
ล ำดับ ชือ่สถานบีรกิาร เลขที่ หมู่ ซอย ถนน แขวง เขต จงัหวดั

1 บำงจำก - สำรภี 303/1 หมู ่2 สำยเชยีงใหม-่ล ำปำง หนองผึง้ สำรภี เชยีงใหม่ 18.747648 99.034139

2 บำงจำก-มหดิล 40 มหดิล สเุทพ เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 18.777040 98.976459

3 บำงจำก-แมร่มิ 197 หมู ่4 สำยเชยีงใหม-่ฝำง แมส่ำ แมร่มิ เชยีงใหม่ 18.901100 98.949930

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

5 บำงจำก - ถนนซปุเปอรไ์ฮเวยเ์ชยีงใหม ่2 85/1 หมู ่2 ซปุเปอรไ์ฮเวยเ์ชยีงใหม-ล ำปำง ชำ้งเผอืก เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 18.807100 98.971010

6 บำงจำก-รำชเชยีงแสน 180 รำชเชยีงแสน หำยยำ เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 18.780886 98.992240

7 บำงจำก-เจรญิเมอืง 483/9 เจรญิเมอืง วัดเกต เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 18.785192 99.018220

8 บำงจำก-คลองชลประทำน 41/1 ชลประทำน สเุทพ เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 18.801892 98.960305

9 บำงจำก-วังมะนำว 2 3/1 หมู ่2 เพชรเกษม หว้ยโรง เขำยอ้ย เพชรบรุี 13.318703 99.827723

10 บำงจำก-ดอนขนุหว้ย 2 81 หมู ่1 เพชรเกษม ดอนขนุหว้ย ชะอ ำ เพชรบรุี 12.891820 99.910420

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

12 บำงจำก - กระบี่ 119 ศรพัีงงำ กระบีใ่หญ่ เมอืงกระบี่ กระบี่ 8.100842 98.885736

13 บำงจำก - คลองทอ่ม 154 หมู ่1 เพชรเกษม (4) หว้ยน ้ำขำว คลองทอ่ม กระบี่ 7.870218 99.1633

14 บำงจำก-คูข่นำนเอกมัย-รำมอนิทรำ 1 28 ซอยโยธนิพัฒนำ คูข่นำนทำงดว่นรำมอนิทรำ-ลำดพรำ้ว คลองจ่ัน บำงกะปิ กรงุเทพมหำนคร 13.807532 100.618806

15 บำงจำก-คูข่นำนเอกมัย-รำมอนิทรำ(2) 169 ประดษิฐม์นูธรรม ลำดพรำ้ว ลำดพรำ้ว กรงุเทพมหำนคร 13.808370 100.618030

16 บำงจำก-คูข่นำนเอกมัย-รำมอนิทรำ 3 81 ซอยลำดพรำ้ว 84 คูข่นำนทำงดว่นเอกมัย-รำมอนิทรำ วังทองหลำง วังทองหลำง กรงุเทพมหำนคร 13.777890 100.606910

17 บำงจำก - คูข่นำนเอกมัย-รำมอนิทรำ (4) 569 ประดษิฐม์นูธรรม ลำดพรำ้ว ลำดพรำ้ว กรงุเทพมหำนคร 13.835180 100.631250

18 บำงจำก - คูข่นำนเอกมัย-รำมอนิทรำ (5) 182 ประดษิฐม์นูธรรม พลับพลำ วังทองหลำง กรงุเทพมหำนคร 13.763927 100.600289

19 บำงจำก-นวลจันทร์ 132 นวลจันทร์ นวลจันทร์ บงึกุม่ กรงุเทพมหำนคร 13.835775 100.637038

20 บำงจำก - สตรวีทิย ์2 392/1 สคุนธสวัสดิ์ ลำดพรำ้ว ลำดพรำ้ว กรงุเทพมหำนคร 13.825431 100.619851

21 บำงจำก - นมิติใหม ่2 3/1 นมิติใหม่ มนีบรุี มนีบรุี กรงุเทพมหำนคร 13.822769 100.740784

22 บำงจำก-รำมอนิทรำ กม.14 50 รำมอนิทรำ มนีบรุี มนีบรุี กรงุเทพมหำนคร 13.812300 100.705130

23 บำงจำก - เสรไีทย 131 เสรไีทย คลองกุม่ บงึกุม่ กรงุเทพมหำนคร 13.776690 100.660786

24 บำงจำก-สวัสดกิำรกระทรวงแรงงำนและสวัสดกิำรสงัคม 12 มติรไมตรี ดนิแดง ดนิแดง กรงุเทพมหำนคร 13.765066 100.550503

25 บำงจำก-สวัสดกิำรกรมประชำสมัพันธ์ 51 ซอยพระรำม 6 ซอย 30 พระรำม 6 สำมเสนใน พญำไท กรงุเทพมหำนคร 13.783270 100.539180

26 บำงจำก-สถำนรีถไฟบำงซือ่ 102/4 หมู ่24 ตรอกหมูบ่ำ้นสำมเสนในเดมิ บำงซือ่ บำงซือ่ กรงุเทพมหำนคร 13.800777 100.538141

27 บำงจำก-พระรำม 6 116 พระรำม 6 สำมเสนใน พญำไท กรงุเทพมหำนคร 13.788404 100.536362

28 บำงจำก - ENCO 1079 วภิำวดรัีงสติ จตจัุกร จตจัุกร กรงุเทพมหำนคร 13.823630 100.557350

