระประดู่ วเิชยีรบรุี เพชรบรูณ์ 67130

912 สหกรณ์ชาวนาวชริบารมี 47/5 หมู ่1 สายพจิติร-ก าแพงเพชร กม.57 บงึบัว วชริบารมี พจิติร 66140

913 สกก. วเิชยีรบรุ ี (สาขา 2) 441 หมู ่6 - ทา่โรง วเิชยีรบรุี เพชรบรูณ์ 67180

914 สกก. สามงา่ม  (สาขา 1) 39 หมู ่1 ทางหลวงแผน่ดนิสายก าแพงเพชร-พจิติร(115) บา้นนา วชริบารมี พจิติร 66140

915 ชมุนุมสกก. พจิติร 157 หมู ่2 สายพจิติร-ตะพานหนิ ทา่หลวง เมอืงพจิติร พจิติร 66000

916 วสิาหกจิชมุชนกลุม่สจัจะสะสมทรัพยว์ดัโคกมน 155 หมู ่2 - โคกมน น ้าหนาว เพชรบรูณ์ 67260

917 สกก. ปฏริปูทีด่นิสามงา่มหนึง่ 196 หมู ่18 - - เนนิปอ สามงา่ม พจิติร 66140

918 สกก. เมอืงพจิติร 135 หมู ่2 ทางหลวงสายพจิติร-โพธิป์ระทับชา้ง (1068) โพธิป์ระทับชา้ง โพธิป์ระทับชา้ง พจิติร 66190

919 หจก.อโนทัยปิโตรเลยีม 129/1 หมู ่11 สายเลีย่งเมอืงบางมลูนาก(1118) เนนิมะกอก บางมลูนาก พจิติร 66120

920 หจก.ภูอ่ยู่ 200 หมู ่1 สายตากฟ้า-เขาทราย วงังิว้ใต ้ ดงเจรญิ พจิติร 66210

921 สหกรณ์นคิมครีมีาศ 19 หมู ่12 - หนองจกิ ครีมีาศ สโุขทัย 64160

922 สกก.  คลองลาน 69/1 หมู ่2 - คลองลานพัฒนา คลองลาน ก าแพงเพชร 62180

923 สหกรณ์นคิมสวรรคโลก  (สาขา 1) 198/2 หมู ่3 - คลองมะพลับ ศรนีคร สโุขทัย 64180

924 สกก. ทา่ขนุรามและไมผ้ลก าแพงเพชร 3 หมู ่11 - ทา่ขนุราม เมอืงก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 62000

925 สหกรณ์ผูใ้ชน้ ้าคลองขลงุ 106 หมู ่5 - แมล่าด คลองขลงุ ก าแพงเพชร 62120

926 สกก. ลานกระบอื 178 หมู ่6 ทางหลวงจังหวดัสายพรานกระตา่ย-บางระก า (1065) ลานกระบอื ลานกระบอื ก าแพงเพชร 62170

927 สกก. เพือ่การตลาดลกูคา้ ธ.ก.ส.ก าแพงเพชร 290 หมู ่8 สายก าแพงเพชร-พจิติร มหาชยั ไทรงาม ก าแพงเพชร 62150

928 สกก. คลองขลงุ 1/1 หมู ่10 - คลองขลงุ คลองขลงุ ก าแพงเพชร 62120

929 สหกรณ์ นคิมนครเดฐิ 71/5 หมู ่9 ทางหลวงแผน่ดนิสายสวรรคโลก-ปลายราง(1180) นครเดฐิ ศรนีคร สโุขทัย 64180

930 สกก. ครีมีาศ  สาขา 1 129 หมู ่3 ทางหลวงชนบท โตนด ครีมีาศ สโุขทัย 64160

931 สกก. ปฏริปูทีด่นิศรสีชันาลัย 1 หมู ่5 ทางหลวงแผน่ดนิสวรรคโลก-ศรสีชันาลัย(101) ทา่ชยั ศรสีชันาลัย สโุขทัย 64190

932 สกก. เมอืงศรสีชันาลัย  สาขาบา้นตกึ 101 หมู ่10 - บา้นตกึ ศรสีชันาลัย สโุขทัย 64130

933 สหกรณ์ การเกษตรวงัแขม 333 หมู ่3 ตดิทางสาธารณประโยชน์ วงัแขม คลองขลงุ ก าแพงเพชร 62120

934 สกก. สวรรคโลก 122/3 จรดวถิถีอ่ง เมอืงสวรรคโลก สวรรคโลก สโุขทัย 64110

935 สหกรณ์นคิมศรสี าโรง  สาขาเมอืงบางยม 109 หมู ่1 จรดวถิถีอ่ง(101) เมอืงบางยม สวรรคโลก สโุขทัย 64110

936 สกก. คลองขลงุ  สาขาหัวถนน 99/2 หมู ่5 ทางหลวงชนบท(สายบา้นปากดง-บา้นทา้ขึน้) หัวถนน คลองขลงุ ก าแพงเพชร 62120

937 สกก. ขาณุวรลักษบรุ ี 219 หมู ่5 ถนนพหลโยธนิ(1) สลกบาตร ขาณุวรลักษบรุี ก าแพงเพชร 62140

938 สกก. พรานกระตา่ย  (สาขา 2) 199/9 หมู ่1 ทางหลวงแผน่ดนิสายก าแพงเพชร-สโุขทัย(101) ถ ้ากระตา่ยทอง พรานกระตา่ย ก าแพงเพชร 62110

939 สกก. ปฏริปูที่ด่นิขาณุวรลักษบรุ ี 579 หมู ่7 - ปางมะคา่ ขาณุวรลักษบรุี ก าแพงเพชร 62140

940 สกก. สวรรคโลก (สาขา 00001) 81 หมู ่2 - วงัไมข้อน สวรรคโลก สโุขทัย 64110

941 หจก.ขาณุมงคลออยล์ 391 หมู ่5 พหลโยธนิ สลกบาตร ขาณุวรลักษบรุี ก าแพงเพชร 62140

942 สกก.  กรป.กลาง นพค.พะเยา 562 /1 หมู ่9 - ทุง่รวงทอง จนุ พะเยา 56150

943 สกก.  แมท่า 12 หมู ่3 - ทาสบเสา้ แมท่า ล าพนู 51140

944 สกก. ประตปู่า 92 หมู ่5 - ประตปู่า เมอืงล าพนู ล าพนู 51000

945 สกก. แมส่าย  (สาขาศรเีมอืงชมุ) 232 หมู ่2 - ศรเีมอืงชมุ แมส่าย เชยีงราย 57130

