
ล ำดบั สถำนีบริกำร เลขท่ี หมู่ ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย์
1 บางจาก - ถนนซุปเปอรไ์ฮเวยเ์ชยีงใหม ่2 85/1  หมู ่2 ซุปเปอรไ์ฮเวยเ์ชยีงใหม-ล าปาง ชา้งเผอืก เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 50300
2 บางจาก - เจรญิเมอืง 483/9  เจรญิเมอืง วดัเกต เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 50000
3 บางจาก - คลองชลประทาน 41/1  ชลประทาน สุเทพ เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 50200
4 บางจาก - มหดิล 40  หมู ่- มหดิล สุเทพ เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 50300
5 บางจาก - ถนนซุปเปอรไ์ฮเวยเ์ชยีงใหม่ 99  หมู ่1 ซุปเปอรไ์ฮเวย์(เชยีงใหม-่ล าปาง) หนองป่าครัง่ เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 50000
6 สหกรณ์นครลานนาเดนิรถ . 130  หมู ่5 - หนองหอย เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 50000
7 บางจาก - ราชเชยีงแสน 180  หมู ่- ราชเชยีงแสน หายยา เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 50100
8 สหกรณ์การเกษตรแมแ่จ่ม 231  หมู ่18 สุดสนทิ ช่างเคิง่ แมแ่จ่ม เชยีงใหม่ 50270
9 บางจาก - แมร่มิ 197  หมู ่4 เชยีงใหม-่ฝาง แมส่า แมร่มิ เชยีงใหม่ 50180
10 บจก. กรกาลนัตปิ์โตรเลยีม 158/3  หมู ่2 เชยีงใหม-่ฝาง สนัโป่ง แมร่มิ เชยีงใหม่ 50180
11 สหกรณ์การเกษตรหมูบ่า้นสหกรณ์สนัก าแพง 115/1  หมู ่2 สนัก าแพง-ออนหลวย บา้นสหกรณ์ แมอ่อน เชยีงใหม่ 50130
12 หจก.บา้นท่าบรกิาร 199 หมูท่ี ่2 เชยีงใหม-่ฝาง ปงต า ไชยปราการ เชยีงใหม่ 50320
13 บจก. เพิม่พลูปิโตรเลยีม (9999) 390  หมู ่9 เชยีงใหม-่ฮอด (108) ขว่งเปา จอมทอง เชยีงใหม่ 50160
14 หจก.บางจากดอยเต่า 49 หมู ่4 ดอยเต่า-แมต่นื ดอยเต่า ดอยเต่า เชยีงใหม่ 50260
15 สหกรณ์การเกษตรดอยสะเกด็ 480-480 /1  หมู ่3 - เชงิดอย ดอยสะเกด็ เชยีงใหม่ 50220
16 สหกรณ์การเกษตรดอยสะเกด็พฒันา 2/2  หมู ่3 เชยีงใหม-่เชยีงราย เชงิดอย ดอยสะเกด็ เชยีงใหม่ 50220
17 สหกรณ์การเกษตรดอยสะเกด็ 224 แมฮ่อ้ยเงนิ ดอยสะเกต็ เชยีงใหม่
18 สหกรณ์เครดติยเูนี่ยนครฝูางพฒันา 222  หมู ่1 - เวยีง ฝาง เชยีงใหม่ 50110
19 สหกรณ์ผูป้ลกูหอมหวัใหญ่ฝาง 165  หมู ่1 - มอ่นเป่ิน ฝาง เชยีงใหม่ 50110
20 สหกรณ์การเกษตรพรา้ว 256  หมู ่4 ปิงโคง้-พรา้ว เวยีง พรา้ว เชยีงใหม่ 50190
21 สหกรณ์นคิมพรา้ว 18 หมู ่10 สนัทราย-พรา้ว แมแ่วน พรา้ว เชยีงใหม่ 50190
22 สหกรณ์การเกษตรสนัก าแพง 1/6  หมู ่6 เชยีงใหม-่สนัก าแพง สนัก าแพง สนัก าแพง เชยีงใหม่ 50130
23 สหกรณ์ผูป้ลกูมนัฝรัง่เชยีงใหม ่ 121/1  หมู ่3 - แมแ่ฝกใหม่ สนัทราย เชยีงใหม่ 50290
24 สหกรณ์นคิมสนัทราย 140/1  หมู ่11 - หนองหาร สนัทราย เชยีงใหม่ 50290
25 สหกรณ์การเกษตรสนัป่าตอง 238  หมู ่10 เชยีงใหม-่ฮอด ยหุวา่ สนัป่าตอง เชยีงใหม่ 50120
26 บจก.สยามสุขสวสัดิ ์(สารภ)ี 370 หมูท่ี5่ ยางเนิ้ง สารภี เชยีงใหม่ 50140
27 บางจาก - สารภี 303/1  หมู ่2 เชยีงใหม-่ล าปาง หนองผึง้ สารภี เชยีงใหม่ 50140
28 สหกรณ์การเกษตรหางดง 80  หมู ่4 เชยีงใหม-่ฮอด หางดง หางดง เชยีงใหม่ 50230
29 สหกรณ์การเกษตรฮอด 553  หมู ่2 ฮอด-ดอยเต่า (ทางหลวงหมายเลข 1103) หางดง ฮอด เชยีงใหม่ 50240
30 สหกรณ์การเกษตรหางดง  (สาขา 1) *1/3 หมู ่1 หางแกว้ หางดง เชยีงใหม่ 50230
31 หจก.จ.ชญัญาออยล์ 36 4 ขีเ้หลก็ แมแ่ตง เชยีงใหม ่   50150
32 บจก.อนิทนนท ์ธนโชติ 119 หมูท่ี ่23 - ดอยหลอ่ ดอยหลอ่ เชยีงใหม ่   50160
33 สหกรณ์การเกษตร เมอืงเทงิ 145 หมู ่20 พศิาล เวยีง เทงิ เชยีงราย 57160
34 หจก.เมฆประยงค ์ 9 หม ู9 เวยีง เทงิ เชยีงราย 57160
35 บางจาก - จอมทอง 170  หมู ่10 - ปลอ้ง เทงิ เชยีงราย 57230
36 หจก.หงาวตบัเต่า 196 - เทงิ-เชยีงค า หงาว เทงิ เชยีงราย 57160
37 หจก.พรพฤทฒ ์คอนสตรคัชัน่ 963925 5 ท่าสุด เมอืง เชยีงราย 57100
38 หจก.ลีฮ้ะจกัรุง่เรอืง 925,963 5 ท่าสุด เมอืง เชยีงราย 57100
39 สหกรณ์เชยีงของ  สาขาเวยีงแก่น 123 หมูท่ี4่ หลา่ยงาว เวยีงแก่น เชยีงราย 57130
40 สหกรณ์การเกษตรแมจ่นั 47  หมู ่8 พหลโยธนิ แมจ่นั แมจ่นั เชยีงราย 57110
41 บางจาก - แมล่าว 59  หมู ่2 พหลโยธนิ (พาน-เชยีงราย) จอมหมอกแกว้ แมล่าว เชยีงราย 57250
42 สหกรณ์การเกษตรแมส่าย 616  หมู ่8 - แมส่าย แมส่าย เชยีงราย 57130
43 สหกรณ์การเกษตรแมส่าย  (สาขาศรเีมอืงชุม) 232  หมู ่2 - ศรเีมอืงชุม แมส่าย เชยีงราย 57130
44 สหกรณ์การเกษตรป่าแดด  (สาขา 3) 103  หมู ่11 - ป่าแงะ ป่าแดด เชยีงราย 57190
45 สหกรณ์การเกษตรป่าแดด  199  หมู ่4 ป่าแดด-ป่าแงะ ป่าแดด ป่าแดด เชยีงราย 57190
46 สหกรณ์การเกษตรพญาเมง็ราย 95  หมู ่10 - เมง็ราย พญาเมง็ราย เชยีงราย 57290
47 สหกรณ์การเกษตรพญาเมง็ราย  สาขาไมย้า 164  หมู ่18 - ไมย้า พญาเมง็ราย เชยีงราย 57290
48 สหกรณ์การเกษตรพญาเมง็ราย  (สาขา 3) 140  หมู ่2 - ตาดควนั พญาเมง็ราย เชยีงราย 57290
49 สหกรณ์การเกษตรเมอืงพาน 981  หมู ่2 เอเชยี เมอืงพาน พาน เชยีงราย 57120
50 สหกรณ์การเกษตรเขายอ้ย 70  หมู ่3 เพชรเกษม สระพงั เขายอ้ย เพชรบุรี 76140
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51 บจก. เอน็เคเอน็ ปิโตรเลยีม 57  หมู ่2 เพชรเกษม หนองชุมพล เขายอ้ย เพชรบุรี 76140
52 บางจาก - วงัมะนาว 2 3/1  หมู ่2 เพชรเกษม หว้ยโรง เขายอ้ย เพชรบุรี 76140
53 บจก.ธนู ปิโตรเลยีม 375 หมูท่ี ่13 - แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 76170
54 บจก. ทเูจ ปิโตรเลยีม 719/52 ชะอ า ชะอ า เพชรบุรี 76120
55 บางจาก - ชะอ าปารค์ 555/5  หมู ่- ถนนเพชรเกษม (ชะอ า) ชะอ า ชะอ า เพชรบุรี 76120
56 บางจาก - ดอนขนุหว้ย 2 81  หมู ่1 เพชรเกษม ดอนขนุหว้ย ชะอ า เพชรบุรี 76120
57 สหกรณ์นคิมท่ายาง 26/2  หมู ่7 - ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 76130
58 สหกรณ์การเกษตรบา้นลาด  สาขา 1 122 6 บา้นลาด บา้นลาด เพชรบุรี 76150
59 สหกรณ์การเกษตรหนองหญา้ปลอ้ง - หมูท่ี ่4 - หนองหญา้ปลอ้ง หนองหญา้ปลอ้ง เพชรบุร ี 76160
60 หจก. เชือ้หงษ์ 244  หมู ่13 เพชรบรูณ์-มุง่น ้าเตา้ ท่าพล เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 67250
61 บางจาก - เพชรบรูณ์ 42  หมู ่11 - นาป่า เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 67000
62 วสิาหกจิชุมชนกลุม่สจัจะสะสมทรพัยว์ ั 155 หมู ่2 - โคกมน น ้าหนาว เพชรบรูณ์ 67260
63 สหกรณ์การเกษตรบงึสามพนั 260  หมู ่2 สระบุร-ีหลม่สกั ซบัสมอทอด บงึสามพนั เพชรบรูณ์ 67160
64 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เพชรบรูณ์ 197 หมู ่1 ชนแดน-วงัหนิ วงัโป่ง วงัโป่ง เพชรบรูณ์ 67240
65 สหกรณ์การเกษตรวเิชยีรบุร ี 441 หมูท่ี ่6 - ท่าโรง วเิชยีรบุรี เพชรบรูณ์ 67130
66 สหกรณ์การเกษตรวเิชยีรบุร ี 112  หมู ่8 - สระประดู่ วเิชยีรบุรี เพชรบรูณ์ 67130
67 สหกรณ์การเกษตรวเิชยีรบุร ี (สาขา 3) 19  หมู ่1 - สระประดู่ วเิชยีรบุรี เพชรบรูณ์ 67130
68 สหกรณ์การเกษตรศรเีทพ  (สาขา 2) 56  หมู ่6 - โคกสะอาด ศรเีทพ เพชรบรูณ์ 67170
69 สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่  (สาขาตลาดกลาง) 32  หมู ่13 - หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 67140
70 หจก.น าชยัปิโตรเลยีม 2015 212 หมู ่3 หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 67140
71 บจก. ดาวศรไีทยใหม ่2006  (สาขา 2) 521  หมู ่2 - เชยีงคาน เชยีงคาน เลย 42110
72 สหกรณ์การเกษตรเมอืงเลย 23/6  มะลวิลัย์ กุดป่อง เมอืงเลย เลย 42000
73 สหกรณ์การเกษตรเอราวณั หมูบ่า้นเอราวณั เลขที ่152  หมู ่12 - ผาอนิทรแ์ปลง เอราวณั เลย 42220
74 สหกรณ์การเกษตรท่าลี ่ 233/3  หมู ่2 - ท่าลี่ ท่าลี่ เลย 42140
75 สหกรณ์การเกษตรนาดว้ง 113 หมูท่ี6่ เลย-นาดว้ง นาดว้ง นาดว้ง เลย 42210
76 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง-นพค.เลย 415 หมู ่1 ปากชม-ศรเีชยีงใหม่ ปากชม ปากชม เลย 42150
77 สหกรณ์การเกษตรภกูระดงึ 56  หมู ่8 - หว้ยสม้ ภกูระดงึ เลย 42180
78 สหกรณ์การเกษตรวงัสะพงุ 56  หมู ่1 มะลวิลัย์ ศรสีงคราม วงัสะพงุ เลย 42130
79 สหกรณ์การเกษตรภเูรอื 50 หมูท่ี ่2 เลย-หลม่สกั หนองบวั ภเูรอื เลย   42160
80 สหกรณ์การเกษตรภหูลวง 133 หมูท่ี ่9 - หนองคนั ภหูลวง เลย   42230
81 สหกรณ์การเกษตรเมอืงแพร ่ 2  ยนัตรกจิโกศล ในเวยีง เมอืงแพร่ แพร่ 54000
82 หจก. น ้ามนัเด่นชยั (สาขา 2) 205/1  หมู ่4 ยนัตรกจิโกศล ทุ่งโฮง้ เมอืงแพร่ แพร่ 54000
83 หจก. เพญ็ศรบีางจาก เซอรว์สิ 156  หมู ่7 - ป่าแมต เมอืงแพร่ แพร่ 54000
84 สหกรณ์การเกษตรวงัชิน้  สาขา 1 129/1  หมู ่3 - นาพนู วงัชิน้ แพร่ 54160
85 หจก. น ้ามนัเด่นชยั (สาขา 1) 495  หมู ่1 ยนัตรกจิโกศล สงูเมน่ สงูเมน่ แพร่ 54130
86 สหกรณ์การเกษตรหนองมว่งไข ่ 239  หมู ่1 - หนองมว่งไข่ หนองมว่งไข่ แพร่ 54170
87 หจก.สวนหลวงขนส่ง 33 144 พรเุตยีว เขาพนม กระบี่ 81140
88 หจก.หนูแกว้การปิโตรเลยีม 144 2 พรเุตยีว เขาพนม กระบี่ 81140
89 หจก.จงรกัษ์ ออยล ์เซอรว์สิ 645 2 อ่าวนาง เมอืง กระบี่ 81000
90 หจก. เอส ย ูออยล์ 169/1  หมู ่4 - เขาคราม เมอืงกระบี่ กระบี่ 81000
91 บางจาก - กระบี่ 119  ศรพีงังา กระบีใ่หญ่ เมอืงกระบี่ กระบี่ 81000
92 หจก. เครอืพนม 168-170  ศรตีรงั กระบีใ่หญ่ เมอืงกระบี่ กระบี่ 81000
93 บางจาก - คลองท่อม 154  หมู ่1 - หว้ยน ้าขาว คลองท่อม กระบี่ 81120
94 สหกรณ์นคิมปลายพระยา 94  หมู ่3 - เขาเขน ปลายพระยา กระบี่ 81160
95 สหกรณ์นคิมอ่าวลกึ 62 หมู ่3 อ่าวลกึ-ปลายพระยา ครีวีง ปลายพระยา กระบี่ 81160 
96 สหกรณ์การเกษตรล าทบั 67  หมู ่4 - ทุ่งไทรทอง ล าทบั กระบี่ 81120
97 บจก. กระบี ่บ.ีพ.ี1999  สาขา 1 69/3  หมู ่1 - อ่าวลกึเหนอื อ่าวลกึ กระบี่ 81110
98 บจก.กระบี ่บ.ีพ.ี1999 113/1 1 อ่าวลกึเหนอื อ่าวลกึ กระบี่ 81110
99 บางจาก - กระบี่ 48/26 - ศรพีงังา กระบีใ่หญ่ เมอืง กระบี ่                     81000
100 บางจาก - สตรวีทิย ์2 392/1 สุคนธสวสัดิ ์ สุคนธสวสัดิ ์ แขวงลาดพรา้ว กรงุเทพฯ 10230
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101 บางจาก - ศรนีครนิทรส์มติเิวช 138/1 ศรนีครนิทร์ ศรนีครนิทร์ แขวงหวัหมาก กรงุเทพฯ 10250
102 บางจาก - กรงุธนบุร ี2 128  กรงุธนบุรี บางล าภลูา่ง คลองสาน กรงุเทพฯ 10600
103 บางจาก - อสิรภาพ 178/16  อสิรภาพ สมเดจ็เจา้พระยา คลองสาน กรงุเทพฯ 10600
104 หจก.ประวรีปี์โตรเลยีม 54,54/1 ทรายกองดนิ คลองสามวา กรงุเทพฯ 10510
105 บจ.โมเดริน์ บซิ 277 หมู ่พระยา พระยาสุเรนทร์ บางชนั คลองสามวา กรงุเทพฯ 10510
106 บางจาก - รามอนิทรา 71 95/334 หมูท่ี ่13 - คนันายาว คนันายาว กรงุเทพฯ 10230
107 บจก. ก าแพงเพชร ปิโตรเลยีม 75/3  หมู ่- ก าแพงเพชร 2 จตุจกัร จตุจกัร กรงุเทพฯ 10900
108 บางจาก - ENCO 1079  วภิาวดรีงัสติ จตุจกัร จตุจกัร กรงุเทพฯ 10900
109 บจก.ไทย แอดวานซ ์อนิสเปคชัน่ 120/1 บางมด จอมทอง กรงุเทพฯ 10150
110 หจก.จอมชาย ปิโตรเลยีม  19/20 หมูท่ี ่3 - บางมด จอมทอง กรงุเทพฯ 10150
111 เชือ้เพลงิสวสัดกิารทหารอากาศ 171 เทวฤทธิพ์นัลกึ - ดอนเมอืง กรงุเทพฯ 10220
112 บางจาก - โกสุมรวมใจ 204  โกสุมรวมใจ ดอนเมอืง ดอนเมอืง กรงุเทพฯ 10210
113 บางจาก - การสือ่สารแห่งประเทศไทย 99 ซ.แจง้วฒันะ 7  หมู ่3 แจง้วฒันะ(การสือ่สารแห่งประเทศไทย) ทุ่งสองหอ้ง ดอนเมอืง กรงุเทพฯ 10210
114 บางจาก - พหลโยธนิ 2 ซ.พหลโยธนิ 73 สนามบนิ ดอนเมอืง กรงุเทพฯ 10210
115 บจก.สายไหมคารแ์ก๊ส 511/9 วภิาวดรีงัสติ สนามบนิ ดอนเมอืง กรงุเทพฯ 10210
116 บางจาก - สวสัดกิารกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม 12  มติรไมตรี ดนิแดง ดนิแดง กรงุเทพฯ 10310
117 บจก. สนิป่ินเกลา้ 314  บรมราชชนนี ฉมิพลี ตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 10170
118 บจก. สุวมิลเรยีลเอสเตท 64/65  หมู ่2 - ฉมิพลี ตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 10170
119 บจก.ณฐัพล (1993) 347 บรมราชชนนี ฉมิพลี ตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 10170
120 บจก.โทช ิเอน็เนอรย์ี่ 415 พรานนก-พทุธมณฑล  4 บางพรม ตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 10170
