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1 บำงจำก-เจรญิเมอืง 483/9 เจรญิเมอืง วัดเกต เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 50000 18.785192 99.018220

2 บำงจำก-มหดิล 40 มหดิล สเุทพ เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 50300 18.777040 98.976459

3 บำงจำก - ชะอ ำปำรค์ 555/5 ถนนเพชรเกษม (ชะอ ำ) ชะอ ำ ชะอ ำ เพชรบรุี 76120 12.817970 99.940630

4 หจก.เพ็ญศรบีำงจำก เซอรว์สิ 156 หมู ่7 ยันตรกจิโกศล (101) ป่ำแมต เมอืงแพร่ แพร่ 54000 18.120957 100.140333

5 บำงจำก - กระบี่ 119 ศรพัีงงำ กระบีใ่หญ่ เมอืงกระบี่ กระบี่ 81000 8.100842 98.885736

6 บำงจำก-กระบีเ่พชรเกษม กม.971 48/26 ศรพัีงงำ กระบีใ่หญ่ เมอืงกระบี่ กระบี่ 81000 8.103181 98.902471

7 บำงจำก-รำ้นสหกรณ์กำรสือ่สำรแหง่ประเทศไทย จ ำกัด 99 - 7 ซอยแจง้วัฒนะ ทุง่สองหอ้ง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 13.885570 100.571220

8 บำงจำก-กรุงธนบรุ ี2 128 กรุงธนบรุี บำงล ำภลูำ่ง คลองสำน กรุงเทพฯ 10600 13.720470 100.501220

9 บำงจำก - รำมอนิทรำ 71 92 - คูบ้อน รำมอนิทรำ คันนำยำว กรุงเทพฯ 10230 13.844191 100.663580

10 บำงจำก - ENCO 1079 วภิำวดรัีงสติ จตจัุกร จตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 13.823630 100.557350

11 บำงจำก - ถนนพระเทพ 415 - - พรำนนก-พทุธมณฑล บำงพรม ตลิง่ชนั กรุงเทพฯ 10170 13.752568 100.451894

12 บำงจำก-กำญจนำภเิษก (2) 65/1 หมู ่17 กำญจนำภเิษก ศำลำธรรมสพน์ ทววีัฒนำ กรุงเทพฯ 10170 13.791520 100.409330

13 บำงจำก - บรมรำชชนนี กม.10 ขำเขำ้ 474 บรมรำชชนนี ศำลำธรรมสพน์ ทววีัฒนำ กรุงเทพฯ 10170 13.787376 100.371300

14 บำงจำก-ประชำอทุศิ 349 ประชำอทุศิฝ่ังซำ้ย บำงมด ทุง่ครุ กรุงเทพฯ 10140 13.646270 100.498100

15 บำงจำก-วัชรพล 126/232 หมู ่8 วัชรพล ทำ่แรง้ บำงเขน กรุงเทพฯ 10230 13.858780 100.641670

16 บรษัิท ตระกลูทมิปิโตรเลยีม จ ำกัด 289/1 สขุำภบิำล 5 ทำ่แรง้ บำงเขน กรุงเทพฯ 10220 13.869771 100.646970

17 บำงจำก - เพชรเกษม 92 768 เพชรเกษม บำงแคเหนือ บำงแค กรุงเทพฯ 10160 13.709682 100.389723

18 บำงจำก-เพชรเกษม 57 1517 - - เพชรเกษม หลักสอง บำงแค กรุงเทพฯ 10160 13.709180 100.392080

19 บำงจำก-ลำดพรำ้ว 111 3043 ลำดพรำ้ว คลองจ่ัน บำงกะปิ กรุงเทพฯ 10310 13.771381 100.635991

20 บำงจำก - ศรนีครนิทรส์มติเิวช 138/1 ศรนีครนิทร์ หัวหมำก บำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 13.747140 100.643626

21 บำงจำก - พระรำม 2 กม.11 634 - - พระรำมที ่2 แสมด ำ บำงขนุเทยีน กรุงเทพฯ 10150 13.629980 100.396200

22 บำงจำก-วัดก ำแพง 43/381 หมู ่7 ซอยเทยีนทอง แสมด ำ (บำงบอน) บำงขนุเทยีน กรุงเทพฯ 10150 13.672815 100.437846

