
ล ำดับ ช่ือสถานีบริการ เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด ละติจูด ลองติจูด

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

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

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

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

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

6 บำงจำก - ศรนีครนิทรส์มติเิวช 138/1 - ศรนีครนิทร์ หัวหมำก บำงกะปิ กรงุเทพฯ 13.747140 100.643626

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

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

9 บำงจำก - สวนหลวง ร.9 394, 396 - เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 หนองบอน ประเวศ กรงุเทพฯ 13.69519 100.67309

10 บำงจำก - ลำดพรำ้ว 80 142 - ซ.ลำดพรำ้ว 80 แยก 22 วงัทองหลำง วงัทองหลำง กรงุเทพฯ 13.78226 100.59507

11 บำงจำก - โชคชัย 4 99/188 หมูท่ี ่9 โชคชัย 4 ลำดพรำ้ว ลำดพรำ้ว กรงุเทพฯ 13.8034 100.59235

12 บำงจำก - เกษตร-นวมนิทร์ 88 - ประเสรฐิมนูกจิ จรเขบ้ัว ลำดพรำ้ว กรงุเทพฯ 13.839766 100.5986

13 บำงจำก - สขุำภบิำล 5 ซอย 46 456, 456/8, 456/9 - สขุำภบิำล 5 ออเงนิ สำยไหม กรงุเทพฯ 13.894777 100.660167

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

15 บำงจำก - ป่ินเกลำ้-นครชัยศร ี2 68/24 หมู ่12 สำยป่ินเกลำ้-นครชัยศรี ศำลำธรรมสพน์ ทววีฒันำ กรงุเทพฯ 13.78807 100.35645

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

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

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

19 บำงจำก - กำญจนำภเิษก (2) 65/1 หมู ่17 กำญจนำภเิษก ศำลำธรรมสพน์ ทววีฒันำ กรงุเทพฯ 13.79152 100.40933

20 บำงจำก - ป่ินเกลำ้-นครชัยศร ี(4) 41/9 หมู ่18 บรมรำชชนนี ศำลำธรรมสพน์ ทววีฒันำ กรงุเทพฯ 13.78375187 100.3983933

21 บจก. สนิป่ินเกลำ้ 314 - บรมรำชชนนี ฉมิพลี ตลิง่ชัน กรงุเทพฯ 13.782760 100.414703

22 บจก. กำ้วไกลแกส๊ 698/1 - พระรำมที ่2 แสมด ำ บำงขนุเทยีน กรงุเทพฯ 13.619159 100.385863

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

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

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

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

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

28 บำงจำก - เอกมัย 427/1 - ซอยสขุมุวทิ 63(เอกมัย) สขุมุวทิ 63 คลองตันเหนือ วฒันำ กรงุเทพฯ 13.73806 100.58863

29 บำงจำก - สขุมุวทิ 101/1 234 - ซอยสขุมุวทิ101/1 สขุมุวทิ บำงนำเหนือ บำงนำ กรงุเทพฯ 13.684337 100.616821

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

31 บำงจำก - อดุมสขุ 45 695 - ซอยสขุมุวทิ 103 สขุมุวทิ 103 บำงจำก พระโขนง กรงุเทพฯ 13.67828 100.63207

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

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

34 บำงจำก - ศรนีครนิทร ์41 1111/2 - ศรนีครนิทร์ สวนหลวง สวนหลวง กรงุเทพฯ 13.70442 100.64608

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

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

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

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

39 บำงจำก - นมิติรใหม่ 54/1 หมู ่1 นมิติใหม่ ทรำยกองดนิ คลองสำมวำ กรงุเทพฯ 13.84041343 100.734458

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

41 บำงจำก - สวสัดกิำรศนูยฝึ์กอบรมวศิวกรรมเกษตรบำงพูน 1/13-14 หมู ่6 สำยรังสติ-ปทมุธำนี บำงพูน เมอืงปทมุธำนี ปทมุธำนี 13.993864 100.577733

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

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

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

45 บำงจำก - ลำดหลมุแกว้ 5/5 หมู ่5 สำยปทมุธำน-ีลำดหลมุแกว้ คบูำงหลวง ลำดหลมุแกว้ ปทมุธำนี 14.034657 100.489309

46 บำงจำก - ชวนชืน่ 97 หมู ่5 สำยปทมุธำน-ีบำงควูดั บำงเดือ่ เมอืงปทมุธำนี ปทมุธำนี 13.98117 100.51397

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

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

49 บำงจำก - บำงกระด ีกม.24 10 หมูท่ี ่5 บำงกระดี เมอืงปทมุธำนี ปทมุธำนี 13.991613 100.55101