946 สกก.  เมอืงเทงิ 145 หมู ่20 - เวยีง เทงิ เชยีงราย 57160

947 สกก.  แมส่าย 616 หมู ่8 - แมส่าย แมส่าย เชยีงราย 57130

948 สกก.  พญาเม็งราย 95 หมู ่10 ทางหลวงแผน่ดนิสายบา้นหัวดอย-บา้นตา้ (1152) เม็งราย พญาเม็งราย เชยีงราย 57290

949 สกก.  ปง 222 หมู ่1 ทางหลวงแผน่ดนิสายจนุ-ปง-เชยีงมว่น (1091) นาปรัง ปง พะเยา 56140

950 สกก. แมท่า 305 หมู ่3 สายเชยีงใหม-่ล าปาง ทาสบเสา้ แมท่า ล าพนู 51140

951 สกก. เมอืงพาน 981 หมู ่2 เอเชยี เมอืงพาน พาน เชยีงราย 57120

952 สกก. หงาวตับเตา่ 196 หมู ่4 ทางหลวงแผน่ดนิสายเชยีงค า-เทงิ (1021) หงาว เทงิ เชยีงราย 57160

953 สกก. พญาเม็งราย  (สาขา 3) 140 หมู ่2 ทางหลวงแผน่ดนิสายบา้นทุง่ง ิว้-บา้นชมภ(ู1174) ตาดควนั พญาเม็งราย เชยีงราย 57290

954 สกก. จนุ  สาขา 1 1 หมู ่8 จนุ-ป่าแดด(ทางหลวงแผน่ดนิสายบัวสถาน-ศรจีอมแจง้(1292))หงสห์นิ จนุ พะเยา 56150

955 สหกรณ์ การเกษตรพญาเม็งราย  สาขาไมย้า 164 หมู ่18 - ไมย้า พญาเม็งราย เชยีงราย 57290

956 สกก.  เชยีงมว่น 160 หมู ่11 ทางหลวงจังหวดัสายจนุ-เชยีงมว่น (1091) บา้นมาง เชยีงมว่น พะเยา 56160

957 สกก. ป่าแดด  (สาขา 00003) 103 หมู ่11 ทางหลวงแผน่ดนิสายพาน-ป่าแดด-หว้ยงิว้(1126) ป่าแงะ ป่าแดด เชยีงราย 57190

958 สหกรณ์นคิมเชยีงค า 56 หมู ่3 สบบง-บา้นฮวก(ทางหลวงชนบท(สายบา้นสบบง-บา้นมว่งชมุ)พ.ย.2002)ป่าสกั ภซูาง พะเยา 56110

959 สหกรณ์ การเกษตรศภุนมิติจนุ 335 หมู ่10 จนุ-ป่าแดด หว้ยยางขาม จนุ พะเยา 56150

960 บจก. เวยีงออยล ์ 116 หมู ่2 สายล าพนู-ดอยติ เวยีงยอง เมอืงล าพนู ล าพนู 51000



ชือ่สถานบีรกิาร เลขที่ หมูท่ ี่ ซอย ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์

961 สกก.  แมส่อด 622 หมู ่1 อนิทรครีี ทา่สายลวด แมส่อด ตาก 63110

962 สกก.  บา้นตาก 13 หมู ่9 ตากตก ตากตก บา้นตาก ตาก 63120

963 สหกรณ์นคิมแมร่ะมาด 275 หมู ่4 - แมร่ะมาด แมร่ะมาด ตาก 63140

964 สกก.  ไพศาล ี 60 หมู ่8 ทางหลวงแผน่ดนิสายทา่ตะโก-ไพศาล ี(3004) ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 60220

965 สกก. โกรกพระ 89/21 ทางหลวงจังหวดัทา่ตากุย๋-อ าเภอโกรกพระ (3005) โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ 60170

966 สหกรณ์นคิมแมส่อด 226 หมู ่5 ทางหลวงหมายเลข 105 แมก่าษา แมส่อด ตาก 63110

967 สกก. เมอืงนครสวรรค ์(สาขาหนองเบน) 232/13 หมู ่7 ทางหลวงแผน่ดนิสายหนองเบน-ลาดยาว (1072) หนองกรด เมอืงนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60240

968 สหกรณ์ การเกษตรปฏริปูทีด่นิแมว่งก ์ 166 หมู ่2 - แมเ่ลย์ แมว่งก์ นครสวรรค์ 60150

969 สกก.  ชมุพลบรุ ี 501 หมู ่1 ทางหลวงจังหวดัสายชมุพลบรุ-ีทา่ตมู (2081) ชมุพลบรุี ชมุพลบรุี สรุนิทร์ 32190

970 สกก. ปฎริปูทีด่นิทุง่กลุาทา่ตมูสอง 20 หมู ่16 - พรมเทพ ทา่ตมู สรุนิทร์ 32120

971 สกก. นคิมฯปรอืใหญ ่ 38 หมู ่8 สายขขุันธ-์โคกตาล นคิมพัฒนา ขขุันธ์ ศรสีะเกษ 33140

972 สกก. สนม  (ตลาดกลาง) 191 หมู ่1 สายศรขีรภมู-ิรัตนบรุี หัวงัว สนม สรุนิทร์ 32160

973 สกก. จอมพระ 143 หมู ่6 เทศบาล จอมพระ จอมพระ สรุนิทร์ 32180

974 สกก. กาบเชงิ  (สาขา 1) 125 หมู ่4 สายสรุนิทร-์ชอ่งจอม ตะเคยีน กาบเชงิ สรุนิทร์ 32210

975 สกก. รัตนบรุ ี สาขา 1 198 หมู ่7 - เบดิ รัตนบรุี สรุนิทร์ 32130

976 สกก.  สงัขะ 11 หมู ่1 ทางหลวงแผน่ดนิสายสงัขะ-บา้นจารย ์(2124) บา้นชบ สงัขะ สรุนิทร์ 32150

977 สกก. บัวเชด  (สาขา 1) 127 หมู ่2 ทางหลวงจังหวดัสายสงัขะ-บา้นจารย ์(2124) บัวเชด บัวเชด สรุนิทร์ 32230

978 สกก.  สนม 99/3 หมู ่5 ทางหลวงจังหวดัสายสนม-จอมพระ (2333) สนม สนม สรุนิทร์ 32160