29 บำงจำก-สำขำโกสมุรวมใจ 204 โกสมุรวมใจ ดอนเมอืง ดอนเมอืง กรงุเทพมหำนคร 13.906485 100.580374

30 บำงจำก - พหลโยธนิ กม.22 2 ซอยพหลโยธนิ 73 พหลโยธนิ สนำมบนิ ดอนเมอืง กรงุเทพมหำนคร 13.936793 100.624480

31 บำงจำก-วัชรพล 126/232 หมู ่8 วัชรพล ทำ่แรง้ บำงเขน กรงุเทพมหำนคร 13.858780 100.641670

32 บำงจำก-สำขำพหลโยธนิ 48 44/139 หมู ่3 พหลโยธนิ 48 อนุสำวรยี ์(กบูแดง) บำงเขน กรงุเทพมหำนคร 13.878950 100.612580

33 บำงจำก-รำ้นสหกรณ์กำรสือ่สำรแหง่ประเทศไทย จ ำกัด 99 หมู ่3 ซอยแจง้วัฒนะ 7 แจง้วัฒนะ(กำรสือ่สำรแหง่ประเทศไทย) ทุง่สองหอ้ง ดอนเมอืง กรงุเทพมหำนคร 13.885570 100.571220

34 บำงจำก - สวัสดกิำร TOT 89/2 หมู ่2 แจง้วัฒนะ ทุง่สองหอ้ง หลักสี่ กรงุเทพมหำนคร 13.883150 100.575030

35 บำงจำก - วภิำวดรัีงสติ 21/43-44 วภิำวดรัีงสติ ตลำดบำงเขน หลักสี่ กรงุเทพมหำนคร 13.866370 100.572720

36 บำงจำก-โชคชยั 4 99/188 หมู ่9 โชคชยั 4 ลำดพรำ้ว ลำดพรำ้ว กรงุเทพมหำนคร 13.803400 100.592350

37 บำงจำก-ประชำอทุศิ-เหมง่จำ๋ย 547 ประชำอทุศิ สำมเสนนอก หว้ยขวำง กรงุเทพมหำนคร 13.771620 100.582880

38 บำงจำก-มหำดไทย 282/1 ซอยลำดพรำ้ว 122 (มหำดไทย 1)รำมค ำแหง พลับพลำ วังทองหลำง กรงุเทพมหำนคร 13.765700 100.623330

39 บำงจำก - ลำดพรำ้ว 101 1266 ซอยลำดพรำ้ว 101 (วัดบงึทองหลำง) คลองจ่ัน บำงกะปิ กรงุเทพมหำนคร 13.784840 100.630650

40 บำงจำก-ลำดพรำ้ว 111 3043 ลำดพรำ้ว คลองจ่ัน บำงกะปิ กรงุเทพมหำนคร 13.771381 100.635991

41 บำงจำก-สขุำภบิำล 1 (2) 661 หมู ่5 สขุำภบิำล 1 คลองกุม่ บงึกุม่ กรงุเทพมหำนคร 13.793250 100.652020

42 บำงจำก - รำมอนิทรำ 71 92 - - คูบ้อน รำมอนิทรำ คันนำยำว กรงุเทพมหำนคร 13.844191 100.663580

43 บำงจำก-สวุนิทวงศ ์2 30/7 หมู ่3 สวุนิทวงศ์ ล ำผักชี หนองจอก กรงุเทพมหำนคร 13.807266 100.831235

44 บำงจำก-สวุนิทวงศ ์4 31 หมู ่8 ทำงหลวงหมำยเลข 304 (สวุนิทวงศ)์ โคกแฝด หนองจอก กรงุเทพมหำนคร 13.810700 100.805400

45 บำงจำก-จรัญสนทิวงศ์ 677 จรัญสนทิวงศ์ บำงออ้ บำงพลัด กรงุเทพมหำนคร 13.806012 100.512063

46 บำงจำก-สำขำเพชรเกษม 56 23/27 หมู ่9 เพชรเกษม บำงหวำ้ ภำษีเจรญิ กรงุเทพมหำนคร 13.713021 100.432382

47 บำงจำก-เพชรเกษม 57 1517 เพชรเกษม หลักสอง บำงแค กรงุเทพมหำนคร 13.709180 100.392080

48 บำงจำก - เพชรเกษม 92 768 เพชรเกษม บำงแคเหนอื บำงแค กรงุเทพมหำนคร 13.709682 100.389723

49 บำงจำก-ป่ินเกลำ้-นครชยัศร ี2 68/24 หมู ่12 สำยป่ินเกลำ้-นครชยัศรี ศำลำธรรมสพน์ ทววีัฒนำ กรงุเทพมหำนคร 13.788070 100.356450

50 บำงจำก - กำญจนำภเิษก (บำงบอน) 95/3 กำญจนำภเิษก บำงบอน บำงบอน กรงุเทพมหำนคร 13.670930 100.405160

51 บำงจำก-กำญจนำภเิษก (2) 65/1 หมู ่17 กำญจนำภเิษก ศำลำธรรมสพน์ ทววีัฒนำ กรงุเทพมหำนคร 13.791520 100.409330

52 บำงจำก - พระรำม 2 กม.11 82/9 หมู ่4 พระรำม 2 แสมด ำ บำงขนุเทยีน กรงุเทพมหำนคร 13.629980 100.396200

53 บำงจำก-วัดก ำแพง 43/381 หมู ่7 ซอยเทยีนทอง แสมด ำ (บำงบอน) บำงขนุเทยีน กรงุเทพมหำนคร 13.672815 100.437846