50 หจก.สหรุง่เรอืงออยล์ 45/5 หมู ่6 สำยบำงขันธ-์คลองหลวง คลองสี่ คลองหลวง ปทมุธำนี 14.06621864 100.6849927

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

52 บำงจำก - บำงบัวทอง 1 4/2 หมู ่4 สำยตลิง่ชัน-สพุรรณ รำษฎรน์ยิม ไทรนอ้ย นนทบรุี 14.062865 100.327052

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

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

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

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

57 บำงจำก - บำงบัวทอง 2 80 หมู ่9 สำยบำงบัวทอง-สพุรรณบรุ ี(340) ละหำร บำงบัวทอง นนทบรุี 13.955938 100.405487

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

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

60 บจก. วเีอส ปิโตรเลยีม แอนด ์เอนเนอรจ์ี ้ 89 หมูท่ี ่6 บำงรักพัฒนำ บำงบัวทอง นนทบรุี 13.908001 100.397152

61 บจก. โชคอนันต ์ รเีทล แอนด ์ซัพพลำย 168 หมูท่ี ่1 ศำลำกลำง บำงกรวย นนทบรุี 13.813071 100.387720

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

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

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

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



ล ำดับ ช่ือสถานีบริการ เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด ละติจูด ลองติจูด

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

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

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

69 บำงจำก - AOT 190 หมู ่1 - หนองปรอื บำงพลี สมทุรปรำกำร 13.707721 100.76944

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

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

72 บจก. ภริพัฒน ์แกส๊ แอนด ์ออยล ์ 222 หมู ่2 บำงโฉลง บำงพลี สมทุรปรำกำร 13.62088 100.735174

73 บจก. เบสท ์เอ็นเนอรย์ี ่พลัส สำขำ 25 70/1 หมูท่ี ่12 รำชำเทวะ บำงพลี สมทุรปรำกำร 13.640723 100.711801

74 บำงจำก - บำงนำ-ตรำด กม.27 (ขำเขำ้) 557 หมูท่ี ่1 - บำงบอ่ บำงบอ่ สมทุรปรำกำร 13.586703 100.840578

75 บำงจำก - บำงคลำ้ 1/77 หมู ่3 สำยฉะเชงิเทรำ-กบนิทรบ์รุ ี(304) เสม็ดเหนือ บำงคลำ้ ฉะเชงิเทรำ 13.672791 101.212599

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

77 บจก. พวีำยแสตนดำรด์ 110 หมู ่10 มติรภำพ โตนด โนนสงู นครรำชสมีำ 15.0941 102.25127

78 บจก. ท ีเอ็น เค คอรป์อเรชัน่ 569 หมูท่ี ่7 หมืน่ไวย เมอืงนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ 15.027023 102.082135

79 บำงจำก - บำ้นบงึ 105 หมู ่5 สำยชลบรุ-ีบำ้นบงึ มำบไผ่ บำ้นบงึ ชลบรุี 13.331942 101.082872

80 บจก. พลังงำนชลบรุ ี 258/5 หมู ่10 - บำ้นสวน เมอืงชลบรุี ชลบรุี 13.36191 101.015691

81 หจก. หนุมันต ์ออยล์ 9/1 หมูท่ี ่8 เลีย่งเมอืงชลบรุี นำป่ำ เมอืงชลบรุี ชลบรุี 13.378738 101.020388

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

83 บำงจำก - ปำกชอ่ง 199 หมู ่1 มติรภำพ หนองน ้ำแดง ปำกชอ่ง นครรำชสมีำ 14.651944 101.357804

84 บำงจำก - มติรภำพ กม.134 444/1 หมู ่8 โคกกรวด เมอืงนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ 14.934610 101.982751

85 บำงจำก - มติรภำพ กม.92 25 หมู ่12 ลำดบัวขำว สคี ิว้ นครรำชสมีำ 14.840834 101.607413

86 บำงจำก - วงัน ้ำเขยีว 178 หมู ่7 สำยกบนิทรบ์รุ-ีนครรำชสมีำ(304) อดุมทรัพย์ วงัน ้ำเขยีว นครรำชสมีำ 14.561155 101.975925

87 หจก.สคีิว้เอกชัยบรกิำร 409 หมูท่ี ่7 สคีิว้-ชัยภมูิ สคี ิว้ สคี ิว้ นครรำชสมีำ 14.899375 101.720465

88 บำงจำก - แกง่คอย 94 หมู ่4 มติรภำพ ตำลเดีย่ว แกง่คอย สระบรุี 14.573384 100.986580