121 บจก.สุทธจิติพฒันา 128/3 - พรานนก-พทุธมณฑล  4 บางพรม ตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 10170
122 บางจาก - ป่ินเกลา้-นครชยัศร ี(2) 68/24  หมู ่12 ป่ินเกลา้-นครชยัศรี ศาลาธรรมสพน์ ทววีฒันา กรงุเทพฯ 10170
123 หจก.รุง่แสงปิโตรเลยีม 41/9 หมูท่ี ่18 บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทววีฒันา กรงุเทพฯ 10170
124 บจก.สยามสุขสวสัดิ ์สาขา พทุธมนฑลสาย 2 29/43 หมูท่ี1่1 ศาลาธรรมสพน์ ทววีฒันา กรงุเทพฯ 10170
125 สภานบีรกิารน ้ามนับางจาก-กาญจนาภเิษก 65/1 หมูท่ี1่7 - ศาลาธรรมสพน์ ทววีฒันา กรงุเทพฯ 10170
126 บางจาก - ประชาอุทศิ 349  ประชาอุทศิฝัง่ซา้ย บางมด ทุ่งครุ กรงุเทพฯ 10140
127 บจก.บางขนุเทยีนปิโตรเลยีม 988/1 - สมเดจ็พระเจา้ตากสนิ ดาวคะนอง ธนบุรี กรงุเทพฯ 10600
128 บจก.เคแอนดพ์วีฒุากาศ 278/1 วฒุากาศ ตลาดพลู ธนบุรี กรงุเทพฯ 10600
129 บจก. ตระกลูทมิปิโตรเลยีม 289/1  หมู ่- สุขาภบิาล 5 ท่าแรง้ บางเขน กรงุเทพฯ 10220
130 บางจาก - วชัรพล 126/232  หมู ่8 วชัรพล ท่าแรง้ บางเขน กรงุเทพฯ 10230
131 บางจาก - พหลโยธนิ 48 44/139  หมู ่3 พหลโยธนิ 48 อนุสาวรยี์ บางเขน กรงุเทพฯ 10220
132 บจก. กลัปพฤกษ์ เนเชอรลั แก๊ส ซพัพลาย (2008) 4/1  หมู ่- กลัปพฤกษ์ บางแค บางแค กรงุเทพฯ 10160
133 บจก. ไมลจิ 66/6 บางแคเหนอื บางแค กรงุเทพฯ 10160
134 บจก.เอกนลพรรณ สตาร์ 1303 - กาญจนาภเิษก บางแคเหนอื บางแค กรงุเทพฯ 10160
135 บางจาก - เพชรเกษม 92 78 เพชรเกษม บางแคเหนอื บางแค กรงุเทพฯ 10160
136 บางจาก - เพชรเกษม 57 1517  เพชรเกษม หลกัสอง บางแค กรงุเทพฯ 10160
137 บางจาก - ป่ินเกลา้ - นครชยัศร ี(3) 97  บรมราชชนนี อรณุอมรนิทร์ บางกอกน้อย กรงุเทพฯ 10700
138 บางจาก - คูข่นานเอกมยั-รามอนิทรา (1) 28 หมู ่- คูข่นานทางด่วนรามอนิทรา-ลาดพรา้ว คลองจัน่ บางกะปิ กรงุเทพฯ 10240
139 บางจาก - ลาดพรา้ว 101 1266 หมู ่- - คลองจัน่ บางกะปิ กรงุเทพฯ 10230
140 บางจาก - ลาดพรา้ว 111 3043  หมู ่- ลาดพรา้ว คลองจัน่ บางกะปิ กรงุเทพฯ 10310
141 หจก.เกรททาเลน้ท ์ออย 370 ซ.โยธนิพฒันา ลาดพรา้ว คลองจัน่ บางกะปิ กรงุเทพฯ 10230
142 หจก.ปิโตรวนั 309 ศรนีครนิทร์ หวัหมาก บางกะปิ กรงุเทพฯ 10240
143 บจก.เตยีเจรญิ 1 กาญจนาภเิษก แสมด า บางขนุเทยีน กรงุเทพฯ 10150
144 บจก.กา้วไกลแก๊ส 698/1 แสมด า แสมด า บางขนุเทยีน กรงุเทพฯ 10150
145 หจก.ธาตุทองปิโตรเลยีม 188/2 บางขนุเทยีน-ชายทะเล แสมด า บางขนุเทยีน กรงุเทพฯ 10150
146 บจก. พงษ์วฒัน์ ออยล ์ 45/400-401 หมูท่ี6่ พระราม 2 แสมด า บางขนุเทยีน กรงุเทพฯ 10150
147 บางจาก - พระราม 2 กม.11 82/9  หมู ่4 พระราม 2 แสมด า บางขนุเทยีน กรงุเทพฯ 10150
148 บางจาก - วดัก าแพง 43/381  หมู ่7 - แสมด า บางขนุเทยีน กรงุเทพฯ 10150
149 สถานบรกิารน ้ามนับางจาก-พระราม2 กม.12 607/2 พระรามที2่ แสมด า บางขนุเทยีน กรงุเทพฯ 10150
150 บางจาก - เจรญิกรงุตดัใหม่ 60 เจรญิราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรงุเทพฯ 10120



ล ำดบั สถำนีบริกำร เลขท่ี หมู่ ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย์
151 บางจาก - พระราม 3 (3) 493/1  หมู ่- พระราม 3 บางโคล่ บางคอแหลม กรงุเทพฯ 10260
152 บางจาก - สถานรีถไฟบางซื่อ 102/4  หมู ่24 ตรอกหมูบ่า้นสามเสนในเดมิ บางซื่อ บางซื่อ กรงุเทพฯ 10800
153 เชือ้เพลงิสวสัดกิารกรมอุตุนยิมวทิยา 4353  สุขมุวทิ บางนา บางนา กรงุเทพฯ 10260
154 เพือ่สวสัดกิารสรรพาวธุทหารเรอื 801  รมิทางรถไฟเก่า บางนา บางนา กรงุเทพฯ 10260
155 บางจาก - สุขมุวทิ 101/1 234 สุขมุวทิ บางนา บางนา กรงุเทพฯ 10260
156 บจก.เอส ซ ีกรุป๊ 88 เดอะพารค์แลนด์ บางนาเหนอื บางนา กรงุเทพฯ 10260
157 บางจาก - สุขมุวทิ101/2 3129 บางนาเหนอื บางนา กรงุเทพฯ 10260
158 หจก.ตนัตยาวทิย ์จ.ีเอส. 10150 684 เอกชยั  เขตบา บางบอน กรงุเทพฯ 10150
159 บางจาก - กาญจนาภเิษก 95/3 กาญจนาภเิษก บางบอน บางบอน กรงุเทพฯ 10150
160 บจก.กรงุธน แก๊ส แอนด ์ออยล์ 245/1 ราชวถิ ี บางพลดั บางพลดั กรงุเทพฯ 10700
161 บางจาก - จรญัสนทิวงศ ์40 202/2  หมู ่- จรญัสนทิวงศ ์40 บางยีข่นั บางพลดั กรงุเทพฯ 10700
162 บางจาก - จรญัสนทิวงศ์ 677  หมู ่- จรญัสนทิวงศ์ บางออ้ บางพลดั กรงุเทพฯ 10700
163 บางจาก - เสรไีทย 131 - เสรไีทย คลองกุม่ บงึกุม่ กรงุเทพฯ 10240
164 บางจาก - สุขาภบิาล 1 (2) 661  หมู ่5 สุขาภบิาล 1 คลองกุม่ บงึกุม่ กรงุเทพฯ 10240
165 บางจาก - สุขาภบิาล1 805 หมู ่10 นวมนิทร์ คลองกุม่ บงึกุม่ กรงุเทพฯ 10240
166 บางจาก - นวลจนัทร์ 132 นวลจนัทร์ นวลจนัทร์ บงึกุม่ กรงุเทพฯ 10230
167 หจก. สามบุตรศริิ 160  รามอนิทรา นวลจนัทร์ บงึกุม่ กรงุเทพฯ 10230
168 สถานบีรกิาน ้ามนั-อ่อนนุช55 273/3 - อ่อนนุช ประเวศ ประเวศ กรงุเทพฯ 10250
169 บางจาก - สวนหลวง ร.9 23/33-34 หมู ่10 สุขมุวทิ หนองบอน ประเวศ กรงุเทพฯ 10250
170 หจก.อโีคเพาเวอรก์รุป๊  78/156-7 สุขวุทิ103 หนองบอน ประเวศ กรงุเทพฯ 10250
171 บางจาก - กรมประชาสมัพนัธ์ 51 ซ.30  หมู ่- พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรงุเทพฯ 10400
172 บางจาก - พระราม 6 116  หมู ่- พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรงุเทพฯ 10400
173 บางจาก - สุขมุวทิ 99 2999/1  สุขมุวทิ บางจาก พระโขนง กรงุเทพฯ 10260
174 บางจาก - อุดมสุข 45 695 ซอยสุขมุวทิ 103  - บางจาก พระโขนง กรงุเทพฯ 10260
175 -สุขมุวทิ 62 2062 - สุขมุวทิ พระโขนงใต้ พระโขนง กรงุเทพฯ 10260
176 บางจาก - เพชรเกษม 56 23/27  หมู ่9 เพชรเกษม บางหวา้ ภาษเีจรญิ กรงุเทพฯ 10160
177 บจก. วชัรชยัปิโตรเลยีม 40  สหีบุรานุกจิ มนีบุรี มนีบุรี กรงุเทพฯ 10510
178 บางจาก - นมิติใหม ่2 3/1  นมิติใหม่ มนีบุรี มนีบุรี กรงุเทพฯ 10510
179 บางจาก - รามอนิทรา กม.14 78 หมู ่3 รามอนิทรา มนีบุรี มนีบุรี กรงุเทพฯ 10510
180 บางจาก -รามค าแหง164 *8/4 รามด าแหง มนีบุรี มนีบุรี กรงุเทพฯ 10510
181 หจก. วารณีปิโตรเลยีม 4  หมู ่- รามค าแหง มนีบุรี มนีบุรี กรงุเทพฯ 10510
182 บางจาก -พระราม 3 สาขา 2 296/13  ช่องนนทรี ยานนาวา กรงุเทพฯ 10120
183 บางจาก - พระราม 3 (1) 574/1  หมู ่- พระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา กรงุเทพฯ 10120
184 บจก. เจรญิราษบรูณะ 184  หมู ่- ราษฎรบ์รูณะ บางปะกอก ราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพฯ 10140
185 บจก.ราษฎรบ์รูณะบรกิาร 1 ราษฎรบ์รูณะ บางปะกอก ราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพฯ 10140
186 บางจาก - ราษฎรบ์รูณะ (2) 42/2-3  หมู ่9 ราษฎรบ์รูณะ บางปะกอก ราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพฯ 10140
187 บางจาก - ราษฎรบ์รูณะ1 430 ราษฎรบ์รูณะ ราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพฯ 10140
188 หจก.พแีอนดเ์อน็ ทรพัยร์ุง่เรอืงกจิ 280/1 สุขสวสัดิ ์ บางปะกอก ราษฏบ์รูณะ กรงุเทพฯ 10140
189 บางจาก - เคหะรม่เกลา้ 32/2  หมู ่4 เคหะรม่เกลา้ คลองสองตน้นุ่น ลาดกระบงั กรงุเทพฯ 10520
190 บางจาก -รม่เกลา้ 179/9 - รม่เกลา้ คลองสามประเวศ ลาดกระบงั กรงุเทพฯ 10520
191 บจก.อนิฟินกิ เซอรว์สิ  88 ประเสรฐิมนูญกจิ จรเขบ้วั ลาดพรา้ว กรงุเทพฯ 10230
192 บางจาก - คูข่นานเอกมยั-รามอนิทรา (2) 169  หมู ่- ประดษิฐ์มนูธรรม ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว กรงุเทพฯ 10230
193 บางจาก - คูข่นานเอกมยั-รามอนิทรา (4) 569  หมู ่- ประดษิฐ์มนูธรรม ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว กรงุเทพฯ 10230
194 หจก.เกรททาเลน้ทอ์อยล์ 99/188                                                          โชคชยั4 ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว กรงุเทพฯ 10230
195 บจก. สยามสุขสวสัดิ ์สาขา เกษตรนวมนิทร์ 109 - ประเสรฐิมนูกจิ จรเขบ้วั ลาดพรา้ว กรงุเทพฯ 10230
196 บางจาก - มหาดไทย 282/1 ซ.ลาดพรา้ว 122 (มหาดไทย 1)  หมู ่- รามค าแหง พลบัพลา วงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310
197 บางจาก - คูข่นานเอกมยั-รามอนิทรา (3) 81 ซ.ลาดพรา้ว 84  หมู ่- - วงัทองหลาง วงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310
198 บางจาก - คูข่นานเอกมยั-รามอนิทรา (5) 182  ประดษิฐ์มนูธรรม วงัทองหลาง วงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310
199 หจก.ซุปเปอร ์เค.รชิ 142 ซ.ลาดพรา้ว 80 แยก 11 วงัทองหลาง วงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310
200 บางจาก - สุขมุวทิ 39 1/2 ซ.พรอ้มศร ี สุขมุวทิ 39 คลองตนัเหนอื วฒันา กรงุเทพฯ 10250
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201 บางจาก - เอกมยั 427/1 สุขมุวทิ63เอกมยั) คลองตนัเหนอื วฒันา กรงุเทพฯ 10110
202 หจก.เอส.แอล.คารแ์คร์ 1622 อ่อนนุช สวนหลวง สวนหลวง กรงุเทพฯ 10250
203 บางจาก - ซอยสวนหลวง 658 หมู ่- อ่อนนุช สวนหลวง สวนหลวง กรงุเทพฯ 10250
204 บางจาก - พฒันาการ 1348  พฒันาการ สวนหลวง สวนหลวง กรงุเทพฯ 10250
205 บางจาก - พฒันาการ 27 1405  หมู ่- พฒันาการ สวนหลวง สวนหลวง กรงุเทพฯ 10250
206 บางจาก - อ่อนนุช 17/1 923/1  หมู ่- อ่อนนุช สวนหลวง สวนหลวง กรงุเทพฯ 10250
207 หจก.อโีคเพาเวอรก์รุป๊ 1111/2 ศรนีครนิทร์ สวนหลวง สวนหลวง กรงุเทพฯ 10250
208 บจก. ตัง้ศรศีริโิชค 24/36  หมู ่4 - สะพานสงู สะพานสงู กรงุเทพฯ 10240
209 บางจาก - กรงุเทพ-กรฑีา 65/11  หมู ่13 - สะพานสงู สะพานสงู กรงุเทพฯ 10250
210 บางจาก - ราษฎรพ์ฒันา 58  หมู ่- ราษฎรพ์ฒันา สะพานสงู สะพานสงู กรงุเทพฯ 10240
211 บางจาก - ทุ่งมหาเมฆ 103 ซอยงามดพูล ี นางลิน้จี่ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรงุเทพฯ 10120
212 บางจาก - สาทรตดัใหม ่2 39/1 ซ.มหธราดล  หมู ่- สาทรตดัใหม่ ทุ่งวดัดอน สาธร กรงุเทพฯ 10120
213 บางจาก - เพิม่สนิ-ออเงนิ 560/10  หมู ่2 เพิม่สนิ-ออเงนิ คลองถนน สายไหม กรงุเทพฯ 10220
214 บางจาก - สายไหม 63 52/9 หมูท่ี ่1 สายไหม สายไหม กรงุเทพฯ 10220
215 บจก.วธินทรพัย ์สายไหม 456,456/8,456/9 สุขาภบิาล 5 ออเงนิ สายไหม กรงุเทพฯ 10220
216 บางจาก - สุวนิทวงศ ์(4) 31  หมู ่8 ทางหลวงหมายเลข 304 (สุวนิทวงศ)์ โคกแฝด หนองจอก กรงุเทพฯ 10530
217 บางจาก - เลยีบวารี 41/1  หมู ่1 เลยีบวารี กระทุ่มราย หนองจอก กรงุเทพฯ 10530
218 สหกรณ์ การเกษตรหนองจอก 43/2 หมูท่ี4่ สงัฆสนัตสิุข กระทุ่มราย หนองจอก กรงุเทพฯ 10530
219 บางจาก - สุวนิทวงศ ์(2) 30/7  หมู ่3 สุวนิทวงศ์ ล าผกัชี หนองจอก กรงุเทพฯ 10530
220 บางจาก - วภิาวดรีงัสติ 21/43-44  วภิาวดรีงัสติ ตลาดบางเขน หลกัสี่ กรงุเทพฯ 10210
221 บางจาก - สวสัดกิาร TOT 89/2 หมู ่3 แจง้วฒันะ ทุ่งสองหอ้ง หลกัสี่ กรงุเทพฯ 10010
222 บางจาก - เพชรบุรตีดัใหม่-พระราม 9 25/21  รมิคลองแสนแสบ บางกะปิ หว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310
223 บางจาก - เพชรบุรตีดัใหม่ 2191/1 บางกะปิ หว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310
224 บางจาก - ประชาอุทศิ-เหมง่จ๋าย 547  ประชาอุทศิ สามเสนนอก หว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310
225 หจก.หงษ์ศริชิยั 38 เทยีมรว่มมติร หว้ยขวาง หว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310
226 สนานบีรกิารน ้ามนั-บรมราชชนนี 474 กรงุเทพฯ 10170
227 บจก.พงษ์วฒัน์ปิโตรเลยีม 20/1 กาญจนาภเิษก บางแค บางแค กรงุเทพฯ 10160
228 บจก.พรเีมีย่มออยล ์(ประเทศไทย) 168 หมูท่ี ่7 ปากแพรก  อ.เมอืง กาญจนบุรี 71000
229 หจก.โชคสมานบรกิาร (2015) 359/1 อูท่อง ปากแพรก เมอืง กาญจนบุรี 71000
230 บจก. แอล.อาร.์เซอรว์สิ 14  หมู ่5 กาญจนบุร-ีไทรโยค สงิห์ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150
231 บางจาก - กาญจนบุรี 6 หมู ่1 ท่าลอ้ ท่ามว่ง กาญจนบุรี 71000
232 บจก.เคเอสเอม็ กาญจนบุร ีออโตแ้ก๊ส 308 หมูท่ี4่ วงัศาลา ท่ามว่ง กาญจนบุรี 71110
233 สกก.สุวรรณภมู ิสาขา1 197/15 หมูท่ี1่ หนองขาว ท่ามว่ง กาญจนบุรี 71110
234 หจก.สายฝน พระแท่น 122/2 หมูท่ี ่12 - พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130