54 บำงจำก-ประชำอทุศิ 349 ประชำอทุศิฝ่ังซำ้ย บำงมด ทุง่ครุ กรงุเทพมหำนคร 13.646270 100.498100

55 บำงจำก-รำษฎรบ์รูณะ 1 430 รำษฎรบ์รูณะ รำษฎรบ์รูณะ รำษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหำนคร 13.673173 100.518138

56 บำงจำก-กรงุธนบรุ ี2 128 กรงุธนบรุี บำงล ำภลูำ่ง คลองสำน กรงุเทพมหำนคร 13.720470 100.501220

57 บำงจำก-เจรญิกรงุตัดใหม่ 60 เจรญิรำษฎร์ บำงโคล่ บำงคอแหลม กรงุเทพมหำนคร 13.701290 100.515632

58 บำงจำก-พระรำม 3 (1) 574/1 พระรำม 3 บำงโพงพำง ยำนนำวำ กรงุเทพมหำนคร 13.682751 100.524555

59 บำงจำก-พระรำม 3 (3) 493/1 พระรำม 3 บำงโคล่ บำงคอแหลม กรงุเทพมหำนคร 13.688041 100.517070

60 บำงจำก - ทุง่มหำเมฆทุง่มหำเมฆ 103 ซอยงำมดพูลี นำงลิน้จี่ ทุง่มหำเมฆ สำทร กรงุเทพมหำนคร 13.710980 100.541680

61 บำงจำก-สำทรตัดใหม ่2 39/1 ซอยมหธรำดล สำทรตัดใหม่ ทุง่วัดดอน สำธร กรงุเทพมหำนคร 13.713459 100.534070

62 บำงจำก - พระรำม 2 กม.12 607/2 พระรำมที ่2 แสมด ำ บำงขนุเทยีน กรงุเทพมหำนคร 13.618681 100.386575

63 บำงจำก - รม่เกลำ้ 179/9 - - รม่เกลำ้ คลองสำมประเวศ ลำดกระบงั กรงุเทพมหำนคร 13.745626 100.746935

64 บำงจำก - รำมค ำแหง 164 8/4 - - รำมค ำแหง มนีบรุี มนีบรุี กรงุเทพมหำนคร 13.796889 100.710495

65 บำงจำก-บำงนำ-ตรำด กม.4.5 1137 หมู ่12 สำยบำงนำ-ตรำด บำงนำ บำงนำ กรงุเทพมหำนคร 13.665783 100.647195

66 บำงจำก-สวัสดกิำรกรมอตุนุยิมวทิยำ 4353 สขุมุวทิ บำงนำ บำงนำ กรงุเทพมหำนคร 13.666420 100.604290

67 บำงจำก-สขุมุวทิ 99 2999/1 สขุมุวทิ บำงจำก พระโขนง กรงุเทพมหำนคร 13.692700 100.607830

68 บำงจำก - อดุมสขุ 45 695 ซอยสขุมุวทิ 103 สขุมุวทิ 103 บำงจำก พระโขนง กรงุเทพมหำนคร 13.678280 100.632070

69 บำงจำก - ออ่นนุช 17/1 923/1 ออ่นนุช สวนหลวง สวนหลวง กรงุเทพมหำนคร 13.721410 100.614510

70 บำงจำก-สขุมุวทิ 101/1 234 ซอยสขุมุวทิ101/1 สขุมุวทิ บำงนำ บำงนำ กรงุเทพมหำนคร 13.684337 100.616821

71 บำงจำก-เพชรบรุ-ีพระรำม 9 25/21 รมิคลองแสนแสบ บำงกะปิ หว้ยขวำง กรงุเทพมหำนคร 13.747070 100.597880

72 บำงจำก - พัฒนำกำร 1348 พัฒนำกำร สวนหลวง สวนหลวง กรงุเทพมหำนคร 13.736820 100.623350

73 บำงจำก - พัฒนำกำร 27 1405 พัฒนำกำร สวนหลวง สวนหลวง กรงุเทพมหำนคร 13.736749 100.617914

74 บำงจำก - ศรนีครนิทรส์มติเิวช 138/1 ศรนีครนิทร์ หวัหมำก บำงกะปิ กรงุเทพมหำนคร 13.747140 100.643626

75 บำงจำก-กรงุเทพกรฑีำ 47 - - กรงุเทพกรฑีำ สะพำนสงู สะพำนสงู กรงุเทพมหำนคร 13.743175 100.674122

76 บำงจำก-สขุมุวทิ 39 1/2 ซอยพรอ้มศรี สขุมุวทิ 39 คลองตันเหนอื วัฒนำ กรงุเทพมหำนคร 13.736520 100.572070

77 บำงจำก-เอกมัย 427/1 ซอยสขุมุวทิ 63(เอกมัย) สขุมุวทิ 63 คลองตันเหนอื วัฒนำ กรงุเทพมหำนคร 13.738060 100.588630

78 บำงจำก - เลยีบวำรี 77 - - เลยีบวำรี กระทุม่รำย หนองจอก กรงุเทพมหำนคร 13.855550 100.856720

79 บำงจำก-พระรำม 3(2) 296/13 นำงลิน้จี่ ชอ่งนนทรี ยำนนำวำ กรงุเทพมหำนคร 13.700883 100.545265

80 บำงจำก-รำษฎรบ์รูณะ 2 42/2-3 หมู ่9 รำษฎรบ์รูณะ บำงปะกอก รำษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหำนคร 13.683732 100.498487

81 บำงจำก - เอกชยั (2) 684 เอกชยั บำงบอน บำงบอน กรงุเทพมหำนคร 13.667901 100.413569