89 บจก. วพีเีซอรว์สิ 42/1 หมูท่ี ่3 พหลโยธนิ ขนุโขลน พระพุทธบำท สระบรุี 14.722459 100.802649

90 บจก. วธินทรัพย ์ 888 หมู ่5 - หว้ยขมิน้ หนองแค สระบรุี 14.415498 100.891685

91 บจก. พ ีพลัส พำวเวอร ์ 95/4 หมู ่4 สวุรรณศร บำ้นล ำ วหิำรแดง สระบรุี 14.379639 100.956698

92 บจก. พ.ีเจ ออยล ์ซัพพลำย 64/8 หมูท่ี ่3 - หนองปลำไหล เมอืงสระบรุี สระบรุี 14.460694 100.922351

93 บจก. พพีแีอล ปิโตรเลยีม 99 8/7 หมูท่ี ่6 รังสติ-นครนำยก ทรำยมลู องครักษ์ นครนำยก 14.163809 101.00755

94 บำงจำก - สำมพรำน 2 38/14 หมู ่2 สำยป่ินเกลำ้ - นครชัยศรี บำงเตย สำมพรำน นครปฐม 13.786539 100.283181

95 บำงจำก - สพุรรณบรุี 235/1 หมู ่5 สำยสพุรรณบรุ-ีบำงบัวทอง(340) ทำ่ระหัด เมอืงสพุรรณบรุี สพุรรณบรุี 14.455604 100.131817

96 บจก. เอ็ม ท ูบ ีเทรดดิง้ 111 หมูท่ี ่8 - กระทุม่ลม้ สำมพรำน นครปฐม 13.758064 100.329299

97 สหกรณ์กำรเกษตรนคิมฯ ระยอง 91/8 หมู ่2 - นคิมพัฒนำ นคิมพัฒนำ ระยอง 12.826478 101.201817

98 สหกรณ์กำรเกษตรปลวกแดง  สำขำ 1 874 หมูบ่ำ้นเขำนอ้ย หมู ่1 ตำสทิธิ์ ปลวกแดง ระยอง 13.0304089 101.2332933

99 หจก.บญุชว่ยเหลอื (กระแสบน) 294 หมู ่8 สำยบำ้นบงึ-แกลง กระแสบน แกลง ระยอง 12.84564 101.620433

100 หจก. ธนำพำณชิยต์รำด(2524) 92/1 หมู ่5 สขุมุวทิ แสนตุง้ เขำสมงิ ตรำด 12.378657 102.376825

101 บจก. รัฐอรอัญญ ์ออยล ์ 168 หมูท่ี ่6 ป่ำยบุใน วงัจันทร์ ระยอง 13.038284 101.434814

102 หจก.ประกอบรัช 257 หมู ่2 สำยตรำด-คลองใหญ่ เนนิทรำย เมอืงตรำด ตรำด 12.263296 102.537554

103 บำงจำก - ถนนซปุเปอรไ์ฮเวยเ์ชยีงใหม่ 99 หมู ่1 ซปุเปอรไ์ฮเวย(์เชยีงใหม-่ล ำปำง) หนองป่ำคร่ัง เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 18.791742 99.023931

104 บำงจำก - เมอืงตำก 9 หมูท่ี ่5 น ้ำรมึ เมอืงตำก ตำก 16.879059 99.128982

105 หจก. 3เอ็ม คอนสตรัคชัน่ 111 หมู ่10 โคกสะอำด ภเูขยีว ชัยภมูิ 16.491905 102.123868

106 บจก. สริกิำญจน์ปิโตรเลยีม  สำขำ 2 499 หมู ่4 พันดอน กมุภวำปี อดุรธำนี 17.1236769 102.9442659

107 หจก.ป๊ัมโพธิท์องบรกิำร 266/1 หมูท่ี ่3 บำ้นผอื บำ้นผอื อดุรธำนี 17.695576 102.455637

108 บำงจำก - ขอนแกน่ 485 หมู ่12 สำยขอนแกน่-บำ้นไผ ่(มติรภำพ) เมอืงเกำ่ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 16.37999 102.810791

109 บำงจำก - ขอนแกน่-ยำงตลำด 252 หมู ่4 - บงึเนียม เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 16.4380735 102.9273449

110 บำงจำก - ขอนแกน่(หนำ้ มข.) 99/10 หมู ่14 - ในเมอืง เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 16.461116 102.832446

111 หจก.ขอนแกน่ไตรเจรญิ (1994) 329 หมู ่5 มะลวิลัย์ บำ้นเป็ด เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 16.445448 102.786613

112 หจก.ประยรูบรกิำร 199 หมู ่3 ชมุแพ-ภเูขยีว ไชยสอ ชมุแพ ขอนแกน่ 16.519005 102.116933