235 สหกรณ์การเกษตรพนมทวน 178/1  หมู ่3 - พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี 71140
236 หจก.ช.พานชิบรกิาร 555 หมูท่ี1่3 กาญจนบุร-ีอูท่อง รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี 71170
237 สกก.บา้นเจา้เณร 82 หมูท่ี ่2 - ท่ากระดาน ศรสีวสัดิ ์ กาญจนบุรี 71250
238 บจ.แบ่งปัน 2012 18/1 หมู ่1 ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุร ี 71120
239 สหกรณ์การเกษตรเมอืงกาฬสนิธุ ์ 187/21 เกษตรสมบรูณ์ กาฬสนิธุ์ เมอืงกาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์ 46000
240 บจก.สสนิธร จก. 33/9 ถนีานนท์ กาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์ 46000
241 สหกรณ์การเกษตรยางตลาด 197 หมู ่4 ถนีานนท์ ดอนสมบรูณ์ ยางตลาด กาฬสนิธุ์ 46120
242 สหกรณ์การเกษตรยางตลาด 363 หมู ่4 ถนีานนท์ ยางตลาด ยางตลาด กาฬสนิธุ์ 46120
243 สหกรณ์การเกษตรนคิมสหสัขนัธ์ 69/2 หมู ่3 นคิม สหสัขนัธ์ กาฬสนิธุ์ 46140
244 สหกรณ์การเกษตรฆอ้งชยั จก 137 หมูท่ี ่7 ฆอ้งชยัพฒันา ฆอ้งชยั กาฬสนิธุ ์        46130
245 สหกรณ์การเกษตรคณฑพีฒันา 460/1 หมู ่2 คณฑี เมอืง ก าแพงเพชร 62000
246 บจก.สุวรรณกจิ ก๊าซ แอนด ์ปิโตรเลยีม 300 หมูท่ี ่9 นครชุม เมอืง ก าแพงเพชร 52000
247 สหกรณ์นคิมวงัพระธาตุ 194  หมู ่15 - เทพนคร เมอืงก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 62000
248 สหกรณ์ นคิมนครชุม 99/9  หมู ่4 - ทรงธรรม เมอืงก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 62000
249 หจก. เลก็เจรญิก่อสรา้ง 753  หมู ่1 - อ่างทอง เมอืงก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 62000
250 หจก. ณิชานน เซลล ์แอนด ์เซอรว์สิ 470  หมู ่4 ก าแพงเพชร-พจิติร ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร 62150
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251 บจก.แสนโต ปิโตรเลยีม 216 หมูท่ี ่7 - แสนตอ ขาณุวรลกัษบุรี ก าแพงเพชร 62130
252 สหกรณ์การเกษตรปฏริปูที่่ดนิขาณุวรลกัษบุร ี 579 หมูท่ี7่ ปางมะค่า ขาณุวรลกัษบุรี ก าแพงเพชร 62140
253 สหกรณ์การเกษตรขาณุวรลกัษบุร ี 219  หมู ่5 - สลกบาตร ขาณุวรลกัษบุรี ก าแพงเพชร 62140
254 หจก. ขาณุมงคลออยล์ 391  หมู ่5 พหลโยธนิ สลกบาตร ขาณุวรลกัษบุรี ก าแพงเพชร 62140
255 สหกรณ์การเกษตรแมล่าด 555 หมู ่5 แมล่าด คลองขลงุ ก าแพงเพชร 62160
256 บางจาก - ก าแพงเพชร 39/8  หมู ่10 พหลโยธนิ (1) คลองขลงุ คลองขลงุ ก าแพงเพชร 62120
257 สหกรณ์การเกษตรวงัแขม 333  หมู ่3 - วงัแขม คลองขลงุ ก าแพงเพชร 62120
258 สหกรณ์การเกษตรคลองขลงุ  (สาขาหวัถนน) 99/2 หม ู9 หวัถนน คลองขลงุ ก าแพงเพชร 62120
259 สหกรณ์นคิมคลองสวนหมาก 212  หมู ่5 - สกังาม คลองลาน ก าแพงเพชร 62180
260 สหกรณ์การเกษตรบงึสามคัค ี 144  หมู ่8 - ระหาน บงึสามคัคี ก าแพงเพชร 62210
261 สหกรณ์การเกษตรพรานกระต่าย 199/9 หมูท่ี1่ ถ ้ากระต่ายทอง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร 62000
262 สหกรณ์การเกษตรคลองขลงุ 42736 หมู ่10 คลองขลงุ คลองขลงุ ก าแพงเพชร 62120
263 สหกรณ์การเกษตรเขาสวนกวาง 196  หมู ่10 - ค ามว่ง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280
264 สหกรณ์การเกษตรเปือยน้อย 114  หมู ่7 - เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น 40340
265 สหกรณ์การเกษตรเมอืงขอนแก่น จก 192 หมู ่1 ถนน เหลา่นาคี เมอืงเก่า เมอืง ขอนแก่น 40000
266 บจก.ธราปิโตรเลีย่ม 107/11 หมูท่ี6่ ในเมอืง เมอืง ขอนแก่น 40000
267 บจก.สนิเจรญิบา้นไผ่ 74/16 หมูท่ี ่10 แจง้สนทิ(บา้นไผ่-บรบอื) ในเมอืง เมอืง ขอนแก่น 44110
268 หจก.วนศิา (2018) 99/19 หมูท่ี1่4 ในเมอืง เมอืง ขอนแก่น 40000
269 บจก.ปัญจบุตร (1981) 88 หมู1่3 ท่าพระ เมอืง ขอนแก่น 40000
270 บจก. เอเอสพเีอส รเีทลแอนดเ์อเนอรจ์ ี 508 2 บา้นเป็ด เมอืง ขอนแก่น 40000
271 บจก.สุคนธมาน ปิโตรเลีย่ม 319 หมูท่ี ่4 บา้นเป็ด เมอืง ขอนแก่น 40000
272 บางจาก - ขอนแก่น 252 หมูท่ี4่ บงึเนยีม เมอืง ขอนแก่น 40000
273 บจก.บญัชรเทวกุล 257 หมู6่ ส าราญ เมอืง ขอนแก่น 40000
274 บางจาก - ขอนแก่น 485  หมู ่12 ขอนแก่น-บา้นไผ่ (มติรภาพ) เมอืงเก่า เมอืงขอนแก่น ขอนแก่น 40000
275 บางจาก - สวสัดกิารกรมประชาสมัพนัธข์อนแก่น 260/25  หมู ่14 นกิรส าราญ ในเมอืง เมอืงขอนแก่น ขอนแก่น 40000
276 หจก. ขอนแก่นไตรเจรญิ(1994)2 119/29  หมู ่2 เหลา่นาดี ในเมอืง เมอืงขอนแก่น ขอนแก่น 40000
277 หจก. ขอนแก่นไตรเจรญิ(1994) 329  หมู ่5 มะลวิลัย์ บา้นเป็ด เมอืงขอนแก่น ขอนแก่น 40000
278 บางจาก - ขอนแก่น 2 178  หมู ่3 - ศลิา เมอืงขอนแก่น ขอนแก่น 40000
279 สหกรณ์การเกษตรหนองหวาย 12  หมู ่8 - ศลิา เมอืงขอนแก่น ขอนแก่น 40000
280 สหกรณ์การเกษตรแวงน้อย 169 หมูท่ี6่ เมอืงพล-ชยัภมูิ แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น 40230
281 สหกรณ์การเกษตรกระนวน  (สาขาตลาดกลาง) 627  หมู ่11 ทางหลวงหมายเลข 2110 (กระนวน-กาฬสนิธุ)์ หนองโก กระนวน ขอนแก่น 40170
282 สหกรณ์การเกษตรชนบท 2/2  หมู ่10 แจง้สนทิ ชนบท ชนบท ขอนแก่น 40180
283 หจก.ประยรูบรกิาร 199 หมูท่ี ่3 ถ.ชุมแพ-ภเูขยีว ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น 40130
284 บจ.ประยรูสมบรูณ์ทรพัย์ 277 หมู ่7 มลวิรรณ หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 40130
285 หจก.ขอนแก่นสมบรูณ์ปิโตรเลยีม 417 หมูท่ี6่ มะลวิลัย์ บา้นเป็ด ดอนเมอืง ขอนแก่น 40000
286 บจก.น ้าพอง เอน็จวี ี2558 88 หมูท่ี ่10 กุดน ้าใส น ้าพอง ขอนแก่น 40140
287 สหกรณ์การเกษตรน ้าพอง  (สาขาหนองกุง) 234  หมู ่10 - หนองกุง น ้าพอง ขอนแก่น 40140
288 หจก. ทวจีติตอ์อยล์ 121  หมู ่7 มติรภาพ หนองน ้าใส บา้นไผ่ ขอนแก่น 40110
289 บจก.สถาพรชยั แก๊ส 24/1 หมูท่ี2่ มติรภาพ หวัหนอง บา้นไผ่ ขอนแก่น 40110
290 บจก.สุคนธมาน ปิโตรเลีย่ม 163 หมูท่ี ่12 หนิตัง้ บา้นไผ่ ขอนแก่น 40110
291 สหกรณ์การเกษตรบา้นฝาง จก 127 หมูท่ี ่2 มะลวิรรรณ บา้นฝาง บา้นฝาง ขอนแก่น 40270
292 สหกรณ์การเกษตรเมอืงพล 147  หมู ่8 ลอมดอม เมอืงพล พล ขอนแก่น 40120
293 สหกรณ์การเกษตรเมอืงพล  สาขา 1 147  หมู ่5 - โสกนกเตน็ พล ขอนแก่น 40120
294 หจก. ป.เจรญิรตัน์ (2535) 10  หมู ่8 ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 2 หนองแวงโสกพระ พล ขอนแก่น 40120
295 สหกรณ์การเกษตรภเูวยีง 241  หมู ่4 - ภเูวยีง ภเูวยีง ขอนแก่น 40150
296 สหกรณ์การเกษตรมญัจาครีี 135 หมูท่ี ่11 มญัจา-ขอนแก่น สวนหมอ่น มญัจาครีี ขอนแก่น 40160
297 บจก.เดชาพลออยล ์2001 212 หมูท่ี1่1 วงัเพิม่ สชีมพู ขอนแก่น 40220
298 สหกรณ์การเกษตรหนองเรอื 294  หมู ่1 มะลวิลัย์ หนองเรอื หนองเรอื ขอนแก่น 40210
299 สหกรณ์การเกษตรหนองสองหอ้ง 223 หมูท่ี ่1 เจนจบทศิ หนองสองหอ้ง หนองสองหอ้ง ขอนแก่น 40190
300 สหกรณ์การเกษตรชุมแพ 92 หมูท่ี ่9 ถ.มลวิรรณ ต.ขวัเรยีง อ.ชุมแพ ขอนแก่น 40130
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301 สหกรณ์การเกษตรอุบลรตัน์ 199  หมู ่7 - บา้นดง อุบลรตัน์ ขอนแก่น 40250
302 บางจาก - มติรภาพ 78 หมูท่ี ่1 ส าราญ เมอืง ขอนแก่น 40000
303 สหกรณ์การเกษตรศุภนมิติแวงใหญ่ 208 หมูท่ี ่1 - ใหมน่าเพยีง แวงใหญ่ ขอนแก่น  40330
304 บจก.ประยรูสมบรูณ์ทรพัย์ 557 หมูท่ี ่16 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น  40130
305 สหกรณ์การเกษตร เขาคชิฌกฏู 62/6 หมู ่7 บ าราศนราดรู ชากไทย เขาคชิฌกฏู จนัทบุรี 22210
306 หจก. กติ-กุลปิโตรเลยีม 21/1  หมู ่9 ญาณวโิรจน์ เกาะขวาง เมอืงจนัทบุรี จนัทบุรี 22000
307 หจก. เขาวงกตบรกิาร 137/4  หมู ่2 นายายอาม-เขาวงกต เขาวงกต แก่งหางแมว จนัทบุรี 22160
308 สหกรณ์การเกษตรแหลมสงิห ์ 11  หมู ่11 3149 พลิว้ แหลมสงิห์ จนัทบุรี 22190
309 สหกรณ์การเกษตรโป่งน ้ารอ้น 315 หมู ่1 - ทบัไทร โป่งน ้ารอ้น จนัทบุรี 22140
310 สหกรณ์การเกษตรเมอืงขลงุ 11  หมู ่- สุขมุวทิ ขลงุ ขลงุ จนัทบุรี 22110
311 สหกรณ์การเกษตรท่าใหม ่ 13/6  หมู ่1 สุขมุวทิ เขาบายศรี ท่าใหม่ จนัทบุรี 22120
312 บางจาก - ท่าใหม ่1 67/20  หมู ่3 สุขมุวทิ ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จนัทบุรี 22170
313 บางจาก - ท่าใหม ่2 61/4  หมู ่3 สุขมุวทิ ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จนัทบุรี 22170
314 กลุม่เกษตรกรท าสวนนายายอาม 40  หมู ่3 สุขมุวทิ นายายอาม นายายอาม จนัทบุรี 22160
315 สหกรณ์การเกษตรมะขาม 229/2  หมู ่1 317 มะขาม มะขาม จนัทบุรี 22150
316 หจก. ส.โชคจรรยาพชืผล 112  หมู ่5 จนัทบุร-ีสระแกว้ ทรายขาว สอยดาว จนัทบุรี 22180
317 สหกรณ์การเกษตรเมอืงแปดริว้ 101 หมูท่ี1่3 - บางเตย เมอืง ฉะเชงิเทรา 24000
318 หจก. สุขสมบรูณ์เซอรว์สิ 11/14  หมู ่8 ฉะเชงิเทรา-พนมสารคาม บางไผ่ เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา 24000
319 บางจาก - สุวนิทวงศ ์(1) 50  หมู ่2 สุวนิทวงศ์ วงัตะเคยีน เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา 24000
320 บางจาก - สุวนิทวงศ ์(3) 15/1  หมู ่5 - วงัตะเคยีน เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา 24000
321 บจก. ฉะเชงิเทรา อนนัตกจิ 241  หมู ่- ฉะเชงิเทรา-บางน ้าเปรีย้ว หน้าเมอืง เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา 24000
322 บางจาก - บางปะกง 319/1  หมู ่- - หน้าเมอืง เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา 24000
323 บางจาก - แปลงยาว 25/1 หมู7่ วงัเยน็ แปลงยาว ฉะเชงิเทรา 24190
324 บางจาก - บางคลา้ 1/77  หมู ่3 ทางหลวงแผ่นดนิฉะเชงิเทรา-กบนิทรบุ์ร ี(304) เสมด็เหนอื บางคลา้ ฉะเชงิเทรา 24110
325 สหกรณ์การเกษตรบางคลา้ 78 ถนนบางคลา้-แปลงยาว บางคลา้ บางคลา้ ฉะเชงิเทรา 24110
326 หจก. อนนัตกจิ บรกิาร 5/5  หมู ่2 - หมอนทอง บางน ้าเปรีย้ว ฉะเชงิเทรา 24150
327 บจก. เอส.ว.ีโพรเกรสซฟี 187 หมู ่1 บางววั บางปะกง ฉะเชงิเทรา 24180 
328 บจก. เคเอสเอม็ ฉะเชงิเทรา ปิโตรเลยีม 89  หมู ่1 - คลองประเวศ บา้นโพธิ ์ ฉะเชงิเทรา 24140
329 สหกรณ์การเกษตรบา้นโพธิ ์ 107/2  หมู ่1 - บา้นโพธิ ์ บา้นโพธิ ์ ฉะเชงิเทรา 24140
330 บจก.เทอรโ์บเน็กซ ์จก. 94/11 หมู ่3 เขาหนิซอ้น พนมสารคาม ฉะเชงิเทรา 24120
331 สหกรณ์เครดติยเูนี่ยนเกษตรกรรมทบทวบีา้นหว้ยหนิ 107  หมู ่1 พนมสารคาม-คลองหาด ลาดกระทงิ สนามชยัเขต ฉะเชงิเทรา 24160
332 บจก. เคเอสเอม็ พนมสารคาม ปิโตรเลยีม 22/2 9 เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชงิเทรา 24120
333 บจก.ปิโตรเลยีม แอนด ์เฟรนด์ 75 แสนสุข เมอืง ชลบุรี 20130
334 บางจาก -หนองมน 413 สุขมุวทิ แสนสุข เมอืง ชลบุรี 20130
335 หจก.หนุมนัต ์ออยล์ 9/1 8 เลีย่งเมอืงชลบุรี น่าป่า เมอืง ชลบุรี 20000
336 บจก.เตมิเตม็ชลบุรี 477 5 บา้นสวน เมอืง ชลบุรี 20000
337 บจก.พลงังานชลบุรี 258/5 หมูท่ี ่10 บา้นสวน เมอืง ชลบุรี 20000
338 บจก.เพช็รประสทิธิ ์แอลพจีี 69 หมูท่ี ่7 หนองขา้งคอก เมอืง ชลบุรี 20000
339 บจก.เพช็รศวิะ ปิโตรเลยีม 69 หมู7่ หนองขา้งคอก เมอืง ชลบุรี 20000
340 บางจาก - ชลบุร ี101 53/2  หมู ่4 สุขมุวทิ เสมด็ เมอืงชลบุรี ชลบุรี 20000
341 บางจาก - บายพาส-ชลบุร ีกม.1 99/1  หมู ่4 - หนองไมแ้ดง เมอืงชลบุรี ชลบุรี 20000
342 บางจาก - บายพาสชลบุรี 20/69  หมู ่1 บายพาส-ชลบุรี หว้ยกะปิ เมอืงชลบุรี ชลบุรี 20000
343 หจก.ราชาวดแีก๊สแอนดปิ์โตรเคมคีลัส์ 1 หมูท่ี ่1 เขาไมแ้กว้ บางละมงุ ชลบุรี 20150
344 	บจก. มอเตอรเ์วย ์ปิโตรเลยีม 73 1 โป่ง บางละมงุ ชลบุรี 20150
345 หจก. สริริณชยั 113/59  หมู ่2 - ตะเคยีนเตีย้ บางละมงุ ชลบุรี 20150
346 บางจาก - นาเกลอื สุขมุวทิ กม.142 472/59 หมูท่ี ่4 นาเกลอื บางละมงุ ชลบุรี 20150
347 บางจาก - พทัยาเหนอื 159/114  หมู ่5 พทัยาเหนอื นาเกลอื บางละมงุ ชลบุรี 20150
348 บางจาก - บางละมงุ 182/22  หมู ่2 สุขมุวทิ บางละมงุ บางละมงุ ชลบุรี 20150
349 บางจาก - พทัยาใต้ 80/2  หมู ่12 สุขมุวทิ หนองปรอื บางละมงุ ชลบุรี 20260
350 บางจาก - พทัยากลาง 14/18  หมู ่9 - หนองปรอื บางละมงุ ชลบุรี 20150