82 บำงจำก-สขุสวัสดิ์ 280/1 - - สขุสวัสดิ์ บำงปะกอก รำษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหำนคร 13.675870 100.501400

83 บำงจำก-รัตนกวี 19/20 หมู ่3 - รัตนกวี บำงมด จอมทอง กรงุเทพมหำนคร 13.683400 100.464180

84 บำงจำก สำขำป่ินเกลำ้-นครชยัศร ี(4) 41/9 หมู ่18 บรมรำชชนนี ศำลำธรรมสพน์ ทววีัฒนำ กรงุเทพมหำนคร 13.783751 100.398393

85 บำงจำก - ป่ินเกลำ้-นครชยัศรี 347 บรมรำชชนนี ฉมิพลี ตลิง่ชนั กรงุเทพมหำนคร 13.781900 100.415030

86 หจก.ธำตทุองปิโตรเลยีม 987 บำงขนุเทยีน-ชำยทะเล แสมด ำ บำงขนุเทยีน กรงุเทพมหำนคร 13.629885 100.434319

87 บรษัิท สวุมิลเรยีลเอสเตท จ ำกัด 64/65 หมู ่2 จรัญสนทิวงศ ์35 - คลองชกัพระ ฉมิพลี ตลิง่ชนั กรงุเทพมหำนคร 13.776380 100.451720

88 บรษัิท บำงขนุเทยีน ปิโตรเลยีม จ ำกัด 988/1 สมเด็จพระเจำ้ตำกสนิ ดำวคะนอง ธนบรุี กรงุเทพมหำนคร 13.700560 100.484033

89 บรษัิท เจรญิรำษบรูณะ จ ำกัด 184 รำษฎรบ์รูณะ บำงปะกอก รำษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหำนคร 13.682030 100.501170

90 บรษัิท สนิป่ินเกลำ้ จ ำกัด 314 บรมรำชชนนี ฉมิพลี ตลิง่ชนั กรงุเทพมหำนคร 13.782760 100.414703

91 บรษัิท กัลปพฤกษ์ เนเชอรัล แกส๊ ซพัพลำย 4/1 สขุำภบิำล บำงแค บำงแค กรงุเทพมหำนคร 13.687084 100.426421

92 บรษัิท พงษ์วัฒน ์ออยล ์จ ำกัด 123, 125 พระรำม 2 แสมด ำ บำงขนุเทยีน กรงุเทพมหำนคร 13.662870 100.441250

93 บำงจำก - เคหะรม่เกลำ้ 32/2 หมู ่4 เคหะรม่เกลำ้ คลองสองตน้นุ่น ลำดกระบงั กรงุเทพมหำนคร 13.773570 100.733980

94 บำงจำก-รำษฎรพั์ฒนำ 58 รำษฎรพั์ฒนำ สะพำนสงู สะพำนสงู กรงุเทพมหำนคร 13.780760 100.705750

95 บำงจำก-สขุำภบิำล 1 805 หมู ่10 นวมนิทร์ นวลจันทร์ บงึกุม่ กรงุเทพมหำนคร 13.829510 100.658880

96 บำงจำก-นมิติรใหม่ 54/1 หมู ่1 นมิติใหม่ ทรำยกองดนิ คลองสำมวำ กรงุเทพมหำนคร 13.840413 100.734458

97 หจก.สำมบตุรศริิ 160 รำมอนิทรำ นวลจันทร์ บงึกุม่ กรงุเทพมหำนคร 13.846830 100.646440

98 บรษัิท ตระกลูทมิปิโตรเลยีม จ ำกัด 289/1 สขุำภบิำล 5 ทำ่แรง้ บำงเขน กรงุเทพมหำนคร 13.869771 100.646970

99 บรษัิท วัชรชยัปิโตรเลยีม จ ำกัด 445 13 สหีบรุำนุกจิ มนีบรุี มนีบรุี กรงุเทพมหำนคร 13.812350 100.719680

100 บรษัิท ตัง้ศรศีริโิชค จ ำกัด 24/36 หมู ่4 สขุำภบิำล สะพำนสงู สะพำนสงู กรงุเทพมหำนคร 13.788083 100.693341

101 บรษัิท โมเดริน์ บซิ จ ำกัด 277 พระยำสเุรนทร์ บำงชนั คลองสำมวำ กรงุเทพมหำนคร 13.820277 100.699135

102 หจก.วำรณีปิโตรเลยีม 4 รำมค ำแหง มนีบรุี มนีบรุี กรงุเทพมหำนคร 13.796436 100.709652

103 สถำนบีรกิำรน ้ำมันเชือ้เพลงิสวัสดกิำรทหำรอำกำศ เยือ้งสนำมกอลฟ์กำนตรัตน์ เทวฤทธิพั์นลกึ - ดอนเมอืง กรงุเทพมหำนคร 13.894700 100.603260

104 บำงจำก-ซอยสวนหลวง 658 ซอยออ่นนุช 17 ออ่นนุช สวนหลวง สวนหลวง กรงุเทพมหำนคร 13.721410 100.614510

105 บำงจำก-สวนหลวง ร.9 23/33-34 หมู ่10 ซอยสขุมุวทิ 103 สขุมุวทิ หนองบอน ประเวศ กรงุเทพมหำนคร 13.695190 100.673090

106 บำงจำก-อสิรภำพ 178/16 อสิรภำพ สมเด็จเจำ้พระยำ คลองสำน กรงุเทพมหำนคร 13.728989 100.499421

107 บำงจำก สำขำศรนีครนิทร4์1 1111/2 ศรนีครนิทร์ สวนหลวง สวนหลวง กรงุเทพมหำนคร 13.704420 100.646080