979 สกก.  ศขีรภมู ิ 710 หมู ่10 - ระแงง ศรีขรภมูิ สรุนิทร์ 32110

980 สกก.  เมอืงศรสีะเกษ 97 หมู ่10 ทองมาก โพธิ์ เมอืงศรสีะเกษ ศรสีะเกษ 33000

981 สกก. นคิมฯ ปราสาท 19 หมู ่5 โชคชยั-เดชอดุม ปรอื ปราสาท สรุนิทร์ 32140

982 สกก.  ทา่ตมู 270 หมู ่7 ปัทมานนท์ ทา่ตมู ทา่ตมู สรุนิทร์ 32120

983 สกก.  ล าดวน 86/1 หมู ่3 สายสรุนิทร-์สงัขะ ล าดวน ล าดวน สรุนิทร์ 32000

984 สกก.  ส าโรงทาบ 160 หมู ่5 ส าโรงทาบ-รัตนบรุี หนองไผล่อ้ม ส าโรงทาบ สรุนิทร์ 32170

985 สกก.  กาบเชงิ 79 หมู ่11 สายสรุนิทร-์ชอ่งงอม กาบเชงิ กาบเชงิ สรุนิทร์ 32210

986 สกก. ปรางคก์ู ่ 3 หมู ่4 อก.ศก. (สายปรางคก์ู-่บา้นตมู 0404) พมิายเหนอื ปรางคก์ู่ ศรสีะเกษ 33170

987 สหกรณ์ การเกษตรยางชมุนอ้ย 57 หมู ่8 - ยางชมุนอ้ย ยางชมุนอ้ย ศรสีะเกษ 33190

988 สกก. เบญจลักษ์ 117 หมู ่11 ทางหลวงจังหวดัสายกันทรลักษณ์-กันทรารมย ์(2085)เสยีว เบญจลักษ์ ศรสีะเกษ 33110

989 หจก.บรุรัีมยส์กุัญญา 100 หมู ่10 - กระเบือ้ง ชมุพลบรุี สรุนิทร์ 32190

990 สกก.  มว่งสามสบิ 265 หมู ่1 ชยางกรู มว่งสามสบิ มว่งสามสบิ อบุลราชธานี 34140

991 สกก.  บณุฑรกิ 36 หมู ่2 เดช บณุฑรกิ บัวงาม บณุฑรกิ อบุลราชธานี 34230

992 สกก.  ดงหลวง 139 หมู ่10 เปรมประชา ดงหลวง ดงหลวง มกุดาหาร 49140

993 สกก.  นาจะหลวย 158 หมู ่10 สายรพช.บา้นกลาง-นาจะหลวย นาจะหลวย นาจะหลวย อบุลราชธานี 34280

994 สกก. เขือ่งใน 49 หมู ่7 แจง้สนทิ เขือ่งใน เขือ่งใน อบุลราชธานี 34150

995 ปั้มน ้ามันสกก. นคิมฯ ล าโดมใหญ ่ 54 บา้นหนองยาว หมู ่13 เดชอดุม-หนองยาว โพนงาม เดชอดุม อบุลราชธานี 34160

996 สกก. เมอืงอ านาจเจรญิ 122 หมู ่8 ชยางกรู บุง่ เมอืงอ านาจเจรญิ อ านาจเจรญิ 37000

997 สกก.  ตระการพชืผล 281 หมู ่4 ตระการ-เขมราฐ ขหุลุ ตระการพชืผล อบุลราชธานี 34130

998 สกก.  เลงินกทา 293 หมู ่13 ชยางกรู สามแยก เลงินกทา ยโสธร 35120

999 สกก.  หัวตะพาน 114 หมู ่10 ทางหลวงจังหวดัสายบา้นขมิน้-บา้น ้าปลกี (2210) หนองแกว้ หัวตะพาน อ านาจเจรญิ 37240

1000 สกก.  หนองสงู 67 หมู ่1 หนองสงู-นคิมค าสรอ้ย หนองสงูเหนอื หนองสงู มกุดาหาร 49110

1001 สกก.  โพธิไ์ทร 142 หมู ่13 หว้ยยาง-โพธิไ์ทร โพธิไ์ทร โพธิไ์ทร อบุลราชธานี 34340

1002 สกก. ป่าติว้ 98 หมู ่8 อรณุประเสรฐิ กระจาย ป่าติว้ ยโสธร 33150

1003 สกก. กดุขา้วปุ้น  สาขา 1 83 หมู ่14 กดุขา้วปุ้น-ปทมุราช ขา้วปุ้น กดุขา้วปุ้น อบุลราชธานี 34270

1004 สกก. นคิมฯ ค าสรอ้ย  (สาขา 1) 61 หมู ่5 - กกแดง นคิมค าสรอ้ย มกุดาหาร 49130

1005 สกก. นคิมค าสรอ้ย  สาขา 2 25  หมูบ่า้นค าแสนสขุ หมู ่13 ชยางกรู นคิมค าสรอ้ย นคิมค าสรอ้ย มกุดาหาร 49130

1006 สหกรณ์ การเกษตรศรเีมอืงใหม่ 161 หมู ่2 ศรเีมอืงใหม-่ตระการพชืผล นาค า ศรเีมอืงใหม่ อบุลราชธานี 34250

1007 หจก.มหาเรอืงชยั 205 หมู ่8 พนมไพร-มหาชนะชยั ฟ้าหยาด มหาชนะชยั ยโสธร 35130

1008 สกก.  ยางตลาด 363 หมู ่9 ถนีานนท์ ยางตลาด ยางตลาด กาฬสนิธุ์ 46120

1009 สกก.  รอ่งค า 176 หมู ่2 - รอ่งค า รอ่งค า กาฬสนิธุ์ 46210

1010 สกก.  นคิมฯหว้ยผึง้ 212 หมู ่6 หว้ยผึง้-นาดู นคิมหว้ยผึง้ หว้ยผึง้ กาฬสนิธุ์ 46240

1011 สกก.  ทา่คันโท 5 หมู ่12 นาตาล-ยางอูม้ นาตาล ทา่คันโท กาฬสนิธุ์ 46190

1012 สกก.  นามน 135 หมู ่7 หนองผา้ออ้ม-นามน นามน นามน กาฬสนิธุ์ 46230

1013 สกก. นคิมฯ สหัสขันธ ์ 69/2 หมู ่3 - นคิม สหัสขันธ์ กาฬสนิธุ์ 46140

1014 สหกรณ์บรกิารถาวรพัฒนา  (สาขา 1) 43 หมู ่1 พระราม 1 โนนศลิาเลงิ ฆอ้งชยั กาฬสนิธุ์ 46130