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351 บางจาก - บา้นบงึ 105 หมูท่ี ่5 - บา้นไผ่ บา้นบงึ ชลบุรี 20270 
352 บางจาก - หนองปรอื 299  หมู ่2 - หนองไผ่แกว้ บา้นบงึ ชลบุรี 20220
353 หจก.ถนอมพงษ์มทีรพัย ์ออยล์ 38/3 หมูท่ี5่ หนองบอนแดง บา้นบงึ ชลบุรี 20170
354 บางจาก - พนสันคิม 42/1  หมู ่7 สุขประยรู วดัโบสถ์ พนสันคิม ชลบุรี 20140
355 บจก.ยนูติี ้ปิโตรเลยีม 168 4 นาวงัหนิ พนสันคิม ชลบุรี 20140
356 บจก.ท ีเอช แอล ปิโตรเลยีม 188/9 หมู ่1 บา้นเก่า พานทอง ชลบุรี 20160
357 บางจาก -มาบเอยีง 658/6 หมูท่ี ่10 - เขาคนัทรง ศรรีาชา ชลบุรี 20110
358 บจก. ซุปเปอร ์เค พาวเวอร ์ 168, 168/1-4  หมู ่2 ทางหลวงหมายเลข 7 ทุ่งสุขลา ศรรีาชา ชลบุรี 20110
359 บจก.เพชรศกิวสั ปิโตรเลยีม 274/19 หมูท่ี ่7 บ่อวนิ ศรรีาชา ชลบุรี 20000
360 บางจาก - บ่อวนิ1 88/13 หมู ่3 บ่อวนิ ศรรีาชา ชลบุรี 20230
361 บางจาก -ศรรีาชา 137/100 สุขมุวทิ ศรรีาชา ศรรีาชา ชลบุรี 20110
362 บจก.ฐานดิา การปิโตรเลีย่ม 122/38 9 หนองขาม ศรรีาชา ชลบุรี 20110
363 บางจาก - บ่อวนิ2 291/20  หมู ่10  เขาคนัทรง ศรรีาชา  ชลบุรี 20110 
364 หจก.วนัชุรี 45/33 หมูท่ี1่ - นาจอมเทยีน สตัหบี ชลบุรี 20250
365 บางจาก - กจิการสถานบีรกิารยานยนต ์สวสัดกิารภายใน ฐท.สส. 2040  หมู ่1 สุขมุวทิ สตัหบี สตัหบี ชลบุรี 20180
366 บางจาก - สวสัดกิารกรมสรรพาวธุทหารเรอืสตัหบี 177  หมู ่4 - สตัหบี สตัหบี ชลบุรี 20180
367 สถานบีรกิารยานยนต ์สอ.รฝ. 368/1 สุขมุวทิ สตัหบี สตัหบี ชลบุรี 20180
368 บจก.สริกิรโกศล ออยล์ 189 2 หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี 10160
369 หสม.ศนูยส์าธติการตลาดบา้นป่าแดง 72/8 หา้งสงู หนองใหญ่ ชลบุรี 20190
370 บจก.สยามคนัทรคีลบั 50/19 หมูท่ี ่9 - โป่ง บางละมงุ ชลบุร ี 20150 
371 สหกรณ์การเกษตรหนัคา  (สาขา 3) 189  หมู ่14 - เนนิขาม เนนิขาม ชยันาท 17130
372 สหกรณ์การเกษตรมโนรมย ์ (สาขา 4) 253  หมู ่3 - คุง้ส าเภา มโนรมย์ ชยันาท 17110
373 บางจาก - ศลิาดาน 50  หมู ่5 - วดัโคก มโนรมย์ ชยันาท 17110
374 สหกรณ์การเกษตรมโนรมย ์ (สาขา 3) 25/6  หมู ่5 พหลโยธนิ ศลิาดาน มโนรมย์ ชยันาท 17110
375 สหกรณ์การเกษตรทุ่งวดัสงิห ์ 79  หมู ่9 - มะขามเฒา่ วดัสงิห์ ชยันาท 17120
376 สหกรณ์การเกษตรวดัสงิห ์ 136  หมู ่11 - มะขามเฒา่ วดัสงิห์ ชยันาท 17120
377 สหกรณ์การเกษตรสรรคบุร ี 307/10  หมู ่8 - แพรกศรรีาชา สรรคบุรี ชยันาท 17140
378 สหกรณ์การเกษตรสรรคบุร ี (สาขา) 41/2  หมู ่16 - แพรกศรรีาชา สรรคบุรี ชยันาท 17140
379 ส านกังานสหกรณ์การเกษตรสรรพยา 170/1 หมูท่ี3่ ตลกุ สรรพยา ชยันาท 17150
380 สหกรณ์การเกษตรหนัคา  (สาขา 2) 687/4  หมู ่1 - หนัคา หนัคา ชยันาท 17130
381 สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบรูณ์ 675 - ประสทิธิร์าษฎรบ์ ารงุ บา้นยาง เกษตรสมบรูณ์ ชยัภมูิ 36120
382 บางจาก - ชยัภมูิ 432 ชยัภมู-ิสคีิว้ ต.หนองนาแซง เมอืง ชยัภมูิ 36000
383 สหกรณ์การเกษตรล าประทาว 337  หมู ่10 - โพนทอง เมอืงชยัภมูิ ชยัภมูิ 36000
384 สหกรณ์การเกษตรบา้นค่ายหมืน่แผว้ 22  หมู ่9 เทพสถติย์ บา้นค่าย เมอืงชยัภมูิ ชยัภมูิ 36240
385 หจก.พรหมจกัรปิโตรเลยีม 98 หมู ่7 ช่องสามหมอ แกง้ครอ้ ชยัภมูิ 36150
386 สหกรณ์การเกษตรแกง้ครอ้ . 18  หมู ่10 ชยัภมู-ิชุมแพ หนองไผ่ แกง้ครอ้ ชยัภมูิ 36150
387 สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค ์ 207  หมู ่1 - โคกมัง่งอย คอนสวรรค์ ชยัภมูิ 36140
388 บจก.ประยรูแก๊ส แอนด ์ปิโตรเลยีม 111 หมูท่ี ่3 ถ.ชุมแพ-หลม่สกั ดงบงั คอนสาร ชยัภมูิ 36180
389 สหกรณ์การเกษตรคอนสาร 109  หมู ่3 - ดงบงั คอนสาร ชยัภมูิ 36180
390 สหกรณ์การเกษตรจตุัรสั 332  หมู ่1 ชยัภมู-ิสคีิว้ บา้นกอก จตุัรสั ชยัภมูิ 36130
391 สหกรณ์การเกษตรจตุัรสั 332 หมู ่1 ชยัภมู-ิสคีิว้ บา้นกอก จตุัรสั ชยัภมูิ 36130
392 สหกรณ์การเกษตรจตุัรสั  (สาขา 1) 104  หมู ่13 ชยัภมู-ิสคีิว้ ละหาน จตุัรสั ชยัภมูิ 36130
393 สหกรณ์การเกษตรจตุัรสั  (สาขา 2) 106  หมู ่13 ชยัภมู-ิสคีิว้ ละหาน จตุัรสั ชยัภมูิ 36130
394 สหกรณ์การเกษตรบา้นเขวา้ 760  หมู ่1 - บา้นเขวา้ บา้นเขวา้ ชยัภมูิ 36170
395 สหกรณ์การเกษตรบา้นเขวา้(788) 788 หมู ่14 บา้นเขวา้ บา้นเขวา้ ชยัภมูิ 36170
396 สหกรณ์การเช่าซื้อทีด่นิบา้นแท่น  (สาขา 2) 206  หมู ่2 - บา้นเต่า บา้นแท่น ชยัภมูิ 36190
397 สหกรณ์การเช่าซื้อทีด่นิบา้นแท่น 232  หมู ่7 - บา้นแท่น บา้นแท่น ชยัภมูิ 36190
398 บจก. รฐัเกยีรตคิอรป์อเรชัน่ 317  หมู ่10 - บา้นเพชร บ าเหน็จณรงค์ ชยัภมูิ 36160
399 สหกรณ์การเกษตรบ าเหน็จณรงค ์ 99/2 หมูท่ี ่5 บา้นชวน บ าเหน็จณรงค์ ชยัภมูิ 36160
400 หจก.3เอม็ คอนสตรคัชัน่ 111 หมูท่ี1่0 โคกสะอาด ภเูขยีว ชยัภมูิ 36110
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401 สหกรณ์การเกษตรภเูขยีว 40  หมู ่14 ภเูขยีว-ชยัภมูิ ผกัปัง ภเูขยีว ชยัภมูิ 36110
402 หจก.ช่องสามหมอ แก๊ส  114 หมูท่ี ่5 ช่องสามหมอ คอนสวรรค ์ ชยัภมู ิ 36140
403 สหกรณ์การเกษตรผูป้ลกูกาแฟจงัหวดัชุมพร 274 หมู ่4 ท่าแซะ-ปะทวิ ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 86140
404 สหกรณ์สวนปาลม์นากระตาม 181 หมูท่ี1่0 นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร 86140
405 บางจาก - ทุ่งตะโก (2) 2  หมู ่7 เพชรเกษม ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 86220
406 บางจาก - ทุ่งตะโก 153  หมู ่4 - ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร 86220
407 สหกรณ์ชุมชนรว่มใจบรกิาร 157  หมู ่12 หลงัสวนราชกรดู วงัตะกอ หลงัสวน ชุมพร 86110
408 หจก.กลุม่ชุมชนวงัตะกอ 288 หมูท่ี ่5 - วงัตะกอ หลงัสวน ชุมพร 86110
409 บางจาก - เมอืงชุมพร 129 หมูท่ี ่3 - วงัไผ่ เมอืง ชุมพร 86000
410 บางจาก - ท่าแซะ 131 หมูท่ี ่3 - ท่าขา้ม ท่าแซะ ชุมพร 86140
411 บางจาก - ละแม 139 หมูท่ี ่9 - ทุ่งหลวง ละแม ชุมพร 86170
412 บางจาก -เมอืงตรงั 115/49 รษัฎา ทบัเทีย่ง เมอืง ตรงั 92000
413 บางจาก - เมอืงตรงั(ถ.วเิศษกุล) 6 วเิศษกุล ทบัเทีย่ง เมอืง ตรงั 92000
414 หจก.พลงัสรณ์ สาขา3 6 วเิศษกุล ทบัเทีย่ง เมอืง ตรงั 92000
415 หจก.พลงัสรณ์ สาขา4 115/49 รษัฎา ทบัเทีย่ง เมอืง ตรงั 92000
416 สหกรณ์การเกษตรเมอืงตรงั 89 หมูท่ี ่3  ตรงั-หว้ยยอด นาท่ามใต ้ เมอืง ตรงั 92190
417 สหกรณ์การเกษตรนาโยง 105  หมู ่7 เพชรเกษม นาโยงเหนอื นาโยง ตรงั 92170
418 สหกรณ์การเกษตรปะเหลยีน 176/3  หมู ่2 ตรงั-ปะเหลยีน บา้นนา ปะเหลยีน ตรงั 92140
419 สหกรณ์การเกษตรปะเหลยีน 203/1 หมูท่ี ่2 ตรงั-ปะเหลยีน บา้นนา ปะเหลยีน ตรงั 92140
420 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบวั 216  หมู ่1 ถนนบ่อลอ้-ล าทบั หนองบวั รษัฎา ตรงั 92160
421 สหกรณ์การเกษตรวงัวเิศษ 270  หมู ่4 บา้นเขาวเิศษ-คลองเตง็ เขาวเิศษ วงัวเิศษ ตรงั 92220
422 สหกรณ์การเกษตรอุตสาหกรรมตรงั 10 หมู ่9 ตรงั-ควนกุน เขาไมแ้กว้ สเิกา ตรงั 92150
423 หจก.ลเิบอรต์ี ้เซอรว์สิ 114/3  หมูท่ี ่2 สเิกา-ควนกุด กะลาเส สเิกา ตรงั 92150
424 สหกรณ์การเกษตรหว้ยยอด 180 หมูท่ี ่3 เขากอบ หว้ยยอด ตรงั 92130
425 หจก.ว.เจรญิพงศปิ์โตรเลยีม 113 หมู ่2 หว้ยยอด หว้ยยอด ตรงั 92130
426 สหกรณ์การเกษตรหว้ยยอด 346 เพชรเกษม หว้ยนาง หว้ยอด ตรงั 92130
427 สหกรณ์การเกษตรเขาสมงิ 59  หมู ่8 สุขมุวทิ เขาสมงิ เขาสมงิ ตราด 23130
428 สหกรณ์การเกษตรเมอืงตราด สาขา1 50/1 หมู ่7 แหลมกลดั เมอืง ตราด 23000
429 หจก. ประกอบรชั 257  หมู ่2 ตราด-คลองใหญ่ เนนิทราย เมอืงตราด ตราด 23000
430 สหกรณ์การเกษตรเมอืงตราด 112  หมู ่2 สุขมุวทิ วงักระแจะ เมอืงตราด ตราด 23000
431 หจก.ธนาพาณิชยต์ราด (2524) 92/1 หมูท่ี ่5 สุขมุวทิ แสนตุง้ แสนตุง้ ตราด 23150
432 สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ 4/3  หมู ่1 3148 แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด 23120
433 หจก.แมส่อดวฒันาบรกิาร 86 เอเซยี แมส่อด .แมส่อด ตาก 63110
434 บจก. พเีอสพ ีเพาเวอร ์กรุป๊ 47/3  หมู ่3 - แมท่อ้ เมอืงตาก ตาก 63000
435 สหกรณ์นคิมแมร่ะมาด 275  หมู ่4 - แมร่ะมาด แมร่ะมาด ตาก 63140
436 สหกรณ์นคิมแมส่อด 226  หมู ่5 ทางหลวงหมายเลข 105 แมก่าษา แมส่อด ตาก 63110
437 สหกรณ์การเกษตรแมส่อด 622  หมู ่1 อนิทรครีี ท่าสายลวด แมส่อด ตาก 63110
438 สหกรณ์การเกษตรบา้นตาก  (สาขา 1) 111  หมู ่4 - เกาะตะเภา บา้นตาก ตาก 63120
439 สหกรณ์การเกษตรบา้นตาก 13  หมู ่9 ตากตก ตากตก บา้นตาก ตาก 63120
440 หจก.สริริุง่เรอืงแก๊ส แอนด ์ออยล์ 136 หมูท่ี2่ เอเชยี ประดาง วงัเจา้ ตาก 63000
441 บางจาก - เมอืงตาก 7 พหลโยธนิ หนองหลวง เมอืง ตาก    63000
442 หจก. ศตีะปันย ์เซอรว์สิ ข2-257/2  หมู ่- วงักระโจม นครนายก เมอืงนครนายก นครนายก 26000
443 บจก. พพีแีอล ปิโตรเลยีม 99 6 ทรายมลู องครกัษ์ นครนายก 26120
444 หจก.แกว้สมบรูณ์ 51 3 บา้นนา-แก่งคอย ป่าขะ บา้นนาเดมิ นครนายก  26110
445 บางจาก-เพชรเกษม 199/2 หมู ่9 ล าพยา เมอืง นครปฐม 73000
446 บางจาก - เพชรเกษม ขาเขา้ กม.61 272  หมู ่2 - ล าพยา เมอืงนครปฐม นครปฐม 73000
447 บางจาก - นครปฐม 225/1  หมู ่- ทรงพล ล าพยา เมอืงนครปฐม นครปฐม 73000
448 สหกรณ์เมอืงนครปฐม 67/11  หมู ่6 - วงัตะกู เมอืงนครปฐม นครปฐม 73000
449 บางจาก - ก าแพงแสน กม.12 95  หมู ่19 มาลยัแมน หว้ยขวาง ก าแพงแสน นครปฐม 73140
450 สหกรณ์โคนมนครปฐม 95 หมูท่ี ่2 มาลยัแมน หว้ยขวาง ก าแพงแสน นครปฐม 73140
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451 สหกรณ์การเกษตรดอนตมู 63  หมู ่1 - สามงา่ม ดอนตมู นครปฐม 73150
452 บางจาก - นครชยัศรี 48/14  หมู ่4 เพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ท่าต าหนกั (โพธิเ์ตีย้) นครชยัศรี นครปฐม 73120
453 บจก. ศรญัญาปิโตรเลยีม 39  หมู ่3 นครชยัศร ี7 นครชยัศรี นครชยัศรี นครปฐม 73120
454 บางจาก - นครชยัศร ี2 98  หมู ่3 เพชรเกษม ศรษีะทอง นครชยัศรี นครปฐม 73120
455 บจก.พ.ีพ.ีพ.ี บางเลน ออยล ์แอนดแ์ก๊ส 161 1 บางภาษี บางเลน นครปฐม 73130
456 สหกรณ์หมูบ่า้นสหพร 224 มหาสวสัดิ ์ พทุธมณฑล นครปฐม 73170
457 บจก.เอม็ ท ูบ ีเทรดดิง้ 111 หมูท่ี ่8 หมูท่ี8่ กะทุ่มลน้ สามพราน นครปฐม 73210
458 หจก. กจิสมบรูณ์ออยล ์(สาขา 1) 27/18  หมู ่1 ทางเขา้อ าเภอสามพราน ท่าตลาด สามพราน นครปฐม 73110
459 บางจาก - สามพราน (2) 38/14  หมู ่2 ป่ินเกลา้ - นครชยัศรี บางเตย สามพราน นครปฐม 73110
460 บางจาก - สามพราน 18/8 2 บางเตย สามพราน นครปฐม 73110
461 บจก.1.8 ดเีวลอ็ปเมน้ต์ 170 2 บางกระทกึ สามพราน นครปฐม 73210
462 หจก. บณัฑติออยล์ 24/2  สะแกเลก็-บางประแดง บางชา้ง สามพราน นครปฐม 73110
463 สถานบีริกิารน ้ามนับางจาก-บรมราชชนนี 59/14 หอมเกรด็ สามพราน นครปฐม 73110
464 หจก.สรถนตั 59/14 หมูท่ี ่1 - หอมเกรด็ สามพราน นครปฐม 73110
465 บจก. ออ้มใหญ่ ปิโตรเลยีม เซอรว์สิ 17/83  หมู ่2 เพชรเกษม ออ้มใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160
466 หจก.ฟ้าละดา   307 หมู ่6 กุรคุุ เมอืง นครพนม 48000
467 หจก.โพนแกว้คา้น ้ามนั 154 13 ท่าคอ้ เมอืง นครพนม 48000
468 หจก. โพนแกว้คา้น ้ามนั 252/1  หมู ่- นครพนม-ท่าอุเทน หนองแสง เมอืงนครพนม นครพนม 48000
469 หจก. โพนแกว้ขนส่ง 331  หมู ่- นติโย หนองญาติ เมอืงนครพนม นครพนม 48000
470 สหกรณ์การเกษตรเรณูนคร 166 หมูท่ี9่ โพนทอง เรนูนคร นครพนม 48170
471 สหกรณ์การเกษตรท่าอุเทน 49/8 หมูท่ี2่ ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม 48120
472 สหกรณ์บรกิารชุมชนต าบลอุ่มเหมา้นครพนม จก 18 หมูท่ี ่1 - อุ่มเหมา้ ธาตุพนม นครพนม 48110
473 หจก. บา้นแพงบรกิาร 343  หมู ่13 นครพนม-บา้นแพง บา้นแพง บา้นแพง นครพนม 48140
474 สหกรณ์การเกษตรศรสีงคราม 77 หมู ่7 ศรสีงคราม ศรสีงคราม นครพนม 48150
475 บางจาก - มติรภาพ กม.134 444 8 โคกกรวด เมอืง นครราชสมีา 30000
476 บางจาก -มติรภาพ 1587/1 มติรภาพ ในเมอืง เมอืง นครราชสมีา 30000
477 บจก.สุนาร ีดเีวลลอ็ปเมน้ท์ 789 หมู ่3 หนองบวัศาลา เมอืง นครราชสมีา 30000
478 บจก.ท ีเอน็ เค คอรป์อเรชัน่ 569 หมูท่ี ่7 หมืน่ไวย เมอืง นครราชสมีา 30000