108 บำงจำก-ลำดพรำ้ว 80 142 ซ.ลำดพรำ้ว 80 แยก 22 วังทองหลำง วังทองหลำง กรงุเทพมหำนคร 13.782260 100.595070

109 บำงจำก-อดุมสขุ 55 เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 หนองบอน ประเวศ กรงุเทพมหำนคร 13.677794 100.650418

110 บำงจำก - ป่ินเกลำ้ - นครชยัศร ี(3) 97 บรมรำชชนนี อรณุอมรนิทร์ บำงกอกนอ้ย กรงุเทพมหำนคร 13.781599 100.473816

111 บรษัิท ก ำแพงเพชร ปิโตรเลยีม จ ำกัด 75/3 ก ำแพงเพชร 2 จตจัุกร จตจัุกร กรงุเทพมหำนคร 13.826100 100.550350

112 บำงจำก - เพิม่สนิ-ออเงนิ 560/10 หมู ่2 สำยเพิม่สนิ-ออเงนิ คลองถนน สำยไหม กรงุเทพมหำนคร 13.899550 100.633120

113 บำงจำก - สำยไหม 52/9 หมู ่1 สขุำภบิำล 5 สำยไหม สำยไหม กรงุเทพมหำนคร 13.921450 100.675580

114 บำงจำก-เทยีมรว่มมติร 38 - - เทยีมรว่มมติร หว้ยขวำง หว้ยขวำง กรงุเทพมหำนคร 13.767070 100.577020

115 บำงจำก - ลำดพรำ้ว 71 43 นำคนวิำส ลำดพรำ้ว ลำดพรำ้ว กรงุเทพมหำนคร 13.797850 100.606680

116 บำงจำก-จรัญสนทิวงศ ์40 202/2 จรัญสนทิวงศ ์40 บำงยีข่นั บำงพลัด กรงุเทพมหำนคร 13.771570 100.487923

117 สถำนบีรกิำรน ้ำมันเพือ่สวัสดกิำรสรรพำวธุทหำรเรอื 801 รมิทำงรถไฟสำยเกำ่ บำงนำ บำงนำ กรงุเทพมหำนคร 13.667067 100.592011

118 บำงจำก-ขอนแกน่ 485 หมู ่12 สำยขอนแกน่-บำ้นไผ ่(มติรภำพ) เมอืงเกำ่ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 16.379990 102.810791

119 บำงจำก-ขอนแกน่ 2 178 หมู ่3 มติรภำพ ศลิำ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 16.489298 102.832079

120 บำงจำก-สวัสดกิำรกรมประชำสมัพันธ ์ขอนแกน่ 260/25 หมู ่14 นกิรส ำรำญ ในเมอืง เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 16.474530 102.833051

121 บำงจำก - มติรภำพ กม.348  (ขำออกไป จ.อดุรธำน)ี 78 หมู ่1 มติรภำพ ส ำรำญ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 16.519538 102.831945

122 บำงจำก - ขอนแกน่-ยำงตลำด 252 4 - - บงึเนยีม เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 16.438160 102.927189

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

124 บำงจำก-พัทยำเหนอื 159/114 หมู ่5 พัทยำเหนอื นำเกลอื บำงละมงุ ชลบรุี 12.949894 100.899405

125 บำงจำก-ชลบรุ1ี01 53/2 หมู ่4 สขุมุวทิ เสม็ด เมอืงชลบรุี ชลบรุี 13.308436 100.952381

126 บำงจำก-บำงละมงุ 182/22 หมู ่2 สขุมุวทิ บำงละมงุ บำงละมงุ ชลบรุี 13.012425 100.930710

127 บำงจำก-ชลบรุบีำยพำส 20/69 หมู ่1 สำยบำยพำส-ชลบรุี หว้ยกะปิ เมอืงชลบรุี ชลบรุี 13.332663 100.978321

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

129 บำงจำก - พัทยำกลำง 14/18 หมู ่9 สขุมุวทิ(3) หนองปรอื บำงละมงุ ชลบรุี 12.933516 100.900682

130 บำงจำก - บำยพำส-ชลบรุ ีกม.1 99/1 หมู ่4 ทำงหลวงสำยออ้มเมอืงชลบรุี หนองไมแ้ดง เมอืงชลบรุี ชลบรุี 13.413579 100.999581

131 บำงจำก - หนองมน 413 สขุมุวทิ แสนสขุ เมอืงชลบรุี ชลบรุี 13.271975 100.935512

132 บำงจำก-สำขำพนัสนคิม 42/1 หมู ่7 สขุประยรู วัดโบสถ์ พนัสนคิม ชลบรุี 13.437002 101.141072

133 บำงจำก - บอ่วนิ 1 88/13 หมู ่3 ทำงหลวงแผน่ดนิสตัหบี-ฉะเชงิเทรำ (331) บอ่วนิ ศรรีำชำ ชลบรุี 13.030320 101.075350

134 บำงจำก - บอ่วนิ 2 291/20 หมู ่10 ทำงหลวงแผน่ดนิสำยฉะเชงิเทรำ-สตัหบี(331) เขำคันทรง ศรรีำชำ ชลบรุี 13.081531 101.121512

135 บำงจำก - บำ้นบงึ 105 หมู ่5 ทำงหลวงสำยชลบรุ-ีบำ้นบงึ มำบไผ่ บำ้นบงึ ชลบรุี

136 บำงจำก-หนองปรอื 299 หมู ่2 ทำงหลวงสำยสตัหบี-ฉะเชงิเทรำ (331) หนองไผแ่กว้ บำ้นบงึ ชลบรุี 13.232660 101.231935