1015 สกก.  เมอืงกาฬสนิธุ ์ 187/21 เกษตรสมบรูณ์ กาฬสนิธุ์ เมอืงกาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์ 46000

1016 สกก.  นาดนู 168 หมู ่6 ทางหลวงแผน่ดนิสายนาเชอืก-นาดนู (2381) นาดนู นาดนู มหาสารคาม 44180

1017 สกก.  โกสมุพสิยั 70 หมู ่5 สายโกสมุ-เชยีงยนื ยางนอ้ย โกสมุพสิยั มหาสารคาม 44140

1018 สกก.  แกด า 83 หมู ่3 ทางหลวงแผน่ดนิสายบา้นหนองปลงิ-บา้นสนาม (2380)แกด า แกด า มหาสารคาม 44190

1019 สกก.  หว้ยเม็ก 6 หมู ่15 - หว้ยเม็ก หว้ยเม็ก กาฬสนิธุ์ 46170

1020 สกก.  กมลาไสย 74 หมู ่11 สญัจรราชกจิ กมลาไสย กมลาไสย กาฬสนิธุ์ 46130
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1021 สกก.  ยางตลาด  (สาขา1) 197 หมู ่4 ถนีานนท์ ดอนสมบรูณ์ ยางตลาด กาฬสนิธุ์ 46120

1022 สกก. ฆอ้งชยั 137 หมู ่7 ทางหลวงสายกมลาไสย-ทา่แห่ ฆอ้งชยัพัฒนา ฆอ้งชยั กาฬสนิธุ์ 46130

1023 สกก. บรบอื (สาขาดอนงัว) หมูบ่า้นดอนงัว บรบอื-นาดนู ดอนงัว บรบอื มหาสารคาม 44130

1024 สหกรณ์เครดติยเูนีย่นวงัขนาย  สาขาโกสมุพสิยั 6 หมู ่9 - แกง้แก โกสมุพสิยั มหาสารคาม 44140

1025 สกก. เพือ่การตลาดลกูคา้ ธ.ก.ส. มหาสารคาม 88 หมู ่16 - ทา่สองคอน เมอืงมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

1026 สกก.  หนองววัซอ 2 หมู ่2 ทางหลวงแผน่ดนิหนองววัซอ-อบูมงุ (2315) โนนหวาย หนองววัซอ อดุรธานี 41220

1027 สกก.  สรา้งคอม 101 หมู ่1 สายเพ็ญ-สรา้งคอม สรา้งคอม สรา้งคอม อดุรธานี 41260

1028 สกก. โนนสะอาด  (สาขาตลาดกลาง) 107 หมู ่5 มติรภาพ โนนสะอาด โนนสะอาด อดุรธานี 41240

1029 สกก. ปฎริปูทีด่นิบา้นน ้าพน่ 152 หมู ่1 - น ้าพน่ หนองววัซอ อดุรธานี 41360

1030 สกก. พรเจรญิ 141 หมู ่3 พรเจรญิ-โซพ่สิยั ศรชีมภู พรเจรญิ บงึกาฬ 43180

1031 สกก. ทุง่ฝน 100 หมู ่1 หนองเม็ก-บา้นดงุ ทุง่ใหญ่ ทุง่ฝน อดุรธานี 41310

1032 สกก. น ้าโสม  (สาขา 1) 130 หมู ่6 บา้นเจรญิสขุ นางัว น ้าโสม อดุรธานี 41210

1033 สกก.  สงัคม 180 หมู ่4 - แกง้ไก่ สงัคม หนองคาย 43160

1034 สกก.  วงัสามหมอ 156/4 หมู ่2 วงัสามหมอ-สามชยั วงัสามหมอ วงัสามหมอ อดุรธานี 41280

1035 สกก.  เมอืงหนองหาน 165 หมู ่2 อภัยส าราญ หนองหาน หนองหาน อดุรธานี 41130

1036 สกก.  บา้นดงุ 372 หมู ่7 - ศรสีทุโธ บา้นดงุ อดุรธานี 41190

1037 สกก.  โซพ่สิยั 169 หมู ่4 หมูบ่า้นโนนขาด โซ่ โซพ่สิยั บงึกาฬ 43170

1038 สกก.  เมอืงอดุร  (สาขาเชยีงยนื) 124 หมู ่4 สายบา้นเลือ่ม-เชยีงยนื เชยีงยนื เมอืงอดุรธานี อดุรธานี 41000

1039 สกก. นคิมฯเชยีงพณิ 61 หมู ่6 - โคกสะอาด เมอืงอดุรธานี อดุรธานี 41000

1040 สกก.  เซกา 30 หมู ่11 ทางหลวงแผน่ดนิสายหนองหิง้-เหลา่หลวง (2026) เซกา เซกา บงึกาฬ 43150

1041 สกก.  โนนสะอาด 332 หมู ่1 มติรภาพ โนนสะอาด โนนสะอาด อดุรธานี 41240

1042 สกก. อ าเภอเพ็ญ  (สาขา 1) 69 หมู ่1 สุม่เสา้-นาขา่ สุม่เสา้ เพ็ญ อดุรธานี 41150

1043 สกก.  โพนพสิยั 145 หมู ่13 สายหนองคาย-โพนพสิยั จมุพล โพนพสิยั หนองคาย 43120

1044 บางจาก-สนามบนิอดุรธานี 173/20 หมู ่1 สายอดุร-เลย หมากแขง้ เมอืงอดุรธานี อดุรธานี 41000

1045 บจก. ศรธีนเทพ 295 หมู ่1 สายอดุร-หนองคาย นาขา่ เมอืงอดุรธานี อดุรธานี 41000

1046 หจก.ธรุะทอง 229 หมู ่9 สายกดุจับ-ทุง่ตาลเลยีน เมอืงเพยี กดุจับ อดุรธานี 41250

1047 สกก.  เมอืงบรุรัีมย ์ 50 หมู ่10 - บา้นยาง เมอืงบรุรัีมย์ บรุรัีมย์ 31000

1048 สหกรณ์โคนมขอนแกน่ 241 หมู ่8 สายมติรภาพ บา้นคอ้ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000

1049 สกก. ปฏริปูทีด่นิสวุรรณภมูสิาม 103 หมู ่19 ปัทมานนท์ สระคู สวุรรณภมูิ รอ้ยเอ็ด 45130