479 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครราชสมีา 1173 สุรนารายณ์ ในเมอืง เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 30000
480 บางจาก - สบืศริิ 152/4  สบืศริิ ในเมอืง เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 30000
481 หจก. 7 กา้ว 175/1  หมู ่- พบิลูละเอยีด ในเมอืง เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 30000
482 หจก. โคราช ว ีเอส กรุป๊ 232  หมู ่- จอมสุรางคย์าตร์ ในเมอืง เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 30000
483 บจก. เดอะพาวเวอรอ์อยล ์ 54  หมู ่4 - บา้นโพธิ ์ เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 30310
484 บางจาก - ปักธงชยั-นครราชสมีา 42  หมู ่3 กบนิทร-์นครราชสมีา หนองจะบก เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 30000
485 สหกรณ์การเกษตรเสงิสาง 189/6 หมูท่ี ่15 - เสงิสาง เสงิสาง นครราชสมีา 71000
486 สหกรณ์การเกษตรสารภโีชคชยั จก 262 หมู ่3 โชคชยั โชคชยั นครราชสมีา 30190
487 หจก.อรญัสุนทรกจิ 116 หมูท่ี9่ โนนแดง โนนแดง นครราชสมีา 30360
488 บจก.พวีายแสตนดารด์ 110 หมูท่ี ่10 ถ.มติรภาพ โตนด โนนสงู นครราชสมีา 30160
489 สหกรณ์การเกษตรโนนสงู  (สาขา 1) 215 ซ.บา้นสีเ่หลีย่ม  หมู ่2 มติรภาพ-โนนสงู ใหม่ โนนสงู นครราชสมีา 30160
490 บจก.สหะสนัตสิุขปิโตรเลยีม (1999) 199 5 มติรภาพ ดอนหวาย โนนสงู นครราชสมีา 30160
491 สหกรณ์การเกษตรขามทะเลสอ 196  หมู ่4 โคกกรวด-หนองสวง ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสมีา 30280
492 สหกรณ์การเกษตรขามทะเลสอ 233 หมูท่ี ่7 บงึออ้ ขามทะเลสอ นครราชสมีา 30280
493 สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง 342  หมู ่2 - ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสมีา 30290
494 สหกรณ์การเกษตรคงสามคัค ี 99  หมู ่11 เมอืงคง-บา้นวดั เมอืงคง คง นครราชสมีา 30260
495 สหกรณ์การเกษตรครบุร ี 265  หมู ่8 - บา้นใหม่ ครบุรี นครราชสมีา 30250
496 สกก.จกัราช 291 1 เพชรมาคุคลา จกัราช จกัราช นครราชสมีา 30230
497 สหกรณ์การเกษตรชุมพวง 221  หมู ่4 - ชุมพวง ชุมพวง นครราชสมีา 30270
498 สหกรณ์การเกษตรด่านขนุทด 333  หมู ่6 ทางหลวง 2148 ด่านขนุทด-หนองสรวง - ด่านขนุทด นครราชสมีา 30210
499 หจก. เลง้เซงฮวด ปิโตรเลยีม 31  หมู ่1 บวัใหญ่-ชยัภมูิ ขนุทอง บวัใหญ่ นครราชสมีา 30120
500 สหกรณ์การเกษตรบวัใหญ่ 48  นเิวศรตัน์ ด่านชา้ง บวัใหญ่ นครราชสมีา 30120
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501 สหกรณ์การเกษตรประทาย 15  หมู ่6 ประทาย-ชุมพวง ประทาย ประทาย นครราชสมีา 30180
502 สหกรณ์การเกษตรล าพระเพลงิ 4  หมู ่8 สบืศริิ เมอืงปัก ปักธงชยั นครราชสมีา 30150
503 บจก.พรเีมีย่มเอน็เนอรจ์ี 147 หมู ่7 ธงชยัเหนอื ปักธงชยั นครราชสมีา 30150
504 บจก.บจก. พรเีมีย่มเอน็เนอรจ์ ี(สาขา1) 85 นกออก ปักธงชยั นครราชสมีา 30150
505 หจก. แมล่ าจวน วงัน ้าเขยีว ออยล์ 149/3  หมู ่8 - ภหูลวง ปักธงชยั นครราชสมีา 30150
506 หจก. ช านาญปิโตรเลยีม 40  หมู ่10 สระบุร-ีนครราชสมีา (2) ขนงพระ ปากช่อง นครราชสมีา 30130
507 หจก. น ้าคา้งออยลปิ์โตรเลยีม 144/2  หมู ่10 สระบุร-ีนครราชสมีา (2) ขนงพระ ปากช่อง นครราชสมีา 30130
508 บางจาก - ปากช่อง 199 หมู ่1 หนองน ้าแดง ปากช่อง นครราชสมีา 30130
509 สกก.นคิมฯล าคะคอง 781 หมูท่ี2่1 นคิม-ซบัพลู หนองสาหรา่ย ปากช่อง นครราชสมีา 30130
510 บจก. พรอสเพอรติี ้สเตชัน่ 17 25 หนองสาหรา่ย ปากช่อง นครราชสมีา 70110
511 สหกรณ์การเกษตรพระทองค า 101/8 1 สระพระ พระทองค า นครราชสมีา 30220
512 สหกรณ์การเกษตรพมิาย 67  หมู ่6 - ในเมอืง พมิาย นครราชสมีา 30110
513 บางจาก - วงัน ้าเขยีว 178 7 อุดมทรพัย์ วงัน ้าเขยีว นครราชสมีา 30370
514 บางจาก - ลาดบวัขาว 166  หมู ่15 มติรภาพ ลาดบวัขาว สคีิว้ นครราชสมีา 30340
515 บางจาก - มติรภาพกม.97 222/10 ลาดบวัขาว สคีิว้ นครราชสมีา 30340
516 หจก.สคีิว้เอกชยั บรกิาร 409 7 สคีิว้-ชยัภมูิ สคีิว้ สคีิว้ นครราชสมีา 30140
517 บางจาก - สงูเนนิ 2 68/4  หมู ่2 มติรภาพ มะเกลอืใหม่ สงูเนนิ นครราชสมีา 30170
518 บางจาก - สงูเนนิ 20  หมู ่9 - สงูเนนิ สงูเนนิ นครราชสมีา 30170
519 สหกรณ์การเกษตรสงูเนนิ 78 หมูท่ี4่ สงูเนนิ สงูเนนิ นครราชสมีา 30170
520 สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก 33  หมู ่2 โชคชยั-เดชอุดม แหลมทอง หนองบุญมาก นครราชสมีา 30410
521 บจก.สหะสนัตสิุขปิโตรเลยีม (1999) สาขา1 727/5 ในเมอืง อ่อนนุช นครราชสมีา 30000
522 บจก.พระทองค า พรเีมีย่มออยล ์ 168 5 พงัเทยีม พระทองค า นครราชสมีา 30220
523 บจก.สงวนพงษ์ออยล์ 111/1 หมู ่8 นากลาง สงูเนนิ นครราชสมีา 30380
524 หจก.วเีอน็แก๊ส 114 หมูท่ี ่9 - มะเกลอืใหม่ สงูเนนิ นครราชสมีา 30170 
525 บางจาก - มติรภาพ 25 หมูท่ี ่12 - ลาดบวัขาว สคีิว้ นครราชสมีา   10260
526 สหกรณ์การเกษตรโนนสงู 77 หมูท่ี ่16 ธารปราสาท โนนสงู นครราชสมีา    30420
527 บจก. ศรินิคร (นาพร)ุ 154/11 ถนนพฒันาการคขูวาง คลงั เมอืง นครศรธีรรมราช 80000
528 บจก.พ.ีเอส.ออยล ์เซอรว์สิ 9 ราชด าเนนิ ท่าวงั เมอืง นครศรธีรรมราช 80000
529 หจก.น้องเกา้ สาขา 2 95/19 นาทราย เมอืง นครศรธีรรมราช 80280
530 หจก. ถาวรพฒันา 1994 228/4  หมู ่2 - เกาะขนัธ์ ชะอวด นครศรธีรรมราช 80180
531 บางจาก-ชา้งกลาง 131 หมู ่7 ชา้งกลาง ชา้งกลาง นครศรธีรรมราช 80250
532 บางจาก - ท่าศาลา 461  หมู ่1 นครศรธีรรมราช-สุราษฎรธ์าน ี(401) ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรธีรรมราช 80160
533 บจก.ช.พงพร ปิโตรเลยีม 194/1 ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรธีรรมราช 80240
534 สหกรณ์การเกษตรทุ่งสง 18/1  หมู ่2 - ควนกรด ทุ่งสง นครศรธีรรมราช 80110
535 บจก.บา้นพลงังาน ซพีี 83/1 หมู ่7 ทุ่งสง-สุราษฎ์ หนองหงส์ ทุ่งสง นครศรธีรรมราช 80110
536 สถานบีางจากทุ่งสง 15/11 หนองหงส์ ทุ่งสง นครศรธีรรมราช 80110
537 สกก.พฒันาชนบทนบพติ า 117 6 นบพติ า นบพติ า นครศรธีรรมราช 80160
538 สหกรณ์การเกษตรพปินู 188 ม.7 พปินู-บา้นสอ้ง เขาพระ พปินู นครศรธีรรมราช 80270
539 หจก. ไมห้ลาปิโตรเลยีม 88  หมู ่4 ทุ่งสง-นครศรธีรรมราช หนิตก รอ่นพบิลูย์ นครศรธีรรมราช 80350
540 หจก. ประกอบกจิ ปิโตรเลยีม 3/1  หมู ่10 - เปลีย่น สชิล นครศรธีรรมราช 80120
541 บจก. เอส.ซ.ีออยล ์เซอรว์สิ 123 ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรธีรรมราช 80240
542 สหกรณ์การเกษตรเกา้เลีย้ว 175/3  หมู ่1 - เกา้เลีย้ว เกา้เลีย้ว นครสวรรค์ 60230
543 บจก. หอมยิม้ปิโตรเลยีม 208  หมู ่4 - มหาโพธิ เกา้เลีย้ว นครสวรรค์ 60230
544 หจก.เอีย่มทบั ปิโตรเลยีม 133 3 เกรยีงไกร เมอืง นครสวรรค์ 60000
545 สกก.โกรกพระ(สาขาหนองเบน) 649/11 7 หนองกรด เมอืง นครสวรรค์ 60240
546 บจก.อรรถสทิธิปิ์โตรเลยีม 311 หมูท่ี ่3 หนองกระโดน เมอืง นครสวรรค์ 60240
547 สหกรณ์การเกษตรเกา้เลีย้ว  (สาขา 1) 29/10  หมู ่1 - บา้นแก่ง เมอืงนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
548 สหกรณ์การเกษตรเมอืงนครสวรรค ์ 34/1  หมู ่10 พหลโยธนิ หนองกรด เมอืงนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60240
549 สหกรณ์การเกษตรเมอืงนครสวรรค ์(สาขาหนองเบน) 232/13  หมู ่7 - หนองกรด เมอืงนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60240
550 สหกรณ์การเกษตรโกรกพระ 89/21 หมุท่ี ่2 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ 60170
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551 สหกรณ์การเกษตรไพศาล ี 60  หมู ่8 - ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
552 หจก.เรอืงสริปิิโตรเลยีม 249 หมู ่9 อนิทร-์เขาทราย โคกเดือ่ ไพศาล ี นครสวรรค์ 60220
553 สหกรณ์การเกษตรชุมแสง 71/3  หมู ่- แสงสวรรคเ์หนอื ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
554 สหกรณ์การเกษตรตากฟ้า 7  หมู ่1 ตากฟ้า-ท่าตะโก ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
555 สหกรณ์การเกษตรท่าตะโกพฒันา 99  หมู ่5 ท่าตะโก-หนองบวั ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
556 สหกรณ์การเกษตรบรรพตพสิยั 353/1  หมู ่2 หนองสงัข-์บรรพตพสิยั ท่างิว้ บรรพตพสิยั นครสวรรค์ 60180
557 หจก. ชลกรปิโตรเลยีม 65/3  หมู ่10 นครสวรรค-์พษิณุโลก หนองกรด บรรพตพสิยั นครสวรรค์ 60180
558 บจก.ทรพัยร์ุง่เรอืง เอนเนอรจ์ี 98 มว่งหกั พยหุะครีี นครสวรรค์ 60130
559 สหกรณ์การเกษตรพยหุะครี ี 41/1  หมู ่2 พหลโยธนิ ยา่นมทัรี พยหุะครีี นครสวรรค์ 60130
560 สหกรณ์การเกษตรศาลเจา้ไก่ต่อ 36/1 หมูท่ี ่6 ลเจา้ไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
561 สหกรณ์การเกษตรลาดยาว 101 หมูท่ี5่ วงัมา้ ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
562 สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิหนองบวั 485  หมู ่7 - วงับ่อ หนองบวั นครสวรรค์ 60110
563 หจก. แสงสุวรรณปิโตรเลยีม 19  หมู ่17 อนิทรบุ์ร-ีเขาทราย หนองบวั หนองบวั นครสวรรค์ 60110
564 สหกรณ์การเกษตรชุมแสง 124  หมูท่ี ่12 - หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค ์  60120
565 สหกรณ์การเกษตรปฎริปูทีด่นิแมว่งก ์ 166 หมูท่ี2่ - แมเ่ลย่์ แมว่งก์ นครสวรรค ์   60150
566 บจก.พรธวฒัน์ แก๊ส แอนด ์ออยล์ 104 หมู ่3 รตันาธเิบศร์ ไทรมา้ เมอืง นนทบุรี 11000
567 บจก.รตันา แก๊ส แอนด ์ออยล์ 108 หมู ่3 รตันาธเิบศร์ ไทรมา้ เมอืง นนทบุรี 11000
568 บจก.งามวงศว์านแก๊ส แอนด ์ออยล์ 83/7 หมู ่2 งามวงศว์าน บางเขน เมอืง นนทบุรี 11000
569 บางจาก - เรวดี 35/1 ซ.เรวด ี หมู ่3 - ตลาดขวญั เมอืงนนทบุรี นนทบุรี 11000
570 บางจาก - ประชาชืน่ 37/5  หมู ่1 ประชาชืน่ ท่าทราย เมอืงนนทบุรี นนทบุรี 11000
571 บางจาก - แคราย 54/45  หมู ่9 ตวิานนท์ บางกระสอ เมอืงนนทบุรี นนทบุรี 11000
572 บางจาก - แคราย 2 251  ตวิานนท์ บางกระสอ เมอืงนนทบุรี นนทบุรี 11000
573 บางจาก - รตันาธเิบศร์ 79/11-12  หมู ่3 รตันาธเิบศร์ บางรกัน้อย เมอืงนนทบุรี นนทบุรี 11000
574 บางจาก - ราชพฤกษ์. 14/5  หมู ่5 - บางรกัน้อย เมอืงนนทบุรี นนทบุรี 11000
575 บางจาก - พบิลูยส์งคราม (2) 5/26  หมู ่6 พบิลูยส์งคราม สวนใหญ่ เมอืงนนทบุรี นนทบุรี 11000
576 บางจาก - บางบวัทอง (1) 4/2  หมู ่4 ตลิง่ชนั-สุพรรณ ราษฎรน์ยิม ไทรน้อย นนทบุรี 11150
577 หจก.นครอนิทรพ์ฒันา 99/33 หมู ่1 ราชพฤกษ์ บางขนุกอง บางกรวย นนทบุรี 11130
578 สหกรณ์การเกษตรบางกรวย 15/10  หมู ่4 บางกรวย-จงถนอม มหาสวสัดิ ์ บางกรวย นนทบุรี 11130
579 บางจาก - เทดิพระเกยีรติ 87/93  หมู ่3 - วดัชลอ บางกรวย นนทบุรี 11130
580 บจก.โชคอนนัต ์รเีทล แอนด ์ซพัพลาย 168 1 ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี 11130
581 บางจาก - ไทรน้อย 47/1  หมู ่2 บางกรวย-ไทรน้อย บางบวัทอง บางบวัทอง นนทบุรี 11110
582 บจก.วเีอส ปิโตรเลยีม แอนด ์เอน็เนอรจ์ี ้ 89 6 บางรกัพฒันา บางบวัทอง นนทบุรี 1110
583 บางจาก - บางบวัทอง (3) 211/1  หมู ่3 บางบวัทอง-ไทรน้อย บางรกัพฒันา บางบวัทอง นนทบุรี 11110
584 บางจาก - กาญจนภเิษก 41 67 หมูท่ี ่6 - บางรกัพฒันา บางบวัทอง นนทบุรี 11110
585 บจก.ธารทองเจรญิ เอนเนอรจ์ี 49/3 6 ละหาร บางบวัทอง นนทบุรี 11110
586 หจก.น เจรญิแก๊ส *8/4 หมูท่ี ่4 ล าโพ บางบวัทอง นนทบุรี 11110
587 บางจาก - ราชพฤกษ์ 2 54/11 หมู ่2 บางพลบั ปากเกรด็ นนทบุรี 11120
588 บจก. ไอ.อ.ี เทรดดิง้ 99/481  หมู ่8 ตวิานนท์ บางพดู (บางพงั) ปากเกรด็ นนทบุรี 11120
589 หจก. รุง่ทวิา ปิโตรเลยีม 8/153  หมู ่3 ตวิานนท์ บา้นใหม่ ปากเกรด็ นนทบุรี 11120
590 บางจาก - แจง้วฒันะ 223/277  หมู ่4 แจง้วฒันะ ปากเกรด็ ปากเกรด็ นนทบุรี 11120
591 บางจาก - แจง้วฒันะ 22 112/1 หมู ่5 แจง้วฒันะ ปากเกรด็ ปากเกรด็ นนทบุรี 11120
592 บางจาก - บางบวัทอง 80 หมูท่ี ่9 ละหาร บางบวัทอง นนทบุร ี 11110
593 บจก. ชยัยทุธปิโตรเลยีม 50/1192 9 บางพดู ปากเกรด็ นนทุบรี 11120
594 บจก.เอสพเีอฟ (2020) 99/481 8 บางพดู ปากเกรด็ นนทุบรี 11120