23 บำงจำก-เจรญิกรุงตัดใหม่ 60 เจรญิรำษฎร์ บำงโคล่ บำงคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 13.701290 100.515632

24 บรษัิท เอส ซ ีกรุ๊ป จ ำกัด 1111/1 - - ถนนเทพรัตน บำงนำเหนือ บำงนำ กรุงเทพฯ 10260 13.664878 100.651323

25 บำงจำก - กำญจนำภเิษก (บำงบอน) 95/3 กำญจนำภเิษก บำงบอน บำงบอน กรุงเทพฯ 10150 13.670930 100.405160

26 บำงจำก-จรัญสนทิวงศ์ 677 จรัญสนทิวงศ์ บำงออ้ บำงพลัด กรุงเทพฯ 10700 13.806012 100.512063

27 บำงจำก - เสรไีทย 131 เสรไีทย คลองกุม่ บงึกุม่ กรุงเทพฯ 10230 13.776690 100.660786

28 บำงจำก - อดุมสขุ 45 695 ซอยสขุมุวทิ 103 สขุมุวทิ 103 บำงจำก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 13.678280 100.632070

29 บำงจำก-สำขำเพชรเกษม 56 662 - - เพชรเกษม บำงหวำ้ ภำษีเจรญิ กรุงเทพฯ 10160 13.713021 100.432382

30 บำงจำก-รำษฎรบ์รูณะ 2 43/2-3 หมู ่9 รำษฎรบ์รูณะ บำงปะกอก รำษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140 13.683732 100.498487

31 บำงจำก-รำษฎรบ์รูณะ 1 430 รำษฎรบ์รูณะ รำษฎรบ์รูณะ รำษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140 13.673173 100.518138

32 บำงจำก - คูข่นำนเอกมัย-รำมอนิทรำ (5) 182 ประดษิฐม์นูธรรม พลับพลำ วังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 13.763927 100.600289

33 บำงจำก-ลำดพรำ้ว 80 142 ซ.ลำดพรำ้ว 80 แยก 22 วังทองหลำง วังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 13.782260 100.595070

34 บำงจำก-เอกมัย 427/1 ซอยสขุมุวทิ 63(เอกมัย) สขุมุวทิ 63 คลองตันเหนือ วัฒนำ กรุงเทพฯ 10250 13.738060 100.588630

35 บำงจำก - พัฒนำกำร 1348 พัฒนำกำร สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 13.736820 100.623350

36 บำงจำก - สวัสดกิำร TOT 89/2 หมู ่2 แจง้วัฒนะ ทุง่สองหอ้ง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10010 13.883150 100.575030

37 บำงจำก-เทยีมร่วมมติร 38 - - เทยีมร่วมมติร หว้ยขวำง หว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 13.767070 100.577020

38 บำงจำก-ประชำอทุศิ-เหมง่จำ๋ย 547 ประชำอทุศิ หว้ยขวำง หว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 13.771620 100.582880

39 บำงจำก - กำญจนบรุี 6 หมู ่1 - ทำ่ลอ้ ทำ่มว่ง กำญจนบรุี 71000 13.994435 99.560766

40 บำงจำก - หนองมน 413 สขุมุวทิ แสนสขุ เมอืงชลบรุี ชลบรุี 20000 13.271975 100.935512

41 บำงจำก - บำยพำส-ชลบรุ ีกม.1 99/1 หมู ่4 สำยออ้มเมอืงชลบรุี หนองไมแ้ดง เมอืงชลบรุี ชลบรุี 20000 13.413579 100.999581

42 บำงจำก-บำยพำส-ชลบรุี 20/69 หมู ่1 สำยบำยพำส-ชลบรุี หว้ยกะปิ เมอืงชลบรุี ชลบรุี 20000 13.332663 100.978321

43 บำงจำก-พัทยำใต ้ 80/2 หมู ่12 สขุมุวทิ หนองปรอื บำงละมงุ ชลบรุี 20260 12.887797 100.897279

44 บำงจำก - พัทยำกลำง 14/18 หมู ่9 สขุมุวทิ หนองปรอื บำงละมงุ ชลบรุี 20150 12.933516 100.900682

45 หจก.สริริุ่งเรอืงแกส๊ แอนด ์ออยล์ 136/2 หมู ่2 - - ประดำง วังเจำ้ ตำก 63000 16.790433 99.163827