1050 สกก.  โพธิช์ยั 157 หมู ่12 - ขามเบีย้ โพธิช์ยั รอ้ยเอ็ด 45230

1051 สกก. โพนทอง  (สาขา 1) 377 หมู ่1 - แวง โพนทอง รอ้ยเอ็ด 45110

1052 สกก.  หนองพอก 238 หมู ่9 หนองพอก-เลงินกทา รอบเมอืง หนองพอก รอ้ยเอ็ด 45210

1053 สกก.  เขาสวนกวาง 196 หมู ่10 - ค ามว่ง เขาสวนกวาง ขอนแกน่ 40280

1054 สกก.  หนองเรอื 294 หมู ่1 มะลวิลัย์ หนองเรอื หนองเรอื ขอนแกน่ 40210

1055 สกก.  อาจสามารถ 219 หมู ่7 ทางหลวงจังหวดัสายรอ้ยเอ็ด-อาจสามารถ (2043) อาจสามารถ อาจสามารถ รอ้ยเอ็ด 45160

1056 สกก.  ปะค า 300 หมู ่8 ปะค า-นางรอง ปะค า ปะค า บรุรัีมย์ 31220

1057 สกก.  น ้าพอง  (สาขาหนองกงุ) 234 หมู ่10 ทางหลวงชนบทสายน ้าพอง-บา้มขาม หนองกงุ น ้าพอง ขอนแกน่ 40140

1058 สกก.  บา้นฝาง 127 หมู ่2 มะลวิลัย์ บา้นฝาง บา้นฝาง ขอนแกน่ 40270

1059 สกก. หนองหวาย  (สาขาทา่กระเสรมิ) 190 หมู ่8 ทางหลวงจังหวดัสายน ้าพอง-หนองตมู (2183) ทา่กระเสรมิ น ้าพอง ขอนแกน่ 40140

1060 สกก.  น ้าพอง  (สาขาบา้นขาม) 117 หมู ่9 - บา้นขาม น ้าพอง ขอนแกน่ 40140

1061 สกก.  เมอืงสรวง 251 หมู ่4 ทางหลวงแผน่ดนิสายรอ้ยเอ็ด-สวุรรณภมูิ หนองผอื เมอืงสรวง รอ้ยเอ็ด 45220

1062 สกก.  อบุลรัตน ์ 199 หมู ่7 - บา้นดง อบุลรัตน์ ขอนแกน่ 40250

1063 สกก.  กรป.กลาง นพค.บรุรัีมย ์ 172 หมู ่2 - ตาเป๊ก เฉลมิพระเกยีรติ บรุรัีมย์ 31110

1064 สกก.  ล าปลายมาศ 48 หมู ่12 ทางหลวงจังหวดัสายนางรอง-ล าปลายมาศ (2073) โคกลาง ล าปลายมาศ บรุรัีมย์ 31130

1065 สกก. กระนวน  (สาขาตลาดกลาง) 627 หมู ่11 ทางหลวงหมายเลข 2110 (สายกระนวน-กาฬสนิธุ)์ หนองโก กระนวน ขอนแกน่ 40170

1066 สกก. นาโพธิ ์ 108 สายนาโพธิ-์ดอนกอก ศรสีวา่ง นาโพธิ์ บรุรัีมย์ 31230

1067 สกก. หนองหงส ์ 164 หมู ่2 สายรพช.หนองหงส-์ล าปลายมาศ ไทยสามัคคี หนองหงส์ บรุรัีมย์ 31240

1068 สกก. ชมุแพ 92 หมู ่9 มลวิรรณ ขัวเรยีง ชมุแพ ขอนแกน่ 40130

1069 สกก.  ภเูวยีง 241 หมู ่4 ทางหลวงแผน่ดนิสายภเูวยีง-ศรบีญุเรอืง (2133) ภเูวยีง ภเูวยีง ขอนแกน่ 40150

1070 สหกรณ์ การเกษตรหนองหวาย 12 หมู ่8 ทางหลวงชนบท ขก.1027 ศลิา เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000

1071 สกก. น ้าพอง จ าักััด (สาขาสะอาด) 96 หมู ่2 ทางหลวงชนบท (สายโนนดงมัน-ดงบัง) สะอาด น ้าพอง ขอนแกน่ 40310

1072 สกก. สตกึ 200 หมู ่9 ทางหลวงจังหวดัสายบรุรัีมย-์สตกึ สตกึ สตกึ บรุรัีมย์ 31150

1073 สกก. โพนทอง 99 หมู ่8 - โพธิศ์รสีวา่ง โพนทอง รอ้ยเอ็ด 45110

1074 สกก. ปฏริปูทีด่นิสวุรรณภมูสิอง 29 หมู ่14 ทางหลวงแผน่ดนิสายสวุรรณภมู-ิสรุนิทร ์(215) ทุง่หลวง สวุรรณภมูิ รอ้ยเอ็ด 45130

1075 สกก. ปฏริปูทีด่นิสวุรรณภมูหินึง่ 102 หมู ่14 ทางหลวงแผน่ดนิสายสวุรรณภมู-ิราษีไศล สระคู สวุรรณภมูิ รอ้ยเอ็ด 45130

1076 สกก. เมยวด ี 53 หมู ่5 ทางหลวงสายโพนทอง-เมยวด ี(2418) ชมสะอาด เมยวดี รอ้ยเอ็ด 45250

1077 สกก. เมอืงขอนแกน่ 192 หมู ่1 เหลา่นาดี เมอืงเกา่ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000

1078 สกก. กระสงั 107 หมู ่21 - - กระสงั กระสงั บรุรัีมย์ 31160

1079 บางจาก-สวสัดกิารกรมประชาสมัพันธ ์ขอนแกน่ 260/25 หมู ่14 นกิรส าราญ ในเมอืง เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000

1080 บางจาก-ขอนแกน่ 2 178 หมู ่3 มติรภาพ ศลิา เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000
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1081 บางจาก - ขอนแกน่(หนา้ มข.) 99/10 หมู ่14 - - ในเมอืง เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000

1082 หจก.ไทยนยิมออยล์ 204 หมู ่2 สายพยัคฆภมูพิสิยั-เกษตวสิยั (202) เกษตรวสิยั เกษตรวสิยั รอ้ยเอ็ด 45150

1083 หจก.ขอนแกน่สมบรูณ์ปิโตรเลยีม 417 หมูท่ี ่6 มะลวิลัย์ บา้นเป็ด เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000

1084 บจก. สคุนธมาน ปิโตรเลีย่ม 319 หมู ่4 เลีย่งเมอืง บา้นเป็ด เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000