595 หจก.ทพิวรรณปิโตรเลยีม 158 พชิติบ ารงุ บางนาค เมอืง นราธวิาส 96000
596 หจก.ทพิวรรณปิโตรเลยีม 5 หมูท่ี7่ ล าภู เมอืง นราธวิาส 96000
597 บจก.ทรปิเปิล เค กรุป๊ 7 หมูท่ี ่10 - ล าภู เมอืง นราธวิาส 96000 
598 สกก.เชยีงกลาง 51 หมูท่ี2่ เปือ เชยีงกลาง น่าน 55160
599 สหกรณ์การเกษตรเชยีงกลาง 166 หมู ่8 - พระพทุธบาท เชยีงกลาง น่าน 55160
600 สหกรณ์การเกษตรเมอืงน่าน 522  หมู ่4 น่าน-เชยีงมว่น ไชยสถาน เมอืงน่าน น่าน 55000
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601 สหกรณ์การเกษตรเวยีงสา  สาขา 1 276  หมู ่2 ยนัตรกจิโกศล กลางเวยีง เวยีงสา น่าน 55110
602 สหกรณ์การเกษตรเวยีงสา 159  หมู ่10 แพร-่น่าน อ่ายนาไลย เวยีงสา น่าน 55110
603 สกก.ท่าวงัผา 416 หมูท่ี7่ ท่าวงัผา ท่าวงัผา น่าน 55140
604 สหกรณ์การเกษตรท่าวงัผา 252 หมูท่ี1่0 ศรภีมูิ ท่าวงัผา น่าน 55140
605 สหกรณ์การเกษตรทุ่งชา้ง 129  หมู ่2 - ทุ่งชา้ง ทุ่งชา้ง น่าน 55130
606 สหกรณ์การเกษตรนาน้อย 105  หมู ่6 เจา้ฟ้า ศรษีะเกษ นาน้อย น่าน 55150
607 สหกรณ์การเกษตรนาหมืน่ 65 หมู ่1 นาหมืน่ นาหมืน่ น่าน 55180
608 สหกรณ์การเกษตรนาหมืน่  (สาขา 1) 176  หมู ่5 - บ่อแกว้ นาหมืน่ น่าน 55180
609 สหกรณ์การเกษตรบา้นหลวง 125 8 สวด บา้นหลวง น่าน 55190
610 สหกรณ์การเกษตรปัว 253  หมู ่1 น่าน-ทุ่งชา้ง ปัว ปัว น่าน 55120
611 สหกรณ์การเกษตรปัว (สาขาอวน) 197 - ปัว-น ้ายาว อวน ปัว น่าน 55120
612 สหกรณ์การเกษตรสองแคว 96 หมู3่ ถนน ท่าวงัผา-เชยีงค า นาไรห่ลวง สองแคว น่าน 55160
613 สหกรณ์การเกษตรเซกา 30 หมูท่ี ่11 เซกา-หนองหิง้ เซกา เซาก บงึกาฬ 38150
614 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.บุรรีมัย ์ 172 หมูท่ี ่2 ตาเป๊ก เฉลมิพระเกยีรติ บุรรีมัย์ 31110
615 สหกรณ์การเกษตรอ าเภอเมอืงบุรรีมัย ์ 188 หมู ่3 บุรรีมัย์-คเูมอืง ชุมเหด็ เมอืง บุรรีมัย์ 31000
616 บางจาก - บุรรีมัย์ 500 9 อสิาณ เมอืง บุรรีมัย์ 31000
617 หจก. เจนศริศิกัดิปิ์โตรเลยีม 27/3  หมู ่18 บุรรีมัย์-บา้นพลวง อสิาณ เมอืงบุรรีมัย์ บุรรีมัย์ 31000
618 หจก. บุรรีมัยม์ณฑน์ดิาออยล์ 195  หมู ่4 บุรรีมัย์-ประโคนชยั อสิาณ เมอืงบุรรีมัย์ บุรรีมัย์ 31000
619 สหกรณ์นคิมแคนดง 71  หมู ่11 - แคนดง แคนดง บุรรีมัย์ 31150
620 สหกรณ์การเกษตรกระสงั 107 หมูท่ี2่1 กระสงั กระสงั บุรรีมัย์ 31160
621 สหกรณ์การเกษตรคเูมอืง 11  หมู ่10 - คเูมอืง คเูมอืง บุรรีมัย์ 31190
622 หจก. สนวนรตัน์ปิโตรเลยีม 98  หมู ่7 บุรรีมัย์-พทุไธสง (2074) คเูมอืง คเูมอืง บุรรีมัย์ 31190
623 สหกรณ์การเกษตรนางรอง 89 หมู ่6 หนองโบสถ์ นางรอง บุรรีมัย์ 31110
624 หจก.เฉลมิพล ปิโตรเลยีม(9559) 105 หมูท่ี1่ โคกมา้ ประโคนชยั บุรรีมัย์ 31140
625 สหกรณ์การเกษตรปะค า 300  หมู ่8 ปะค า-นางรอง ปะค า ปะค า บุรรีมัย์ 31220
626 หจก. พ ีอาร ์ท ีปิโตรเลยีม 512  หมู ่1 ประทาย-ยโสธร (202) พทุไธสง พทุไธสง บุรรีมัย์ 31120
627 สหกรณ์การเกษตรละหานทราย 240/5  หมู ่2 ละหานทราย-บา้นกรวด ละหานทราย ละหานทราย บุรรีมัย์ 31170
628 สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ 48  หมู ่12 - โคกลาง ล าปลายมาศ บุรรีมัย์ 31130
629 สหกรณ์การเกษตรสตกึ 200 หมูท่ี9่ สตกึ สตกึ บุรรีมัย์ 31150
630 สหกรณ์การเกษตรหนองหงส ์ 164 หมูท่ี ่2 ไทยสามคัคี หนองหงส์ บุรรีมัย์ 31240
631 สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ ์ 108 หมูท่ี ่8 - ศรสีวา่ง นาโพธิ ์ บุรรีมัย ์ 31230
632 บจก.เบสท ์เอน็เนอรย์ี ่พลสั 55/5 หมูท่ี5่ บางกะดิ เมอืง ปทุมธานี 12000
633 บจก.เวกสัออโต ้สเตชัน่ 10 5 บางกะดี เมอืง ปทุมธานี 12000
634 บางจาก - พฒันสมัพนัธ์ 62/5  หมู ่- พฒันสมัพนัธ์ บางปรอก เมอืงปทุมธานี ปทุมธานี 12000
635 บจก. ลิม้เจรญิผล 152/4  หมู ่6 รงัสติ-ปทุมธานี บางพนู เมอืงปทุมธานี ปทุมธานี 12000
636 บางจาก - บางพนู 2 77/2  หมู ่5 - บางพนู เมอืงปทุมธานี ปทุมธานี 12000
637 บางจาก - สวสัดกิารศนูยฝึ์กอบรมวศิวกรรมเกษตรบางพนู 1/13-14  หมู ่6 รงัสติ-ปทุมธานี บางพนู เมอืงปทุมธานี ปทุมธานี 12000
638 สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง  (สาขา 1) 45/1  หมู ่7 - คลองเจด็ คลองหลวง ปทุมธานี 12120
639 สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง 2/8  หมู ่7 - คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
640 หจก. สหรุง่เรอืงออยล์ 45/5  หมู ่6 - คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120
641 บจก.เบสท ์เอน็เนอรย์ี ่พลสั 63 หมูท่ี3่ พหลโยธนิ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 10900
642 บางจาก - นวนคร 55/200  หมู ่13 - คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
643 บางจาก - พหลโยธนิ 38 54/4 พหลโยธนิ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
644 บจก. ร ่ารวย ปิโตรเลยีม 137  หมู ่- รงัสติ-นครนายก ประชาธปัิตย์ ธญับุรี ปทุมธานี 12130
645 หจก. สมัฤทธิอ์อยล์ 25/2  หมู ่4 รงัสติ-นครนายก ล าผกักดู ธญับุรี ปทุมธานี 12110
646 บางจาก - ลาดหลมุแกว้ 5/5 หมู ่5 ปทุมธานี-ลาดหลมุแกว้ คบูางหลวง ลาดหลมุแกว้ ปทุมธานี 12140
647 บางจาก - ล าลกูกา(คลอง 1 ) 164/8 หมู ่9 คคูต ล าลกูกา ปทุมธานี 12130
648 บจก.พรรณีกรนีออยล ์ 11-Sep 2 บงึค าพรอ้ย ล าลกูกา ปทุมธานี 12150
649 บจก.รวยรุง่เรอืง ปิโตรเลยีม 68 หมูท่ี5่ ล าลกูกา บงึค าพรอ้ย ล าลกูกา ปทุมธานี 12150
650 สหกรณ์การเกษตรล าลกูกา 44/3  หมู ่5 พหลโยธนิ-ล าลกูกา บงึค าพรอ้ย ล าลกูกา ปทุมธานี 12150



ล ำดบั สถำนีบริกำร เลขท่ี หมู่ ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย์
651 บจก.เคมารท์บรกิาร 26/22 หมูท่ี3่ ลาดสวาย ล าลกูกา ปทุมธานี 121500
652 หจก. ช.รุง่รตัน์บรกิาร 49  หมู ่4 มนีบุร-ีล าลกูกา-หนองแค บงึกาสาม หนองเสอื ปทุมธานี 12170
653 หจก.บุญคุม้ออยลบ์รกิาร(1993) 69/1 ม.6  ถ.ฟ้าคราม เลยีบคลองสอง คคูต ล าลกูกา ปทุมธาน ี 12130
654 หจก.จุฑาสมติร 97 หมูท่ี ่5 บางเดือ่ เมอืง ปทุมธาน ี   12000
655 วสิาหกจิชุมชนน ้ามนับางสะพาน 131 6 ก าเนดินพคุณ บางสะพาน ประจวบครีขีนัธ์ 77140
656 หจก.โชควรรณา ปิโตรเลยีม 33 หมูท่ี ่2 ทองมงคล บางสะพาน ประจวบครีขีนัธ์ 77230
657 หจก.ไทยแก๊สปิโตรเลยีม 625/3 หมูท่ี1่ เพชรเกษม เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบครีขีนัธ์ 77120
658 บจก.สยามสุขสวสัดิ ์(ปราณบุร)ี 567/5 หมูท่ี3่ วงักพ์ง ปราณบุรี ประจวบครีขีนัธ์ 77120
659 บจก.เขาเต่า แก๊สดี 112/14 หนองแก หวัหนิ ประจวบครีขีนัธ์ 77110
660 สหกรณ์การเกษตรหนองพลบัรุง่เรอื 395 2 หนองพลบั หวัหนิ ประจวบครีขีนัธ์ 77110
661 บจก.พทีเูอน็ ปิโตรเลยีม 130/5 หมูท่ี ่9 ทบัสะแก ทบัสะแก ประจวบครีขีนัธ ์ 77130
662 สกก.บางสะพานน้อย 109 ปากแพรก บางสะพานน้อย ประจวบครีขีนีธ์ 77170
663 สหกรณ์การเกษตรเมอืงปราจนีบุร ี 140 หมู ่2 ไมเ้คด็ เมอืง ปราจนีบุรี 25230
664 บจก. สหพฒันพบิลู  (มหาชน) 169/1  หมู ่5 สุวรรณศร นนทรี กบนิทรบุ์รี ปราจนีบุรี 25110
665 บจก.เอมมี ่เอน็จวีี 219 หมูท่ี ่15 นนทรี กบนิทรบุ์รี ปราจนีบุรี 25110
666 บจก กณัฐกะ ปิโตรเลยีม 99/9 ลาดตะเคยีน กบนิทรบุ์รี ปราจนีบุรี 25110
667 สหกรณ์นคิมกบนิทรบุ์ร ี 721  หมู ่2 - ทุ่งโพธิ ์ นาดี ปราจนีบุรี 25220
668 หจก. บา้นสรา้ง เซอรว์สิ กรุป๊ 57  หมู ่6 ทางหลวง (3481) บางกระเบา บา้นสรา้ง ปราจนีบุรี 25150
669 หจก. ส.โชตริตัน์บรกิาร 510  หมู ่2 สุวรรณศร (33) ประจนัตคาม ประจนัตคาม ปราจนีบุรี 25130
670 สหกรณ์การเกษตรโคกปีบ 207  หมู ่7 สุวนิทวงศ์ โคกปืบ ศรมีโหสถ ปราจนีบุรี 25190
671 สหกรณ์การเกษตรศรมีหาโพธ ิ 23  หมู ่9 - ศรมีหาโพธิ ศรมีหาโพธิ ปราจนีบุรี 25140
672 สหกรณ์การเกษตรปะนาเระ 26/7  หมู ่2 - ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี 94130
673 หจก. วชัระปิโตรเลยีม 200/1  หมู ่8 เอเซยี (ปัตตาน-ีหาดใหญ่) บ่อทอง หนองจกิ ปัตตานี 94170
674 บจก. กฤตย ์ (สาขา 2) 19/5  หมู ่10  ปทุมธานี-บางปะหนั ปากกราน  เมอืง พระนครศรอียธุยา 13000 
675 สหกรณ์การเกษตรเสนา 6 หมูท่ี2่ - เจา้เจด็ เสนา พระนครศรอียธุยา 13110
676 บจก. บา้นแพน เอนจเินยีริง่ แอนด ์โฮลดิง้ 85  หมู ่11 - บางนมโค เสนา พระนครศรอียธุยา 13110
677 หจก.สวนหลวงขนส่ง 33 1 บา้นซุง้ นครหลวง พระนครศรอียธุยา 13260
678 สหกรณ์การเกษตรบางบาล 64  หมู ่2 - กบเจา บางบาล พระนครศรอียธุยา 13250
679 หจก.ตัง้ประไพพฒันา แก๊ส 16 หมูท่ี3่ พทุเลา บางประหนั พระนครศรอียธุยา 13220
680 บจก. พงษ์สุภาพรออยล ์ 8/3  หมู ่3 เอเซยี หนัสงั (บา้นแจง้) บางปะหนั พระนครศรอียธุยา 13220
681 บจก.รวยมหาทรพัย ์ปิโตรเลยีม 28/20 หมูท่ี ่9 เชยีงรากน้อย บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 13180
682 บางจาก - ประตนู ้าพระอนิทร์ 140/17  หมู ่7 พหลโยธนิ เชยีงรากน้อย บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 13180
683 บจก.สยามสุขสวสัดิ ์จก. 63 หมู ่4 คลองจกิ บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 13160
684 บางจาก - คลงับางปะอนิ 99  หมู ่9 ทางเขา้-ออก FPT บางกระสัน้ บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 13160
685 บางจาก - บางปะอนิ 3/6  หมู ่9 - บา้นโพ บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 13160
686 บางจาก - สายเอเซยี 59  หมู ่3 เอเซยี บา้นหวา้ บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 13160
687 บจ.ไออารอ์าร ์คอรเ์ปอรเ์รชัน่ สาขา 4 55/5 สามเรอืน บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 13160
688 บจ.ต.ปราสาททอง 92 หมู ่6 พหลโยธนิ เชยีงรากน้อย  บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 13180
689 บางจาก - สายเอเซยี 2 52  หมู ่7 เอเซยี กม. 69 คลองสวนพลู พระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา 13000
690 สหกรณ์การเกษตรพระนครศรอียธุยา 58/1  หมู ่8 อยธุยา-สุพรรณบุรี บา้นป้อม พระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา 13000
691 บจก.วรโชค ปิโตรเลยีม 90/2 4 ภาชี ภาชี พระนครศรอียธุยา 13140
692 หจก.พรอรณุบรกิาร 58/1  หมู ่5 ตลิง่ชนั-สุพรรณ(ทางหลวงบางบวัทอง-สุพรรณบุร)ี  สามเมอืง  ลาดบวัหลวง  พระนครศรอียธุยา 13230 
693 บจก.ไออารอ์าร ์คอรเ์ปอรเ์รชัน่  สาขา 5 555 หมูท่ี ่2 - ล าไทร วงัน้อย พระนครศรอียธุยา 13170
694 บางจาก - พหลโยธนิ ขาเขา้ กม.59 55/1  หมู ่3 พหลโยธนิ ล าไทร วงัน้อย พระนครศรอียธุยา 13170
695 สหกรณ์การเกษตร อุทยั 8/5 หมู ่13 บางปะอนิ-อุทยั อุทยั อุทยั พระนครศรอียธุยา 13210
696 สหกรณ์การเกษตรเชยีงมว่น 160  หมู ่11 - บา้นมาง เชยีงมว่น พะเยา 56160
697 ส านกังานสหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิเมอืงพะเยา หมูบ่า้นหว้ยบง เลขที ่98  หมู ่18 พะเยา-เชยีงราย แมปื่ม เมอืงพะเยา พะเยา 56000
698 สหกรณ์การเกษตรจุน 174  หมู ่1 จุน-ปง จุน จุน พะเยา 56150
699 สหกรณ์การเกษตรจุน  สาขา 1 1  หมู ่8 จุน-ป่าแดด หงสห์นิ จุน พะเยา 56150
700 สหกรณ์การเกษตรศุภนมิติจุน 335 หมู ่10 หว้ยยางขาม จุน พะเยา 56150



ล ำดบั สถำนีบริกำร เลขท่ี หมู่ ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย์
701 สหกรณ์การเกษตรปง 222 หมู ่1 นาปรงั ปง พะเยา 56140
702 สหกรณ์นคิมเชยีงค า 56  หมู ่3 สบบง-บา้นฮวก ป่าสกั ภซูาง พะเยา 56110
703 หจก.ปังปอนดอ์อยล์ 29/38 - - ตากแดด เมอืง พงังา    82000
704 บจก.พรรณพลงั 6395  4 1 เขาเจยีก เมอืง พทัลงุ 93000
705 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.พทัลงุ 251  หมู ่5 รพช.สีแ่ยกใสยวน-บา้นส านกัปรางค์ นาขยาด ควนขนุน พทัลงุ 93110
706 กลุม่เกษตรกรท านาตะโหมด 92  หมู ่9 - ตะโหมด ตะโหมด พทัลงุ 93160
707 สกก.ปากพะยนู 144 หมูท่ี ่2 หารเทา ปากพะยนู พทัลงุ 93120
708 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.พทัลงุ(สอง) 167  หมู ่7 ทางหลวง 4164 เขายา่ ศรบีรรพต พทัลงุ 93190
709 สหกรณ์การเกษตรเมอืงพจิติร 27/15  หมู ่- พจิติร-ก าแพงเพชร ในเมอืง เมอืงพจิติร พจิติร 66000