46 บำงจำก - มติรภำพ กม.134 444/1 8 โคกกรวด เมอืงนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ 30000 14.9347379 101.9830671

47 บำงจำก - มติรภำพ กม.141 1587/1 - มติรภำพ ในเมอืง เมอืงนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ 30000 14.9573895 102.0411507

48 หจก.ช ำนำญปิโตรเลยีม 40 หมู ่10 สำยสระบรุ-ีนครรำชสมีำ (2) ขนงพระ ปำกชอ่ง นครรำชสมีำ 30130 14.665408 101.420501

49 บำงจำก - วังน ้ำเขยีว 178 หมู ่7 สำยกบนิทรบ์รุ-ีนครรำชสมีำ(304) อดุมทรัพย์ วังน ้ำเขยีว นครรำชสมีำ 30370 14.561155 101.975925

50 บำงจำก-สงูเนนิ 2 68/4 หมู ่2 มติรภำพ มะเกลอืใหม่ สงูเนนิ นครรำชสมีำ 30170 14.869917 101.738312

51 บำงจำก-สงูเนนิ 20 หมู ่9 มติรภำพ สงูเนนิ สงูเนนิ นครรำชสมีำ 30170 14.882290 101.859512

52 บำงจำก - ทำ่ศำลำ 461 หมู ่1 สำยนครศรธีรรมรำช-สรุำษฎรธ์ำนี (401) ทำ่ศำลำ ทำ่ศำลำ นครศรธีรรมรำช 80160 8.665284 99.923121

53 บำงจำก - ทุง่สง 15/11 หมู ่8 สำยชมุพร-พัทลงุ (41) หนองหงส์ ทุง่สง นครศรธีรรมรำช 80110 8.18905 99.606918

54 สหกรณ์กำรเกษตร เมอืงนครสวรรค ์จ ำกัด 34/1 หมู ่10 พหลโยธนิ หนองกรด เมอืงนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60240 15.720797 100.051871

55 บำงจำก - รำชพฤกษ์ 14/5 หมู ่5 รำชพฤกษ์ บำงรักนอ้ย เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 11000 13.884777 100.450148

56 บำงจำก - พบิลูยส์งครำม (2) 5/26 หมู ่6 พบิลูยส์งครำม สวนใหญ่ เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 11000 13.835640 100.499303

57 บำงจำก-เทดิพระเกยีรติ 87/93 หมู ่3 เทดิพระเกยีรติ วัดชลอ บำงกรวย นนทบรุี 11130 13.801411 100.476964
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58 บำงจำก - กำญจนำภเิษก กม.41 67 หมู ่6 - - บำงรักพัฒนำ บำงบัวทอง นนทบรุี 11110 13.89184 100.40774

59 บำงจำก - รำชพฤกษ์ 2 54/11 หมู ่2 รำชพฤกษ์ บำงพลับ ปำกเกร็ด นนทบรุี 11120 13.915100 100.451450

60 บำงจำก - เมอืงทองธำนี 50/1192 หมูท่ี ่9 บำงพดู ปำกเกร็ด นนทบรุี 11120 13.909548 100.538395

61 บำงจำก - แจง้วัฒนะ 22 112/1 หมู ่5 แจง้วัฒนะ ปำกเกร็ด ปำกเกร็ด นนทบรุี 11120 13.906370 100.513270

62 บำงจำก-พัฒนสมัพันธ์ 62/5 พัฒนสมัพันธ์ บำงปรอก เมอืงปทมุธำนี ปทมุธำนี 12000 14.022500 100.528521

63 บำงจำก-นวนคร 55/200 หมู ่13 นวนคร 5 คลองหนึง่ คลองหลวง ปทมุธำนี 12120 14.121020 100.606570

64 บำงจำก-พหลโยธนิ กม.38 54/4 หมู ่6 พหลโยธนิ คลองหนึง่ คลองหลวง ปทมุธำนี 12120 14.041546 100.615992

65 บำงจำก - ลำดหลมุแกว้ 5/5 หมู ่5 สำยปทมุธำน-ีลำดหลมุแกว้ คบูำงหลวง ลำดหลมุแกว้ ปทมุธำนี 12140 14.034657 100.489309

66 บำงจำก-เอเซยี 2 52 หมู ่7 สำยเอเซยี กม. 69 คลองสวนพลู พระนครศรอียธุยำ พระนครศรอียธุยำ 13000 14.324296 100.614014