1085 สกก.  โพนสวรรค ์ 221 หมู ่10 ทา่อเุทน-กสุมุาลย์ โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม 48190

1086 สกก.  น ้าฝนนาทม 250 หมู ่10 นาพระชยั-หว้ยคอม นาทม นาทม นครพนม 48140

1087 สหกรณ์โคนมวารชิภมู ิ 18 หมู ่4 บา้นป่าโจด คอ้เขยีว วารชิภมู ิ สกลนคร 47150

1088 สกก.  วานรนวิาส 280 หมู ่3 เรอืงสวสัดิ์ วานรนวิาส วานรนวิาส สกลนคร 47120

1089 สกก.  สวา่งแดนดนิ 611 หมู ่11 นติโย สวา่งแดนดนิ สวา่งแดนดนิ สกลนคร 47110

1090 สกก.  พรรณานคิม 258 หมู ่10 พรรณา-อากาศ พรรณา พรรณานคิม สกลนคร 47130

1091 สกก.  อากาศอ านวย 210 หมู ่1 สายอากาศ-พรรณนา อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร 47170

1092 สกก.  วารชิภมู ิ 98 หมู ่2 ศรทัีณฑกจิ วารชิภมู ิ วารชิภมู ิ สกลนคร 47150

1093 สกก.  นคิมน ้าอนู 182 หมู ่5 - หนองปลงิ นคิมน ้าอนู สกลนคร 47270

1094 สกก.  เรณูนคร 166 หมู ่9 ทางหลวงแผน่ดนิสายธาตนุอ้ย-นาเหนอื (2031) โพนทอง เรณูนคร นครพนม 48170

1095 สกก.  กดุบาก 187/1 หมู ่1 ค าเพิม่-กดุบาก กดุบาก กดุบาก สกลนคร 47180

1096 สกก. เขตจัดรปูทีด่นิพอกใหญ ่ 19 หมู ่7 - พอกนอ้ย พรรณานคิม สกลนคร 47220

1097 สกก.  วานรนวิาส  (สาขาตลาดกลาง) 199 หมู ่15 พังโคน-บงึกาฬ วานรนวิาส วานรนวิาส สกลนคร 47120

1098 สกก.  ทา่อเุทน 49/8 หมู ่2 สายนครพนม-หนองคาย ทา่อเุทน ทา่อเุทน นครพนม 48120

1099 สกก. วานรนวิาส  (สาขา 2) 102 หมู ่8 พังโคน-บงึกาฬ คอนสวรรค์ วานรนวิาส สกลนคร 47120

1100 สกก. เมอืงสกลนคร  สาขาโคกศรสีพุรรณ 88 หมู ่8 โคกศรสีพุรรณ-นาแก เหลา่โพนคอ้ โคกศรสีพุรรณ สกลนคร 47280

1101 สกก. วารชิภมู ิ (สาขา 1) 262 ค าบอ่ หมู ่17 ศรทัีณฑกจิ ค าบอ่ วารชิภมู ิ สกลนคร 47150

1102 สกก. กสุมุาลย ์ 269 หมู ่1 สกลนคร-นครพนม กสุมุาลย์ กสุมุาลย์ สกลนคร 47210

1103 สกก. เตา่งอย 45 หมูท่ี ่2 บงึทวาย เตา่งอย สกลนคร 47260

1104 หจก.โพนแกว้ขนสง่ 331 นติโย หลักกโิลเมตรที ่240 หนองญาติ เมอืงนครพนม นครพนม 48000

1105 หจก.โพนแกว้คา้น ้ามัน 252/1 นครพนม-ทา่อเุทน หนองแสง เมอืงนครพนม นครพนม 48000

1106 หจก.ทรัพยศ์ริอิอยล์ 375 หมู ่10 สายอดุร-นครพนม ขมิน้ เมอืงสกลนคร สกลนคร 47220

1107 สกก.  สวุรรณคหูา 150 หมู ่7 พระไชยเชษฐา สวุรรณคหูา สวุรรณคหูา หนองบัวล าภู 39270

1108 สกก.  หนองบัวระเหว 7 หมู ่5 - หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชยัภมูิ 36250

1109 สกก. กดุดู ่ 91 หมู ่12 - กดุคู่ โนนสงั หนองบัวล าภู 39140

1110 สกก.  ล าประทาว 337 หมู ่10 - โพนทอง เมอืงชยัภมูิ ชยัภมู ิ 36000

1111 สกก.  หนองบัวล าภ ู (สาขาหัวนา) 342 หมู ่1 - หัวนา เมอืงหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู 39000

1112 สกก.  บา้นไผ ่ 84/3 หมู ่3 มติรภาพ บา้นไผ่ บา้นไผ่ ขอนแกน่ 40110

1113 กลุม่เกษตรกรท านาแคนเหนอื 173 หมู ่1 รพช. แคนเหนอื บา้นไผ่ ขอนแกน่ 40110

1114 สกก. แวงนอ้ย  สาขากา้นเหลอืง 208 หมู ่1 - กา้นเหลอืง แวงนอ้ย ขอนแกน่ 40230

1115 สกก. แวงใหญ ่ 2 หมู ่13 - ใหมน่าเพยีง แวงใหญ่ ขอนแกน่ 40330

1116 สกก.  ภเูรอื 50 หมู ่2 เลย-หลม่สกั หนองบัว ภเูรอื เลย 42160

1117 สหกรณ์การเชา่ซือ้ทีด่นิบา้นแทน่ 232 หมู ่7 ทางหลวงแผน่ดนิสายหนองเรอื-หนองแวง (2187) บา้นแทน่ บา้นแทน่ ชยัภมูิ 36190

1118 สกก.  หนองสองหอ้ง 223 หมู ่1 - หนองสองหอ้ง หนองสองหอ้ง ขอนแกน่ 40190

1119 สกก.  นาดว้ง 113 หมู ่6 ทางหลวงจังหวดัสายเลย-นาดว้ง นาดว้ง นาดว้ง เลย 42210

1120 สกก.  กรป.กลาง นพค.เลย 415 หมู ่1 สายปากชม-ศรเีชยีงใหม่ ปากชม ปากชม เลย 42150

1121 สกก.  ภกูระดงึ 56 หมู ่8 ราชวถิ ี(2019) หว้ยสม้ ภกูระดงึ เลย 42180

1122 สกก.  ทา่ลี ่ 233/3 หมู ่2 ทางหลวงแผน่ดนิสายทา่ลี-่อาฮ ี(2099) ทา่ลี่ ทา่ลี่ เลย 42140