710 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพจิติร  157  หมู ่2 พจิติร-ตะพานหนิ ท่าหลวง เมอืงพจิติร พจิติร 66000
711 สหกรณ์การเกษตรโพทะเล 681  หมู ่3 - โพทะเล โพทะเล พจิติร 66130
712 หจก. ภูอ่ยู่ 200  หมู ่1 ตากฟ้า-เขาทราย วงังิว้ใต้ ดงเจรญิ พจิติร 66210
713 สหกรณ์การเกษตรตะพานหนิ  (สาขาตลาดกลาง) 218/2  หมู ่8 เทศบาล 1 หว้ยเกตุ ตะพานหนิ พจิติร 66110
714 สหกรณ์การเกษตรทบัคลอ้ 883/3  หมู ่9 - ทบัคลอ้ ทบัคลอ้ พจิติร 66150
715 สหกรณ์การเกษตรบางมลูนาก 53/7  หมู ่1 บางมลูนาก-ชุมแสง เนนิมะกอก บางมลูนาก พจิติร 66120
716 หจก. อโนทยัปิโตรเลยีม 129/1  หมู ่11 เลีย่งเมอืงบางมลูนาก เนนิมะกอก บางมลูนาก พจิติร 66120
717 หจก.บงึนารางบรกิารแก๊ส 456 หมูท่ี ่2 บงึนาราง บงึนาราง พจิติร 66130
718 สหกรณ์การเกษตรสามงา่ม  สาขา 1 39  หมู ่1 ก าแพงเพชร-พจิติร บา้นนา วชริบารมี พจิติร 66140
719 สหกรณ์ชาวนาวชริบารม ี 47/5  หมู ่1 พจิติร-ก าแพงเพชร กม.57 บงึบวั วชริบารมี พจิติร 66140
720 สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิสามงา่มหนึ่ง 196 หมูท่ี1่8 - เนนิปอ สามงา่ม พจิติร 66140
721 สหกรณ์การเกษตรเมอืงพจิติร 135 หมูท่ี ่2 พจิติร 66190
722 บางจาก - พษิณุโลก 68/3 หมู ่5 พลายชุมพล เมอืง พษิณุโลก 65000
723 บางจาก -พษิณุโลก ทล.11 กม.228 555 หมูท่ี3่ สมอแข เมอืง พษิณุโลก 65000
724 บางจาก - บรมไตรโลกนารถ 525/6  หมู ่- บรมไตรโลกนารถ 2 ในเมอืง เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก 65000
725 บางจาก - พญาเสอื 286/2  พญาเสอี ในเมอืง เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก 65000
726 สหกรณ์การเกษตรชาตติระการ 433/1  หมู ่5 - ป่าแดง ชาตติระการ พษิณุโลก 65170
727 สหกรณ์การเกษตรนครไทย 169 หมูท่ี ่4 นครไทย นครไทย พษิณุโลก 65120
728 สหกรณ์การเกษตรนคิมฯ บางระก า  (สาขาคุยมว่ง) 9/1 2 คุยมว่ง บางระก า พษิณุโลก 65240
729 หจก. ทรายทองปิโตรเลยีม 671/4  หมู ่7 ลานกระบอื-บางระก า บางระก า บางระก า พษิณุโลก 65140
730 สหกรณ์การเกษตรนคิมฯ บางระก า 514/1  หมู ่4 พษิณุโลก-ลานกระบอื หนองกุลา บางระก า พษิณุโลก 65140
731 สหกรณ์การเกษตรวงัทอง 481  หมู ่14 พษิณุโลก-หลม่สกั วงัทอง วงัทอง พษิณุโลก 65130
732 สหกรณ์นคิมวงัทอง 467 หมูท่ี ่4 บา้นน้อยซุม้ขีเ้หลก็ เนนิมะปราง พษิณุโลก   65190
733 หจก.ไชยนาม กรุป๊ 399/2  หมูท่ี ่7 - สมอแข เมอืง พษิณุโลก    65000
734 บางจาก - บายพาส ภเูกต็ กม.4 99/44 5 รษัฎา เมอืง ภเูกต็ 83000
735 บางจาก - ภเูกต็ 24/11  หมู ่4 วเิศษ ราไวย์ เมอืงภเูกต็ ภเูกต็ 83130
736 บางจาก - กะทู้ 2/75-76  หมู ่2 - กะทู้ กะทู้ ภเูกต็ 83120
737 บจก. บุญศลิป์ ปิโตรเลยีม ออยล ์ 232/13 ป่าตอง กะทู้ ภเูกต็ 83150
738 บจก. นาคสมบรูณ์สุข 54 5 ศรสีุนทร ถลาง ภเูกต็ 83100
739 บจก.สยามสุขสวสัดิ ์จก. สาขาภเูกต็ 56/2 1 สาคู ถลาง ภเูกต็ 83110
740 บจก.ธนาษติ 754 หมูท่ี5่ เชยีงยนื เชยีงยนื มหาสารคาม 44000
741 สหกรณ์การเกษตรเมอืงมหาสารคาม 103  หมู ่23 - เขวา เมอืงมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
742 บจก. สารคามวศิวกจิ 17  หมู ่11 มหาสารคาม-วาปีปทุม แวงน่าง เมอืงมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
743 บจก. สารคามวศิวกจิ 199  นครสวรรค์ ตลาด เมอืงมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
744 สหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลกูคา้ ธ.ก.ส.มหาสารคาม 88  หมู ่16 - ท่าสองคอน เมอืงมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
745 สหกรณ์การเกษตรแกด า 83 หมูท่ี3่ แกด า แกด า มหาสารคาม 44190
746 สหกรณ์เครดติยเูนี่ยนวงัขนาย  สาขาโกสุมพสิยั 6  หมู ่9 - แกง้แก โกสุมพสิยั มหาสารคาม 44140
747 สหกรณ์การเกษตรโกสุมพสิยั 70  หมู ่5 โกสุม-เชยีงยนื ยางน้อย โกสุมพสิยั มหาสารคาม 44140
748 หจก. วฒันกติกิุล 312  หมู ่12 ผดุงประชากร หวัขวาง โกสุมพสิยั มหาสารคาม 44140
749 สหกรณ์การเกษตรบรบอื  สาขากุดรงั 80  หมู ่2 - หนองแวง กุดรงั มหาสารคาม 44130
750 สหกรณ์การเกษตรนาเชอืก 89  หมู ่- นาเชอืก-บรบอื นาเชอืก นาเชอืก มหาสารคาม 44170



ล ำดบั สถำนีบริกำร เลขท่ี หมู่ ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย์
751 สหกรณ์การเกษตรนาดนู 168 หมูท่ี6่ นาดนู นาดนู มหาสารคาม 44180
752 สหกรณ์การเกษตรบรบอื (สาขาดอนงวั) หมุบ่า้นดอนงวั ดอนงวั บรบอื มหาสารคาม 44130
753 สกก.บรบอื (สาขา สมนุก) 434 1 สุขาถบิาล บรบอื บรบอื มหาสารคาม 44130
754 บางจาก - พยคัฆภมูพิสิยั 223  หมู ่16 อรณุประเสรฐิ ปะหลาน พยคัฆภมูพิสิยั มหาสารคาม 44110
755 หจก.สองตระกลู 210 หมูท่ี ่13 แก่งเลงิจาน วงัทองหลา มหาสารคาม 44000
756 หจก. ท ีเอส บ ีบรกิาร 163/1-15  หมู ่12 วาปีปทุม-พยคัฆภมูพิสิยั (2045) หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 44120
757 หจก.ไอ เอน็ จ ีก๊าซ 42/1 นครสวรรค์ ตลาดพลู เมอืง มหาสารคาม    44000
758 สหกรณ์การเกษตรค าชะอี 124 หมูท่ี5่ กุฉนิารายณ์-มกุดาหาร น ้าเทีย่ง ค าชะอี มกุดาหาร 49110
759 สหกรณ์การเกษตรนคิมค าสรอ้ย 61 หมู ่5 กกแดง นคิมค าสรอ้ย มกุดาหาร 49130
760 สหกรณ์การเกษตรนคิมค าสรอ้ย  สาขา 2 25  หมู ่13 หมูบ่า้นค าแสนสุข ชยางกรู นคิมค าสรอ้ย นคิมค าสรอ้ย มกุดาหาร 49130
761 สหกรณ์การเกษตรหนองสงู 67 หมูท่ี ่1 หนองสงูเหนอื หนองสงู มกุดาหาร 49110
762 สหกรณ์การเกษตรหนองสงู สาขา1 2  หนองสงู-มกุดาหาร  หนองสงูเหนอื หนองสงู มกุดาหาร 49160
763 สหกรณ์การเกษตรเลงินกทา 293 หมูท่ี1่3 ชยางกรู สามแยก เลงินกทา ยโสธร 35120
764 สหกรณ์การเกษตรกุดชุม 111  หมู ่5 - กุดชุม กุดชุม ยโสธร 35140
765 สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั 221 7 คอ้วงั คอ้วงั ยโสธร 35160
766 หจก. มหาเรอืงชยั 205  หมู ่8 ทางหลวงหมายเลข 2227 ตอนพนมไพร-มหาชนะชยั ฟ้าหยาด มหาชนะชยั ยโสธร 35130
767 สหกรณ์การเกษตรป่าติว้ 98 หมูท่ี ่8 อรณุประเสรฐิ กระจาย ป่าติว้ ยโสธร 35150
768 สหกรณ์การเกษตรธารโต 92-95 1 ธารโต ธารโต ยะลา 95150
769 หจก. ไทยนยิมออยล์ 204  หมู ่2 - เกษตรวสิยั เกษตรวสิยั รอ้ยเอด็ 45150
770 สหกรณ์การเกษตรเมอืงสรวง 251  หมู ่4 - หนองผอื เมอืงสรวง รอ้ยเอด็ 45220
771 สหกรณ์การเกษตรเสลภมู ิ 167  หมู ่6 แจง้สนทิ กลาง เสลภมูิ รอ้ยเอด็ 45120
772 สกก.โพนทองสาขา1 377 หมูท่ี1่ แวง โพนทอง รอ้ยเอด็ 45110
773 สกก.โพนทอง 99 หมูท่ี8่ โพธิศ์รสีวา่ง โพนทอง รอ้ยเอด็ 45110
774 บางจาก - โพนทอง 171 หมู ่12 สระนกแกว้ โพนทอง รอ้ยเอด็ 45110
775 สหกรณ์การเกษตรปทุมรตัต ์ 277  หมู ่12 - บวัแดง ปทุมรตัต์ รอ้ยเอด็ 45190
776 สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิสุวรรณภมูสิอง 29  หมู ่14 - ทุ่งหลวง สุวรรณภมูิ รอ้ยเอด็ 45130
777 สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิสุวรรณภมูหินึ่ง 102  หมู ่14 - สระคู สุวรรณภมูิ รอ้ยเอด็ 45130
778 สหกรณ์การเกษตรหนองพอก 238  หมู ่9 - รอบเมอืง หนองพอก รอ้ยเอด็ 45210
779 สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ 219  หมู ่7 - อาจสามารถ อาจสามารถ รอ้ยเอด็ 45160
780 สหกรณ์การเกษตรเมยวด ี 53  หมูท่ี ่5 - ชมสะอาด เมยวดี รอ้ยเอด็  45250
781 หจก.โรงงานบรรจุแก๊สเทพศรินิทร์ 39/5 หมูท่ี ่3 บางริน้ เมอืง ระนอง 85000
782 บจก.เตมิเตม็ระยอง 995/1 เชงิเนนิ เมอืง ระยอง 21000
783 บางจาก - ระยอง 2 582/19 สุขมุวทิ เนนิพระ เมอืง ระยอง 21000
784 บางจาก - ระยอง 351/2  สุขมุวทิ เนนิพระ เมอืงระยอง ระยอง 21000
785 หจก.บุญช่วยเหลอื(กระแสบน) 294 หมูท่ี ่8 บา้นบงึ-แกลง กระแสบน แกลง ระยอง 21110
786 หจก.ไต๋ปิโตรเลยีม 337/1 สุขวุทิ ทางเกวยีน แกลง ระยอง 21110
787 สหกรณ์การเกษตรนคิมฯระยอง 91/8  หมู ่2 - นคิมพฒันา นคิมพฒันา ระยอง 21180
788 บจก.เกา้กอ้ง ปิโตรเลยีม 544 6 บางละมงุ-ระยอง(36) นคิมพฒันา ระยอง 21180
789 สหกรณ์การเกษตรนคิมฯ ระยอง  (สาขา 1) 297/1 หมูท่ี ่1 - นคิมพฒันา นคิมพฒันา ระยอง 21180
790 สหกรณ์การเกษตรบา้นค่าย 207  หมู ่1 บา้นค่าย-ระยอง บา้นค่าย บา้นค่าย ระยอง 21120
791 สหกรณ์การเกษตรบา้นค่าย(สาขาหนองกรบั) 239  หมู ่3 บา้นค่าย-บา้นบงึ หนองบวั บา้นค่าย ระยอง 21120
792 สหกรณ์การเกษตรบา้นฉาง  29/1 3 สุขมุวทิ บา้นฉาง บา้นฉาง ระยอง 21130
793 สหกรณ์การเกษตรนคิมฯระยอง  (สาขาปลวกแดง) 382/1  หมู ่3 3245 แมน่ ้าคู้ ปลวกแดง ระยอง 21140
794 สกก.ปลวกแดง สาขาที ่00001 874 หมูท่ี1่ ตาสทิธิ ์ ปลวกแดง ระยอง 21140
795 สหกรณ์การเกษตรปลวกแดง 385  หมู ่1 ปลวกแดง – ชลบุรี ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140
796 บจก. พ ีเอ แคปปิตอล 91/8  หมู ่1 - ละหาร ปลวกแดง ระยอง 21140
797 สหกรณ์นคิมชุมแสงจนัทร ์ 16  หมู ่1 วงัจนัทร-์บา้นค่าย ชุมแสง วงัจนัทร์ ระยอง 21210
798 บจก.รฐัอรอญัญ์ ออยล์ 168 หมูท่ี6่ - ป่ายบุใน วงัจนัทร์ ระยอง 21210
799 สหกรณ์นคิมวงัไทร 151  หมู ่3 บา้นบงึ-แกลง พลงตาเอีย่ม วงัจนัทร์ ระยอง 21210
800 บางจาก -ระยอง สุขมุวทิ กม. 35 สุขมุวทิ เนนิพระ เมอืง ระยอง   21000



ล ำดบั สถำนีบริกำร เลขท่ี หมู่ ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย์
801 หจก.อซีีแ่ก๊ส 4/1 หมูท่ี ่7 - เพ เมอืง ระยอง   21160
802 หจก.หนู กุง้ นก (หว้ยท่าชา้ง) 77 หมูท่ี5่ เพชรเกษม โคกหมอ้ เมอืงราชบุรี ราชบุรี 76140
803 บจ.เคเอสเอม็ โพธาราม ปิโตรเลยีม 88 หมู ่6 ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี 70120
804 บจก. เชยีงเฮงปิโตรเลยีม 37/2  หมู ่4 เพชรเกษม บา้นฆอ้ง โพธาราม ราชบุรี 70120
805 บจก.เอสเจซ ีเพาเวอร์ 41 หมูท่ี ่2 - จอมบงึ จอมบงึ ราชบุรี 70150
806 บจก.เอแอนดอ์าร ์มลิค์ 121/10 เพชรเกษมเก่า หนองออ้ บา้นโป่ง ราชบุรี 70110
807 บจก.บ ีปิโตรเลยีม เซอรว์สิ 9 รามเดโช ทะเลชุบศร เมอืง ลพบุรี 15000
808 สหกรณ์การเกษตรนคิมสรา้งตนเองเขตโคกตมู 170  หมู ่2 - โคกตมู เมอืงลพบุรี ลพบุรี 15210
809 บางจาก - ลพบุรี 217/14  หมู ่- นารายณ์มหาราช ทะเลชุบศร เมอืงลพบุรี ลพบุรี 15000
810 สหกรณ์การเกษตรโคกส าโรง 109  หมู ่9 พหลโยธนิ โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบุรี 15210
811 หจก. ป.ธนพลคา้น ้ามนั 4  หมู ่4 ท่ามะนาว ท่ามะนาว ชยับาดาล ลพบุรี 15130
812 สหกรณ์การเกษตรท่าวุง้ 346  หมู ่1 สงิหบุ์ร-ีลพบุรี ท่าวุง้ ท่าวุง้ ลพบุรี 15150
813 หจก. ณฏัยา 1997 69/1  หมู ่2 ทางหลวงจงัหวดับางงา-ท่าโขลง-บา้นหมี ่(3028) สนามแจง บา้นหมี่ ลพบุรี 15110
814 หจก. วทิรูยบ์รกิาร 96  หมู ่9 - โคกสลงุ พฒันานคิม ลพบุรี 15140
815 บางจาก - พฒันานคิม 211/1  หมู ่3 - ดลีงั พฒันานคิม ลพบุรี 15220
816 สหกรณ์การเกษตรพฒันานคิม 224/3  หมู ่1 - ดลีงั พฒันานคิม ลพบุรี 15220
817 สหกรณ์โคนมพฒันานคิม 29  หมู ่10 ลพบุร-ีวงัมว่ง พฒันานคิม พฒันานคิม ลพบุรี 15140
818 สหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลกู-คา้ ธ.ก.ส.ลพบุร ี 190  หมูท่ี ่3 หนองมว่ง หนองมว่ง ลพบุร ี 15170 
819 บจก.เจรญิรุง่เรอืงกจิ แก๊ส 54 99/29 หมูท่ี ่4 ถนนใหญ่ เมอืง ลพบุร ี         15000
820 สหกรณ์การเกษตรนคิมหา้งฉตัร 140 หมูท่ี5่ - ใหมพ่ฒันา เกาะคา ล าปาง 52130
821 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา 19  หมู ่4 - ท่าผา เกาะคา ล าปาง 52130
822 หจก. เถนิ-นภา 77  หมู ่7 พหลโยธนิ เถนิบุรี เถนิ ล าปาง 52160
823 หจก.ศุภรมดิา 97 หมู ่13 บ่อแฮว้ เมอืง ล าปาง 52100
824 สหกรณ์การเกษตรนคิมฯกิว่ลม 187  หมู ่1 ล าปาง-แจห้่ม นคิมพฒันา เมอืงล าปาง ล าปาง 52000
825 สหกรณ์การเกษตรเมอืงล าปาง 208  หมู ่15 จามเทวี บ่อแฮว้ เมอืงล าปาง ล าปาง 52100
826 หจก. นานาปิโตรเลยีม 204  หมู ่14 พหลโยธนิ พชิยั เมอืงล าปาง ล าปาง 52000
827 สหกรณ์การเกษตรเสรมิงาม 91  หมู ่11 - ทุ่งงาม เสรมิงาม ล าปาง 52210
828 สหกรณ์ผูใ้ชน้ ้าฝายยางประสบสุก 282  หมู ่8 ล าปาง-แจห้่ม แจห้่ม แจห้่ม ล าปาง 52120
829 สหกรณ์การเกษตรแจห้่ม 213  หมู ่1 - วเิชตนคร แจห้่ม ล าปาง 52120
830 สหกรณ์การเกษตรแมท่ะ 214  หมู ่8 - นาครวั แมท่ะ ล าปาง 52150
831 สหกรณ์การเกษตร-แมพ่รกิ 132 หมู ่2 แมพ่รกิ แมพ่รกิ ล าปาง 52180