67 บำงจำก - พญำเสอื 286/2 พญำเสอี ในเมอืง เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก 65000 16.825870 100.268770

68 บำงจำก - พษิณุโลก 68/3 หมู ่5 สำยพษิณุโลก-สโุขทัย พลำยชมุพล เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก 65000 16.842537 100.231453

69 หจก.ไชยนำม กรุ๊ป 399/2 หมูท่ี ่7 สมอแข เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก 65000 16.81704 100.310439

70 บรษัิท ธนำษิต จ ำกัด 754 หมูท่ี ่5 เชยีงยนื เชยีงยนื มหำสำรคำม 44160 16.413475 103.087608

71 บำงจำก - ระยอง 351/2 สขุมุวทิ เนนิพระ เมอืงระยอง ระยอง 21000 12.682765 101.254640

72 บำงจำก - ระยอง 2 582/19 สขุมุวทิ เนนิพระ เมอืงระยอง ระยอง 21000 12.683480 101.240000

73 บำงจำก - ระยอง สขุมุวทิ กม.211 35 - - สขุมุวทิ เนนิพระ เมอืงระยอง ระยอง 21000 12.700089 101.190394

74 บำงจำก - เทพำรักษ์ กม.7 7/9 หมู ่1 เทพำรักษ์ เทพำรักษ์ เมอืงสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร 10270 13.616921 100.653939

75 บำงจำก-บำงนำ-ตรำด กม.27 399/2 หมู ่1 สำยบำงนำ - ตรำด บำงบอ่ บำงบอ่ สมทุรปรำกำร 10560 13.587921 100.839856

76 บำงจำก - บำงนำ-ตรำด กม.16 4/43 หมู ่1 บำงนำ-ตรำด บำงโฉลง บำงพลี สมทุรปรำกำร 10540 13.617978 100.745479

77 บำงจำก-บำงพลี 33/42 หมู ่7 หนำ้ทำงเขำ้อ ำเภอบำงพลี บำงพลใีหญ่ บำงพลี สมทุรปรำกำร 10540 13.619703 100.704684

78 บำงจำก-สำขำเทพำรักษ์ กม.9 6/3 หมู ่3 เทพำรักษ์ กม. 9 บำงพลใีหญ่ บำงพลี สมทุรปรำกำร 10540 13.611028 100.670534

79 บำงจำก-สำขำกิง่แกว้ 23/17 หมู ่7 กิง่แกว้ รำชำเทวะ (รำชำเทวะ) บำงพลี สมทุรปรำกำร 10540 13.704017 100.735202

80 บำงจำก - ปู่ เจำ้ 87/1 หมู ่2 ปู่ เจำ้สมงิพรำย ส ำโรงกลำง พระประแดง สมทุรปรำกำร 10130 13.650375 100.558666

81 บำงจำก-คลองครุ 47/10 หมู ่8 เศรษฐกจิ ทำ่ทรำย เมอืงสมทุรสำคร สมทุรสำคร 74000 13.567529 100.272162

82 บำงจำก-เมอืงสระบรุี 121/1 พหลโยธนิ ปำกเพรยีว เมอืงสระบรุี สระบรุี 18000 14.518266 100.914694

83 บำงจำก-แกง่คอย 94 หมู ่4 มติรภำพ ตำลเดีย่ว แกง่คอย สระบรุี 18110 14.573384 100.986580

84 หจก.นภำพรออยล์ 902 หมู ่2 สำยสำมชกุ-หนองหญำ้ไซ สำมชกุ สำมชกุ สพุรรณบรุี 72130 14.755890 100.083799

85 บำงจำก-สนำมบนิสรุำษฎรธ์ำนี 85 หมู ่3 เอเซยี หัวเตย พนุพนิ สรุำษฎรธ์ำนี 84130 9.126541 99.159488

86 หจก.ป่ำโมกปิโตรเลยีม 118 หมู ่8 สำยอยธุยำ-อำ่งทอง โรงชำ้ง ป่ำโมก อำ่งทอง 14130 14.484686 100.453802

87 บรษัิท ฑฆีเจรญิคำ้น ้ำมัน จ ำกัด 299 หมูท่ี ่1 - - กมุภวำปี กมุภวำปี อดุรธำนี 41110 17.119794 102.988851