137 บำงจำก-สำมพรำน 18/8 หมู ่2 สำยป่ินเกลำ้-นครชยัศรี บำงเตย สำมพรำน นครปฐม 13.785147 100.272556

138 บำงจำก-เพชรเกษม 199/2 หมู ่9 ในเมอืง ล ำพยำ เมอืงนครปฐม นครปฐม 13.803434 100.023013

139 บำงจำก-นครชยัศรี 48/14 หมู ่4 เพชรเกษม (ทำงหลวงหมำยเลข 4) ทำ่ต ำหนัก (โพธิเ์ตีย้) นครชยัศรี นครปฐม 13.774407 100.179219

140 บำงจำก-สำมพรำน 2 38/14 หมู ่2 สำยป่ินเกลำ้ - นครชยัศรี บำงเตย สำมพรำน นครปฐม 13.786539 100.283181

พกิัด

รายชือ่สถานบีรกิารทีร่ว่มรายการ เตมิน า้มนับางจาก 700 บาท รบัฟรขีา้วกลอ้งป๊อบ 1 ซอง

1 - 25 ธนัวาคม 2560 หรอืจนกวา่ของจะหมด



ล ำดับ ชือ่สถานบีรกิาร เลขที่ หมู่ ซอย ถนน แขวง เขต จงัหวดั พกิัด

141 บำงจำก-นครชยัศร ี2 98 หมู ่3 เพชรเกษม ศรษีะทอง นครชยัศรี นครปฐม 13.808992 100.141604

142 บำงจำก - เพชรเกษม ขำเขำ้ กม.61 272 หมู ่2 ทำงหลวงหมำยเลข 5 (ถนนเพชรเกษม) ล ำพยำ เมอืงนครปฐม นครปฐม 13.804488 100.023228

143 บำงจำก-ก ำแพงแสน 95 หมู ่19 มำลัยแมน หว้ยขวำง ก ำแพงแสน นครปฐม 13.915271 99.997443

144 บำงจำก-สำขำนครปฐม 225/1 ทรงพล ล ำพยำ เมอืงนครปฐม นครปฐม 13.811446 100.036367

145 บำงจำก-สงูเนนิ 20 หมู ่9 มติรภำพ สงูเนนิ สงูเนนิ นครรำชสมีำ 14.882290 101.859512

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

147 บำงจำก-ลำดบวัขำว 166 หมู ่15 มติรภำพ ลำดบวัขำว สคี ิว้ นครรำชสมีำ 14.844018 101.620492

148 บำงจำก - ปำกชอ่ง 199 หมู ่1 มติรภำพ หนองน ้ำแดง ปำกชอ่ง นครรำชสมีำ 14.652000 101.357400

149 บำงจำก-สบืศริิ 152/4 สบืศริิ ในเมอืง เมอืงนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ 14.966873 102.066482

150 บำงจำก-สำขำปักธงชยั-นครรำชสมีำ 42 หมู ่3 สำยกบนิทร-์นครรำชสมีำ หนองจะบก เมอืงนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ 14.882102 102.071101

151 บำงจำก - มติรภำพ กม.141 1587/1 - - มติรภำพ ในเมอืง เมอืงนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ 16.519538 102.831945

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

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

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

155 บำงจำก - กำญจนำภเิษก กม.41 67 6 - - บำงรักพัฒนำ บำงบวัทอง นนทบรุี 13.89184 100.40774

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

157 บำงจำก-เทดิพระเกยีรติ 87/93 หมู ่3 เทดิพระเกยีรติ วัดชลอ บำงกรวย นนทบรุี 13.801411 100.476964

158 บำงจำก-แครำย 54/45 หมู ่9 ตวิำนนท์ บำงกระสอ เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 13.865007 100.520020

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

160 บำงจำก-เรวดี 35/1 หมู ่3 ซอยเรวดี เรวดี ตลำดขวัญ เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 13.859199 100.483974

161 บำงจำก - แครำย 2 251 ตวิำนนท์ บำงกระสอ เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 13.864030 100.519800

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

163 บำงจำก-สำขำบำงบวัทอง-ไทรนอ้ย(3) 211/1 หมู ่3 สำยบำงบวัทอง-ไทรนอ้ย บำงรักพัฒนำ บำงบวัทอง นนทบรุี 13.894150 100.430380

164 บำงจำก-ไทรนอ้ย 47/1 หมู ่2 สำยบำงกรวย-ไทรนอ้ย บำงบวัทอง บำงบวัทอง นนทบรุี 13.927756 100.408769

165 บำงจำก-บำงบวัทอง 1 4/2 หมู ่4 สำยตลิง่ชนั-สพุรรณ รำษฎรน์ยิม ไทรนอ้ย นนทบรุี 14.062865 100.327052

166 บำงจำก - บำงบวัทอง 2 80 หมู ่9 ทำงหลวงแผน่ดนิสำยบำงบวัทอง-สพุรรณบรุ ี(340) ละหำร บำงบวัทอง นนทบรุี 13.955938 100.405487

167 บำงจำก-แจง้วัฒนะ 223/277 หมู ่4 แจง้วัฒนะ ปำกเกร็ด ปำกเกร็ด นนทบรุี 13.906029 100.524354

168 บำงจำก-ตวิำนนท์ 8/153 หมู ่3 ตวิำนนท์ บำ้นใหม่ ปำกเกร็ด นนทบรุี 13.938372 100.541108