1123 สกก.  ภเูขยีว 40 หมู ่14 สายภเูขยีว-ชยัภมูิ ผักปัง ภเูขยีว ชยัภมูิ 36110

1124 สกก.  จตรัุส 332 หมู ่1 สายชยัภมู-ิสคีิว้ บา้นกอก จัตรัุส ชยัภมูิ 36130

1125 สกก.  ภหูลวง 133 หมู ่9 - หนองคัน ภหูลวง เลย 42230

1126 สกก.  บ าเหน็จณรงค ์ (สาขาตลาดกลาง) 99/1 หมู ่5 รุ่งเรอืงศรี บา้นชวน บ าเหน็จณรงค์ ชยัภมู ิ 36160

1127 สกก.  เมอืงพล 147 หมู ่8 ลอมดอม เมอืงพล พล ขอนแกน่ 40120

1128 สกก. จัตรัุส  (ตลาดกลาง) 332 หมู ่1 ชยัภมู-ิสคีิว้ บา้นกอก จัตรัุส ชยัภมูิ 36130

1129 สกก.  มัญจาครี ี 135 หมู ่11 ทางหลวงแผน่ดนิสายบา้นทุม่-มัญจาครี ี(2062) สวนหมอ่น มัญจาครีี ขอนแกน่ 40160

1130 สกก.  แวงนอ้ย 169 หมู ่6 - แวงนอ้ย แวงนอ้ย ขอนแกน่ 40230

1131 สกก.  นากลาง 145/1 หมู ่7 สายอดุร-เลย นากลาง นากลาง หนองบัวล าภู 39170

1132 สกก.  โนนสงั 52/1 หมู ่8 ทางหลวงแผน่ดนิสายหนองบัวล าภู-โนนสงั โนนสงั โนนสงั หนองบัวล าภู 39140

1133 สหกรณ์การเชา่ซือ้ทีด่นิบา้นแทน่  (สาขา 2) 206 หมู ่2 ทางหลวงแผน่ดนิสายแกง้ครอ้-บา้นสามพาส (2389) บา้นเตา่ บา้นแทน่ ชยัภมูิ 36190

1134 สกก. เกษตรสมบรูณ์ 199  หมูบ่า้นระหัด หมู ่3 เกษตรสมบรูณ์-รอ่งแสนค า กดุเลาะ เกษตรสมบรูณ์ ชยัภมู ิ 36120

1135 สกก. จัตรัุส  (สาขา 1) 104 หมู ่13 ชยัภมู-ิสคีิว้ ละหาน จัตรัุส ชยัภมูิ 36130

1136 สกก. จัตรัุส  (สาขา 2) 106 หมู ่13 ชยัภมู-ิสคีิว้ ละหาน จัตรัุส ชยัภมูิ 36130

1137 สกก. แกง้ครอ้ 18 หมู ่10 ชยัภมู-ิชมุแพ หนองไผ่ แกง้ครอ้ ชยัภมู ิ 36150

1138 สหกรณ์ การเกษตรเอราวณั 152 หมูบ่า้นเอราวณั หมู ่12 - ผาอนิทรแ์ปลง เอราวณั เลย 42220

1139 สกก. บา้นคา่ยหมืน่แผว้ 22 หมู ่9 เทพสถติย์ บา้นคา่ย เมอืงชยัภมูิ ชยัภมู ิ 36240

1140 สกก. บา้นเขวา้  (สาขา 2) 788 หมู ่14 บา้นเขวา้-โนนจาน บา้นเขวา้ บา้นเขวา้ ชยัภมู ิ 36170



ชือ่สถานบีรกิาร เลขที่ หมูท่ ี่ ซอย ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์

1141 สกก.  เมอืงเลย 23/6 มะลวิลัย์ กดุป่อง เมอืงเลย เลย 42000

1142 สกก. วงัสะพงุ 56 หมู ่1 มะลวิลัย์ ศรสีงคราม วงัสะพงุ เลย 42130

1143 สกก. ศภุนมิติแวงใหญ ่ 208 หมู ่1 ทางหลวงแผน่ดนิสายเมอืงพล-ดอนหัน (2233) ใหมน่าเพยีง แวงใหญ่ ขอนแกน่ 40330

1144 สกก. แวงนอ้ย  (สาขาละหานนา) 162 หมู ่1 - ละหานนา แวงนอ้ย ขอนแกน่ 40230

1145 หจก.เทพเจรญิผลเซอรว์สิ 99 หมู ่6 วงัสะพงุ-อดุรธานี เทพครีี นาวงั หนองบัวล าภู 39170

1146 บจก. สารคามวศิวกจิ 199 นครสวรรค์ ตลาด เมอืงมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

1147 หจก.วฒันกติกิลุ 312 หมู ่12 ผดงุประชากร หัวขวาง โกสมุพสิยั มหาสารคาม 44140

1148 หจก.ท ีเอส บ ีบรกิาร 163/1-15 หมู ่12 สายวาปีปทมุ-พยัคฆภมูพิสิยั (2045) หนองแสง วาปีปทมุ มหาสารคาม 44120

1149 บจก. ดาวศรไีทยใหม ่2006  (สาขา 2) 521 หมู ่2 ปากชมเชยีงคาน หลักกโิลเมตรที ่184 เชยีงคาน เชยีงคาน เลย 42110

1150 บจก. รัฐเกยีรตคิอรป์อเรชัน่ 317 หมู ่10 - บา้นเพชร บ าเหน็จณรงค์ ชยัภมู ิ 36160

1151 สกก. ปะเหลยีน  (สาขา 2) 203/1 หมู ่2 ตรัง-ปะเหลยีน บา้นนา ปะเหลยีน ตรัง 92140

1152 สกก.  ล าทับ 67 หมู ่4 ทางหลวงหมายเลข 4038 ทุง่ไทรทอง ล าทับ กระบี่ 81120

1153 สกก.  ทุง่สง 18/1 หมู ่2 ทางหลวงแผน่ดนิสายทุง่สง-ทุง่ใหญ ่(4110) ควนกรด ทุง่สง นครศรธีรรมราช 80110

1154 สหกรณ์กองทนุสวนยางหนองบัว 216 หมู ่1 ถนนบอ่ลอ้-ล าทับ หนองบัว รัษฎา ตรัง 92160