113 บจก. ประยรูสมบรูณ์ทรัพย ์ 277 หมู ่7 มลวิรรณ หนองไผ่ ชมุแพ ขอนแกน่ 16.530338 102.133373

114 บำงจำก - ภเูก็ต 24/11 หมู ่4 วเิศษ รำไวย์ เมอืงภเูก็ต ภเูก็ต 7.807702 98.336798

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

116 บำงจำก -  บำยพำสภเูก็ต กม.4 99/44 หมู ่5 - รัษฎำ เมอืงภเูก็ต ภเูก็ต 7.917184 98.368591

117 บจก. นำคสมบรูณ์สขุ 54 หมูท่ี ่5 เทพกระษัตรี ศรสีนุทร ถลำง ภเูก็ต 7.984717 98.359778

118 หจก.หนูแกว้กำรปิโตรเลยีม 144 หมูท่ี ่2 พรเุตยีว เขำพนม กระบี่ 8.265765 99.095019

119 สหกรณ์กำรเกษตรนคิมฯ เทพำ 56 หมู ่3 เพชรเกษม ทำ่มว่ง เทพำ สงขลำ 6.730973 100.985985

120 บำงจำก - เมอืงตรัง(ถ.วเิศษกลุ) 6 - วเิศษกลุ ทับเทีย่ง เมอืงตรัง ตรัง 7.560976 99.606143

121 หจก.ลอีอยลเ์ซอรว์สิ 176 - กำญจนวนชิ คอหงส์ หำดใหญ่ สงขลำ 6.979423 100.481482

122 บำงจำก - บำยพำสสรุำษฎร ์กม.5 126/69 หมู ่6 เลีย่งเมอืง มะขำมเตีย้ เมอืงสรุำษฎรธ์ำนี สรุำษฎรธ์ำนี 9.114990 99.346481

123 บำงจำก - เมอืงชมุพร 129 หมู ่3 - วงัไผ่ เมอืงชมุพร ชมุพร 10.501797 99.143123

124 บำงจำก - บำ้นนำเดมิ ทล.41 กม.190 7/6 หมู ่1 สำยสรุำษฎรธ์ำน-ีทุง่สง (41) ทำ่เรอื บำ้นนำเดมิ สรุำษฎรธ์ำนี 8.9305356 99.2713019

125 บำงจำก - บำยพำสสรุำษฏร ์กม.5 สำขำ 2 129/4 หมู ่6 สำยเลีย่งเมอืงสรุำษฎรธ์ำน ี(401) มะขำมเตีย้ เมอืงสรุำษฎรธ์ำนี สรุำษฎรธ์ำนี 9.1156323 99.3461033

126 บำงจำก - สำขำมหำชัย 59/16 หมู ่1 พระรำม 2 คอกกระบอื เมอืงสมทุรสำคร สมทุรสำคร 13.591984 100.336868

127 บำงจำก - ออ้มนอ้ย 88/1 หมู ่6 เพชรเกษม ออ้มนอ้ย กระทุม่แบน สมทุรสำคร 13.705331 100.307371

128 หจก.โชคสมำนบรกิำร (2015) 359/1 - อูท่อง ปำกแพรก เมอืงกำญจนบรุี กำญจนบรุี 14.027408 99.547808

129 บำงจำก - ดอนขนุหว้ย 2 81 หมู ่1 เพชรเกษม ดอนขนุหว้ย ชะอ ำ เพชรบรุี 12.89182 99.91042

130 หจก.บงึนำรำงบรกิำรแกส๊ 456 หมู ่2 บงึนำรำง บงึนำรำง พจิติร 16.185455 100.128010



ล ำดับ ช่ือสถานีบริการ เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด ละติจูด ลองติจูด

131 สหกรณ์กำรเกษตร เกำ้เลีย้ว 175/3 หมู ่1 ทำงหลวงสำยขำณุวรลักษณบรุ-ีเกำ้เลีย้ว-บรรจบทำงหลวงหมำยเลข 117 เกำ้เลีย้ว เกำ้เลีย้ว นครสวรรค์ 15.85453 100.08351

132 สหกรณ์กำรเกษตรเกำ้เลีย้ว  สำขำ 1 29/10 หมู ่1 ทำงหลวงจังหวดัสำยนครสวรรค-์เกำ้เลีย้ว-บรรพตพสิัย(1182) บำ้นแกง่ เมอืงนครสวรรค์ นครสวรรค์ 15.80895 100.07665

133 หจก.แมส่อดวฒันำบรกิำร 86 - สำยเอเซยี แมส่อด แมส่อด ตำก 16.725162 98.59466