169 บรษัิท ไอ.อ.ี เทรดดิง้ จ ำกัด 99/481 หมู ่8 ตวิำนนท์ บำงพดู (บำงพัง) ปำกเกร็ด นนทบรุี 13.918546 100.516366

170 หจก.นครอนิทรพั์ฒนำ 99/33 หมู ่1 รำชพฤกษ์ บำงขนุกอง บำงกรวย นนทบรุี 13.814080 100.449810

171 บรษัิท รัตนำ แกส๊ แอนด ์ออยล ์จ ำกัด 108 หมู ่3 รัตนำธเิบศร์ ไทรมำ้ เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 13.869818 100.468130

172 บรษัิท พรธวัฒน ์แกส๊ แอนด ์ออยล ์จ ำกัด 104 หมู ่3 รัตนำธเิบศร์ ไทรมำ้ เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 13.871377 100.465099

173 บรษัิท งำมวงศว์ำนแกส๊ แอนด ์ออยล ์จ ำกัด 83/7 หมู ่2 งำมวงศว์ำน บำงเขน เมอืงนนทบรุี นนทบรุี 13.858539 100.528342

174 หจก. น เจรญิแกส๊ 8/4 4 - - ล ำโพ บำงบวัทอง นนทบรุี 13.964314 100.429849

175 สหกรณ์กำรเกษตรบำงกรวย จ ำกัด 15/10 หมู ่4 บำงกรวย-จงถนอม มหำสวัสดิ์ บำงกรวย นนทบรุี 13.802349 100.448447

176 บำงจำก - ล ำลกูกำ (คลอง 1) 164/8 หมู ่9 ทำงหลวงแผน่ดนิหมำยเลข 3312 คคูต ล ำลกูกำ ปทมุธำนี 13.951582 100.631105

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

178 บำงจำก-สวัสดกิำรศนูยฝึ์กอบรมวศิวกรรมเกษตรบำงพนู 1/13-14 หมู ่6 สำยรังสติ-ปทมุธำนี บำงพนู เมอืงปทมุธำนี ปทมุธำนี 13.993864 100.577733

179 บำงจำก-บำงพนู 2 77/2 หมู ่5 ทำงหลวงจังหวัดสำยเลยีบคลองรังสติ (3100) บำงพนู เมอืงปทมุธำนี ปทมุธำนี 13.975036 100.576766

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

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

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

183 สหกรณ์กำรเกษตรคลองหลวง จ ำกัด (สำขำ1) 45/1 หมู ่7 - คลองเจ็ด คลองหลวง ปทมุธำนี 14.162767 100.747874

184 บำงจำก-ชวนชืน่ 97 หมู ่5 สำยปทมุธำน-ีบำงควูัด บำงเดือ่ เมอืงปทมุธำนี ปทมุธำนี 13.981170 100.513970

185 หจก. ช.รุง่รัตนบ์รกิำร 49 หมู ่4 สำยมนีบรุ-ีล ำลกูกำ-หนองแค บงึกำสำม หนองเสอื ปทมุธำนี 14.201371 100.823699

186 หจก.สหรุง่เรอืงออยล์ 45/5 หมู ่6 สำยบำงขนัธ-์คลองหลวง คลองสี่ คลองหลวง ปทมุธำนี 14.066218 100.684992

187 หจก.สมัฤทธิอ์อยล์ 25/2 หมู ่4 สำยรังสติ-นครนำยก ล ำผักกดู ธัญบรุี ปทมุธำนี 14.041120 100.789220

188 สหกรณ์กำรเกษตร ล ำลกูกำ จ ำกัด 44/3 หมู ่5 พหลโยธนิ-ล ำลกูกำ บงึค ำพรอ้ย ล ำลกูกำ ปทมุธำนี 13.935222 100.747638

189 บรษัิท ร ่ำรวย ปิโตรเลยีม จ ำกัด 137 รังสติ-นครนำยก ประชำธปัิตย์ ธัญบรุี ปทมุธำนี 13.987015 100.626967

190 บรษัิท ลิม้เจรญิผล จ ำกัด 152/4 หมู ่6 รังสติ-ปทมุธำนี บำงพนู เมอืงปทมุธำนี ปทมุธำนี 13.987660 100.585280

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

192 บำงจำก-สำยเอเซยี 59 หมู ่3 สำยเอเซยี บำ้นหวำ้ บำงปะอนิ พระนครศรอียธุยำ 14.265250 100.612330

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

194 บำงจำก - พหลโยธนิ ขำเขำ้ กม.59 55/1 หมู ่3 พหลโยธนิ ล ำไทร วังนอ้ย พระนครศรอียธุยำ 14.203631 100.663867

195 บำงจำก-คลังบำงปะอนิ 99 หมู ่9 ทำงเขำ้-ออก FPT บำงกระสัน้ บำงปะอนิ พระนครศรอียธุยำ 14.174320 100.545470

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

197 บำงจำก-บรมไตรโลกนำรถ 525/6 บรมไตรโลกนำรถ 2 ในเมอืง เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก 16.802680 100.250500

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

199 บำงจำก - กะทู ้ 2/75-76 หมู ่2 ทำงหลวงชนบท ป่ำตอง-กะทู(้2010) กะทู ้ กะทู ้ ภเูก็ต 7.908677 98.344771

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

201 บำงจำก - ระยอง 351/2 สขุมุวทิ เนนิพระ เมอืงระยอง ระยอง 12.682765 101.254640

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

203 บำงจำก -มหำวทิยำลัยสงขลำนครนิทร์ 15/1 กำญจนวนชิ (มหำวทิยำลัยสงขลำนครนิทร)์ หำดใหญ่ หำดใหญ่ สงขลำ 7.008853 100.494870