1155 สกก. หว้ยยอด  (สาขา 3) 180 หมู ่3 - - เขากอบ หว้ยยอด ตรัง 92130

1156 บางจาก - ภเูก็ต 24/11 หมู ่4 วเิศษ ราไวย์ เมอืงภเูก็ต ภเูก็ต 83130

1157 สกก.  กระแสสนิธุ ์ 122/4 หมู ่3 สายเจดยีง์าม-เกาะใหญ่ เชงิแส กระแสสนิธุ์ สงขลา 90270

1158 สกก.  เขาชยัสน 130 หมู ่10 - เขาชยัสน เขาชยัสน พัทลงุ 93130

1159 กลุม่เกษตรกรท านาตะโหมด 92 หมู ่9 หมายเลข 4122 ตะโหมด ตะโหมด พัทลงุ 93160

1160 สกก.  กรป.กลาง นพค.พัทลงุ 251 หมู ่5 สายรพช.สีแ่ยกใสยวน-บา้นส านักปรางค์ นาขยาด ควนขนุน พัทลงุ 93110

1161 สกก.  ปะนาเระ 26/7 หมู ่2 - ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี 94130

1162 สกก. ทุง่หวา้ 2/2 หมู ่8 ทุง่หวา้-ตรัง ทุง่หวา้ ทุง่หวา้ สตลู 91120

1163 สกก. เทพา 11/2 หมู ่3 สายเทพา-ล าไพล เทพา เทพา สงขลา 90150

1164 สกก. ธารโต 77 หมู ่5 สขุยางค์ ธารโต ธารโต ยะลา 95150

1165 สกก.  กรป.กลาง นพค. พัทลงุ (สอง) 167 หมู ่7 ทางหลวง 4164 เขายา่ ศรบีรรพต พัทลงุ 93190

1166 สกก. นคิมฯ เทพา 56 หมู ่3 เพชรเกษม ทา่มว่ง เทพา สงขลา 90260

1167 กองทนุหมูบ่า้นบา้นทา่ขา้ม 177 หมู ่3 - - ทา่ขา้ม หาดใหญ่ สงขลา 90110

1168 บางจาก - มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ 15/1 กาญจนวนชิ (มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์) หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

1169 บางจาก - หาดใหญใ่น 46/1 เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

1170 หจก.ลอีอยลเ์ซอรว์สิ 176 กาญจนวนชิ คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90110

1171 สกก.  ทา่แซะ 172 หมู ่15 เพชรเกษม ทา่แซะ ทา่แซะ ชมุพร 86140

1172 สกก.  ทา้ยเหมอืง 18/4 หมู ่2 - ทา้ยเหมอืง ทา้ยเหมอืง พังงา 82120

1173 สกก.  ทา่แซะ  (สาขา ต.หนิแกว้) 9 หมู ่6 - หนิแกว้ ทา่แซะ ชมุพร 86000

1174 คณะบคุคลกลุม่วสิาหกจิชมุชนบา้นควน 86/1 หมู ่4 - วสิยัใต ้ สวี ชมุพร 86130

1175 สหกรณ์กองทนุสวนยางล าแกน่พัฒนา 59 หมู ่1 - ล าแกน่ ทา้ยเหมอืง พังงา 82210

1176 สหกรณ์ชมุชนรว่มใจบรกิาร 157 หมู ่12 หลังสวนราชกรดู วงัตะกอ หลังสวน ชมุพร 86110

1177 สหกรณ์ผูป้ลกูกาแฟจังหวดัชมุพร 274 หมู ่9 ทา่แซะ-ปะทวิ ทา่แซะ ทา่แซะ ชมุพร 86140

1178 สกก. เกาะพงัน  (สาขา 1) 65/2 หมู ่2 - - บา้นใต ้ เกาะพะงัน สรุาษฎรธ์านี 84280

1179 สหกรณ์สวนปาลม์นากระตาม 181 หมู ่10 - - นากระตาม ทา่แซะ ชมุพร 86140

1180 วสิาหกจิชมุชนป๊ัมน ้ามันวงัตะกอ 288 หมู ่5 สายราชกรดู-หลังสวน (4006) วงัตะกอ หลังสวน ชมุพร 86110

1181 บจก. 928 ออยล ์แอนด ์แกส๊  สาขา 2 111 หมู ่3 - เวยีงสระ เวยีงสระ สรุาษฎรธ์านี 84160

1182 บจก. แกส๊ น ้ามัน 928  (สาขา 5) 55/8 หมู ่5 เลีย่งเมอืง มะขามเตีย้ เมอืงสรุาษฎรธ์านี สรุาษฎรธ์านี 84000

1183 สกก.  ทา่มว่ง 293 หมู ่2 แสงชโูต วงัขนาย ทา่มว่ง กาญจนบรุี 71110

1184 สหกรณ์โคนมนครปฐม  (สาขาสนามแย)้ 8 สนามแย-้ทุง่ประธาน สนามแย ้ ทา่มะกา กาญจนบรุี 70190

1185 สหกรณ์นคิมสมทุรสาคร 4/1 หมู ่4 - พันทา้ยนรสงิห์ เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 74000

1186 สกก. บา้นเจา้เณร 82 หมู ่2 ทางหลวง 3199 ทา่กระดาน ศรสีวสัดิ์ กาญจนบรุี 71250

1187 สกก.  บา้นแพว้ 44 หมู ่2 บา้นแพว้-พระประโทน บา้นแพว้ บา้นแพว้ สมทุรสาคร 74120

1188 สกก. สวุรรณภมู ิ (สาขา 1) 197/15 หมูท่ี ่2 หนองขาว ทา่มว่ง กาญจนบรุี 71110

1189 บางจาก-คลองครุ 47/10 หมู ่8 เศรษฐกจิ ทา่ทราย เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 74000

1190 หจก.ทรัพยม์ั่นคงบรกิาร 47/4 หมู ่4 เอกชยั โคกขาม เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 74000

1191 สหกรณ์นคิมทา่ยาง 26/2 หมู ่7 เพชรเกษม ทา่ยาง ทา่ยาง เพชรบรุี 76130

1192 สกก.  หนองหญา้ปลอ้ง 155 หมู ่4 - หนองหญา้ปลอ้ง หนองหญา้ปลอ้ง เพชรบรุี 76160

1193 สกก.  เขายอ้ย 70 หมู ่3 เพชรเกษม สระพัง เขายอ้ย เพชรบรุี 76140

1194 บางจาก-บา้นโป่ง 121/10 หมู ่10 เพชรเกษมสายเกา่ หนองออ้ บา้นโป่ง ราชบรุี 70110