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

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

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

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

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

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

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

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

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

213 บำงจำก - บำงพลใีหญ่ 10/10 หมู ่12 ซอยวัดบำงพลใีหญใ่น บำงพลใีหญ่ บำงพลี สมทุรปรำกำร 13.609497 100.713442

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

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

216 บำงจำก - AOT 190 1 - - หนองปรอื บำงพลี สมทุรปรำกำร 13.707755 100.769330

217 บำงจำก - เทพำรักษ์ กม.11 72 หมู ่4 เทพำรักษ์ กม. 11 บำงพลใีหญ่ บำงพลี สมทุรปรำกำร 13.606322 100.692053

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

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

220 บำงจำก-ศรนีครนิทร์ 887 หมู ่5 ศรนีครนิทร์ ส ำโรงเหนอื เมอืงสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร 13.650875 100.640145

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

222 บำงจำก-สขุสวัสดิ ์3 78/7-9 หมู ่19 สขุสวัสดิ ์กม. 12 บำงพึง่ พระประแดง สมทุรปรำกำร 13.650070 100.522651

223 บรษัิท บ.ีซ.ีปิโตรเลยีม จ ำกัด 532/1 สขุมุวทิ(โคง้โพธิ)์ ปำกน ้ำ เมอืงสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร 13.576786 100.604782

224 บรษัิท เค เอ เอส ออยล ์จ ำกัด 57/7 หมู ่7 วัดศรวีำรนีอ้ย บำงโฉลง บำงพลี สมทุรปรำกำร 13.627186 100.765717

225 บำงจำก-บำงปู 272 หมู ่2 นคิมอตุสำหกรรมบำงปู บำงปใูหม่ เมอืงสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร 13.534518 100.658505

226 บำงจำก - ปู่ เจำ้ฯ 2 246/59 หมู ่8 ปู่ เจำ้สมงิพรำย (3113) ส ำโรงใต ้(ส ำโรง) พระประแดง สมทุรปรำกำร 13.645151 100.581539

227 บำงจำก-แบริง่ 3208 หมู ่10 สขุมุวทิ 107 ส ำโรงเหนอื เมอืงสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร 13.654312 100.611567

228 บรษัิท ปิยะกำรปิโตรเลยีม จ ำกัด 378 หมู ่2 แพรกษำ แพรกษำ เมอืงสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร 13.571165 100.648768

229 บรษัิท ร ่ำรวยทรัพยปิ์โตรเลยีม จ ำกัด 355 หมู ่5 สขุมุวทิ คลองดำ่น บำงบอ่ สมทุรปรำกำร 13.510100 100.810150

230 หจก.วเิศษบอ่ทอง ปิโตเลยีม 158/68 หมู ่8 ทำงหลวงสำยบำงพล-ีบำงบอ่ บำงพลใีหญ่ บำงพลี สมทุรปรำกำร 13.602600 100.704650

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

232 บำงจำก-นำโคก 84/7 หมู ่2 สำยธนบรุ ี- ปำกทอ่ นำโคก เมอืงสมทุรสำคร สมทุรสำคร 13.452056 100.084284

233 บำงจำก-นำโคก 2 99/1 หมู ่2 พระรำมที ่2 (กม.50.1) นำโคก เมอืงสมทุรสำคร สมทุรสำคร 13.466987 100.104638

234 บำงจำก-สำขำมหำชยั 59/16 หมู ่1 พระรำม 2 คอกกระบอื เมอืงสมทุรสำคร สมทุรสำคร 13.591984 100.336868

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

236 บำงจำก - บำงกระเจำ้ 50 หมู ่9 พระรำม 2 (ธนบรุ-ีปำกทอ่) บำงกระเจำ้ เมอืงสมทุรสำคร สมทุรสำคร 13.527388 100.191284

237 บำงจำก-เมอืงสมทุรสำคร 101/1 หมู ่1 พระรำม 2 (ธนบรุ-ีปำกทอ่) บำงน ้ำจดื เมอืงสมทุรสำคร สมทุรสำคร 13.600980 100.367650

238 บำงจำก-เมอืงสระบรุี 121/1 พหลโยธนิ ปำกเพรยีว เมอืงสระบรุี สระบรุี 14.518266 100.914694

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

240 บำงจำก - สพุรรณบรุี 235/1 หมู ่5 ทำงหลวงสำยสพุรรณบรุ-ีบำงบวัทอง(340) ทำ่ระหดั เมอืงสพุรรณบรุี สพุรรณบรุี 14.455604 100.131817

241 บำงจำก-สนำมบนิสรุำษฎรธ์ำนี 85 หมู ่3 เอเซยี หวัเตย พนุพนิ สรุำษฎรธ์ำนี 9.126541 99.159488

242 บำงจำก-บำ้นนำเดมิ 424/2 หมู ่2 สำยสรุำษฎรธ์ำน-ีทุง่สง บำ้นนำ บำ้นนำเดมิ สรุำษฎรธ์ำนี 8.880969 99.296199

243 บำงจำก-สำขำทำ่ชนะ 86 หมู ่10 เพชรเกษม (41) ประสงค์ ทำ่ชนะ สรุำษฎรธ์ำนี 9.500011 99.133010

244 บำงจำก-สนำมบนิอดุรธำนี 173/20 หมู ่1 สำยอดุร-เลย หมำกแขง้ เมอืงอดุรธำนี อดุรธำนี 17.393439 102.766377