832 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ 28  หมู ่14 - สบปราบ สบปราบ ล าปาง 52170
833 สหกรณ์การเกษตรหา้งฉตัร 141  หมู ่1 ล าปาง-เชยีงใหม่ ปงยางคก หา้งฉตัร ล าปาง 52190
834 บจก.เวยีงออยล ์ 116 หมูท่ี ่2 เวยีงยอง เมอืง ล าพนู 51000
835 สหกรณ์การเกษตรแมท่า 305  หมู ่3 เชยีงใหม-่ล าปาง ทาสบเสา้ แมท่า ล าพนู 51140
836 สหกรณ์การเกษตรบา้นโฮง่ 204/11  หมู ่2 ล าพนู-ลี้ บา้นโฮง่ บา้นโฮง่ ล าพนู 51130
837 สหกรณ์การเกษตรเบญจลกัษ์ 117  หมู ่11 - เสยีว เบญจลกัษ์ ศรสีะเกษ 33110
838 สหกรณ์การเกษตรเมอืงศรสีะเกษ 97 หมูท่ี ่10 ทองมาก โพธิ ์ เมอืง ศรสีะเกษ 33000
839 สหกรณ์การเกษตรกนัทรลกัษ์  (สาขาตลาดกลาง) 90  หมู ่11 - กระแชง กนัทรลกัษ์ ศรสีะเกษ 33110
840 สหกรณ์การเกษตรศรกีนัทรารมย ์ 143/1  หมู ่5 พชิติรงัสรรค์ ดนู กนัทรารมย์ ศรสีะเกษ 33130
841 สหกรณ์การเกษตรนคิมฯ ปรอืใหญ่  (สาขา 1) 58  หมู ่8 - นคิมพฒันา ขขุนัธ์ ศรสีะเกษ 33140
842 สหกรณ์การเกษตรนคิมฯปรอืใหญ่ 38 หมูท่ี8่ ขขุนัธ-์โคกตาล นคิมพฒันา ขขุนัธ์ ศรสีะเกษ 33140
843 สหกรณ์การเกษตรปรางคก์ู ่ 3 หมูท่ี4่ พมิายเหนอื ปรางคก์ู ่ ศรสีะเกษ 33170
844 สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย 57 หมูท่ี8่ ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรสีะเกษ 33190
845 สหกรณ์การเกษตรหว้ยทบัทนั 200  หมู ่1 ศรสีะเกษ-สุรนิทร์ หว้ยทบัทนั หว้ยทบัทนั ศรสีะเกษ 33120
846 สกก.เต่างอย 45 หมูท่ี1่ บงึทวาย เต่างอย สกลนคร 47260
847 หจก. ทรพัยศ์ริอิอยล์ 375  หมู ่10 สกล-อุดร ขมิน้ เมอืงสกลนคร สกลนคร 47220
848 สหกรณ์การเกษตรเมอืงสกลนคร 462  หมู ่10 สกล-นาแก ธาตุเชงิชุม เมอืงสกลนคร สกลนคร 47000
849 หจก. อาร.์อ.ีออยล์ 357/1  หมู ่2 สกล-อุดร ธาตุเชงิชุม เมอืงสกลนคร สกลนคร 47000
850 สหกรณ์การเกษตรเมอืงสกลนคร  สาขาโคกศรสีุพรรณ 88  หมู ่8 โคกศรสีุพรรณ-นาแก เหลา่โพนคอ้ โคกศรสีุพรรณ สกลนคร 47280



ล ำดบั สถำนีบริกำร เลขท่ี หมู่ ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย์
851 สหกรณ์การเกษตรกุดบาก 187/1 หมูท่ี1่ ค าเพิม่-กุดบาก กุดบาก กุดบาก สกลนคร 47180
852 สกก.นคิมน ้าอนู 182 หมูท่ี5่ หนองปลงิ นคิมน ้าอนู สกลนคร 47270
853 สหกรณ์การเกษตรพรรณานคิม 258  หมู ่10 พรรณา-อากาศ พรรณา พรรณานคิม สกลนคร 47130
854 สหกรณ์การเกษตรเขตจดัรปูทีด่นิพอกใหญ่ 19 หมูท่ี7่ พอกน้อย พรรณานคิม สกลนคร 47220
855 สหกรณ์การเกษตรพงัโคน  1 หมูบ่า้นหนองโจด เลขที ่101  หมู ่3 สกล-อุดร ไฮหยอ่ง พงัโคน สกลนคร 47160
856 สหกรณ์การเกษตรพงัโคน 143  หมู ่1 - พงัโคน พงัโคน สกลนคร 47160
857 หจก. ส.วคิุณชยับรกิาร 289  หมู ่13 วานรนวิาส-อากาศอ านวย วานรนวิาส วานรนวิาส สกลนคร 47120
858 สหกรณ์การเกษตรวารชิภมู ิ (สาขา 1) 262  หมู ่17 ค าบ่อ - ค าบ่อ วารชิภมูิ สกลนคร 47150
859 สหกรณ์การเกษตรวารชิภมู ิ 98  หมู ่2 - วารชิภมูิ วารชิภมูิ สกลนคร 47150
860 สหกรณ์การเกษตรสวา่งแดนดนิ 611  หมู ่11 นติโย สวา่งแดนดนิ สวา่งแดนดนิ สกลนคร 47110
861 หจก. นวิแสงดาว 534  หมู ่1 อุดร-สกลนคร สวา่งแดนดนิ สวา่งแดนดนิ สกลนคร 47110
862 สหกรณ์การเกษตรส่องดาว 70  หมู ่9 - ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร 47190
863 สหกรณ์การเกษตรอากาศอ านวย 210  หมู ่1 อากาศ-พรรณนา อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร 47170
864 สหกรณ์การเกษตรกุสุมาลย ์จก 269 หมูท่ี ่1 สกลนคร-นครพนม กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร  47210
865 สหกรณ์การเกษตรเทพา 11/2  หมู ่3 เทพา-ล าไพล เทพา เทพา สงขลา 90150
866 สหกรณ์การเกษตรนคิมฯ เทพา 56  หมู ่3 เพชรเกษม ท่ามว่ง เทพา สงขลา 90260
867 สกก.กระแสสนิธุ์ 122/4 เชงิแส กระสนิธุ์ สงขลา 90270
868 สหกรณ์การเกษตรจะนะ 107  หมู ่3 - บา้นนา จะนะ สงขลา 90130
869 หจก.กิม้บวัปิโตรเลยีม  57/1 หมูท่ี6่ นาทวี นาทวี สงขลา 90160
870 บจก.ธนาภวิฒัน์ซพัพลายส ์ 250 5 ท่าชา้ง บางกล ่า สงขลา 90110
871 สหกรณ์การเกษตรบางกล ่า 44  หมู ่1 - บางกล ่า บางกล ่า สงขลา 90110
872 หจก. ระโนดปิโตรเลยีม 100/2  หมู ่2 สงขลา-นครศรธีรรมราช (408) ปากแตระ ระโนด สงขลา 90140
873 หจก. สยามโปรเกรสปิโตรเลยีม 90  หมู ่2 - จะทิง้พระ สทงิพระ สงขลา 90190
874 สหกรณ์การเกษตรสะบา้ยอ้ย 120/7 หมูท่ี ่1 สะบา้ยอ้ย สะบา้ยอ้ย สงขลา 90210
875 บางจาก - น ้าน้อย 49/11  หมู ่9 กาญจนวนชิ น ้าน้อย หาดใหญ่ สงขลา 90110
876 บางจาก - มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 42384 กาญจนวณิชย์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
877 บางจาก - หาดใหญ่ใน 46/1  เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
878 กองทุนหมูบ่า้น บา้นท่าขา้ม 177 3 - ท่าขา้ม หาดใหญ่ สงขลา 90110
879 หจก.ลอีอยลเ์ซอรว์สิ 176 - กาญจนวนชิ คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา  90110
880 บจก.ทววีฒัน์ทศันยี์ 299 หมู ่1 ควนโพธิ ์ เมอืง สตลู 91000
881 สหกรณ์การเกษตรทุ่งหวา้ 2/2 หมูท่ี ่8 ทุ่งหวา้ ทุ่งหวา้ สตลู 91120
882 สหกรณ์กองทุนสวนยางวงัใหมพ่ฒันา 153 หมูท่ี ่9 น ้าผุ ละงู สตลู 91110
883 สหกรณ์การเกษตร สองพีน้่อง 68 บางลี-่หนองวลัยเ์ปรยีง สองพีน้่อง สองพีน้่อง สพรรณบุรี 72110
884 บจก.เทพารกัษ์ พลูทรพัย์ 1024 หมู ่3 เทพารกัษ์ เมอืง สมทุรปราการ 10270
885 บางจาก - เทพารกัษ์ กม.7 7/9 หมู ่1 เทพารกัษ์ เทพารกัษ์ เมอืง สมทุรปราการ 10270
886 บางจาก - ศรนีครนิทร ์ศรด่ีาน 6 334 หมูท่ี4่ ส าโรงหนอื เมอืง สมทุรปราการ 10270
887 บจก. ปิยะการปิโตรเลยีม 378  หมู ่2 แพรกษา แพรกษา เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 10280
888 บางจาก - บางปู 272  หมู ่2 นคิมอุตสาหกรรมบางปู บางปใูหม่ เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 10280
889 บจก. บ.ีซ.ี ปิโตรเลยีม 532/1  สุขมุวทิ(โคง้โพธิ)์ ปากน ้า เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 10270
890 บางจาก - ปากน ้า 354/1  หมู ่- สุขมุวทิ ปากน ้า เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 10270
891 บางจาก - ปากน ้า 2 125/2  หมู ่- สุขมุวทิ ปากน ้า เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 10270
892 บางจาก - แบริง่ 3208  หมู ่10 สุขมุวทิ 107 ส าโรงเหนอื เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 10270
893 บางจาก - ศรนีครนิทร์ 887  หมู ่5 ศรนีครนิทร์ ส าโรงเหนอื เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 10270
894 บางจาก - เคหะบางพลี 98/3-4  หมู ่1 เทพารกัษ์ บางเสาธง บางเสาธง สมทุรปราการ 10540
895 บางจาก - บางนา-ตราด กม. 22 46/1  หมู ่1 บางนา-ตราด ศรีษะจรเขใ้หญ่ บางเสาธง สมทุรปราการ 10540
896 บจก. ร ่ารวยทรพัยปิ์โตรเลยีม 355  หมู ่5 สุขมุวทิ คลองด่าน บางบ่อ สมทุรปราการ 10550
897 บจก.เอม็ คอรป์อเรชัน่  557 1 บางบ่อ บางบ่อ สมทุรปราการ 10560
898 บางจาก - บางนา-ตราด กม.27 399/2  หมู ่1 บางนา - ตราด บางบ่อ บางบ่อ สมทุรปราการ 10560
899 บางจาก - หนามแดง 9/1  หมู ่1 - บางแกว้ บางพลี สมทุรปราการ 10540
900 บจก. เค เอ เอส ออยล ์ 57/7  หมู ่7 วดัศรวีารน้ีอย บางโฉลง บางพลี สมทุรปราการ 10540
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901 บจก.ภริพฒัน์ แก๊ส แอนด ์ออยล์ 222 หมูท่ี ่2 บางโฉลง บางพลี สมทุรปราการ 10540
902 บางจาก - บางนา-ตราด กม.16 4/43  หมู ่1 บางนา-ตราด บางโฉลง บางพลี สมทุรปราการ 10540
903 บจก.ซุปเปอรเ์ซนทรลัแก๊ส 158/68 หมูท่ี8่ เทพารกัษ์ บางพลใีหญ่ บางพลี สมทุรปราการ 10540
904 บางจาก - เทพารกัษ์ กม.9 6/3  หมู ่3 เทพารกัษ์ กม. 9 บางพลใีหญ่ บางพลี สมทุรปราการ 10540
905 บางจาก - บางพลี 33/42  หมู ่7 หน้าทางเขา้อ าเภอบางพลี บางพลใีหญ่ บางพลี สมทุรปราการ 10540
906 บางจาก - บางพลใีหญ่ 10/10  หมู ่12 - บางพลใีหญ่ บางพลี สมทุรปราการ 10540
907 บางจาก -เทพารกัษ์ กม.11 72 หมูท่ี ่4 - บางพลใีหญ๋ บางพลี สมทุรปราการ 10540
908 บจก.เบสท ์เอน็เนอรย์ี ่พลสั 70/1 หมูท่ี1่2 ราชาเทวะ บางพลี สมทุรปราการ 10540
909 บางจาก - บางนา-ตราด กม.13 60/11  หมู ่1 บางนา-ตราด กม.13 ราชาเทวะ บางพลี สมทุรปราการ 10540
910 บางจาก - กิง่แกว้ 23/17  หมู ่7 กิง่แกว้ ราชาเทวะ (ราชาเทวะ) บางพลี สมทุรปราการ 10540
911 บจก.สยามสุขสวสัดิ ์ 88/2 หมูท่ี4่ บางจาก พระประแดง สมทุรปราการ 10130
912 บางจาก - สุขสวสัดิ ์(3) 78/7-9  หมู ่19 สุขสวสัดิ ์กม. 12 บางพึง่ พระประแดง สมทุรปราการ 10130
913 บางจาก - ทางรถไฟสายเก่า 616  หมู ่5 ทางรถไฟเก่า ส าโรง พระประแดง สมทุรปราการ 10130
914 หจก.ชยัเพญ็ออยล(์2007) 246/59 ปู่ เจา้สมงิพราย ส าโรงใต้ พระประแดง สมทุรปราการ 10130
915 บางจาก - ปู่ เจา้ 87/1  หมู ่2 ปู่ เจา้สมงิพราย ส าโรงกลาง พระประแดง สมทุรปราการ 10130
916 บจก.กรนี สแควร ์ 190 หนองปรอื บางพลี สมทุรปราการ                           10540
917 บจก. เคเอสเอม็ อมัพวา ปิโตรเลยีม 9/9  หมู ่7 - บางแกว้ เมอืงสมทุรสงคราม สมทุรสงคราม 75000
918 บจก.พ.ีเอ.เอน็. ออยล์ 59 หมู5่ แพรกหนามแดง อมัพวา สมทุรสงคราม 75110
919 หจก.พ.ีอาร.์แพรกหนามแดงปิโตรเลีย่ม 5  ม.6 พระราม 2 แพรกหนามแดง อมัพวา สมทุรสงคราม 75110
920 หจก.ทรพัยม์ ัน่คง บรกิาร 47/4 หมูท่ี1่3 เอกชยั โคกขาม เมอืง สมทุรสาคร 47000
921 บจก. เคเอสเอม็ ไฮเอน็เนอรจ์ี 99/22 หมูท่ี2่ นาคี เมอืง สมทุรสาคร 74000
922 บจก.สมัฤทธผิลปิโตรเลยีม 50 หมูท่ี ่7 บา้นเกาะ เมอืง สมทุรสาคร 74000
923 บางจาก - มหาชยั 59/16  หมู ่1 พระราม 2 คอกกระบอื เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 74000
924 บางจาก - คลองครุ 47/10  หมู ่8 เศรษฐกจิ ท่าทราย เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 74000
925 บางจาก - นาโคก 84/7  หมู ่2 ธนบุร ี- ปากท่อ นาโคก เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 74000
926 บางจาก - นาโคก 2 99/1  หมู ่2 พระรามที ่2 (กม.50.1) นาโคก เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 74000
927 บจก.สมนกึธุรกจิ (1994) 6 หมูท่ี5่ เศรษฐกจิ นาดี เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 74000
928 บจก. ชดิบุญ 30/17  หมู ่2 พระราม 2 (ธนบุร-ีปากท่อ) บางกระเจา้ เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 74000
929 บางจาก - บางกระเจา้ 50  หมู ่9 พระราม 2 (ธนบุร-ีปากท่อ) บางกระเจา้ เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 74000
930 บางจาก - เมอืงสมทุรสาคร 101/1  หมู ่1 - บางน ้าจดื เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 74000
931 บจก.ออ้มน้อยปิโตรเลีย่มเซอรว์สิ 8/11 หมู ่6 เพชรเกษม ออ้มน้อย กระทุ่มแบน สมทุรสาคร 74130
932 บางจาก - ออ้มน้อย 88/1  หมู ่6 เพชรเกษม ออ้มน้อย กระทุ่มแบน สมทุรสาคร 74130
933 สหกรณ์การเกษตรบา้นแพว้ 44 หมูท่ี ่2 บา้นแพว้-พระประโทน บา้นแพว้ บา้นแพว้ สมทุรสาคร 74120
934 บจก.เคเอสเอม็ เอน็เนอรจ์ี 88/11,88/22 หมูท่ี ่11 - คลองมะเดือ่ กระทุ่มแบน สมทุรสาคร  74110
935 สหกรณ์การเกษตร เมอืงสระแกว้ 10  หมู ่- สุวรรณศร สระแกว้ เมอืงสระแกว้ สระแกว้ 27000
936 สหกรณ์การเกษตรเมอืงสระแกว้  สาขา 1 246  หมู ่1 - สระขวญั เมอืงสระแกว้ สระแกว้ 27000
937 สหกรณ์การเกษตรตาพระยา 178 หมูท่ี1่ ตาพระยา ตาพระยา สระแกว้ 27180
938 สหกรณ์นคิมวงัน ้าเยน็หนึ่ง 651 หมูท่ี ่2 - คลองหนิปนู วงัน ้าเยน็ สระแกว้ 27210 
939 สหกรณ์นคิมวงัน ้าเยน็สอง 2  หมู ่13 - วงัน ้าเยน็ วงัน ้าเยน็ สระแกว้ 25210
940 หจก. สริวิมิลออยล์ 160  หมู ่1 - บา้นด่าน อรญัประเทศ สระแกว้ 27120
941 สหกรณ์การเกษตรอรญัประเทศ จก 266 หมูท่ี ่3 ฟากหว้ย อรญัประเทศ สระแกว้ 27120
942 สหกรณ์การเกษตรวฒันานคร  (สาขา 1) 167 หมูท่ี ่9 - ท่าเกวยีน วฒันานคร สระแกว้      27160
943 บจก. ป.ฟ้าใสเซอรว์สิ 101  หมู ่8 - หน้าพระลาน เฉลมิพระเกยีรติ สระบุรี 18000
944 หจก.หน้าพระลาน คอนสตรคัชัน่ 349 3 หน้าพระลาน เฉลมิพระเกยีรติ สระบุรี 18240
945 บจก. เค.ซ.ีออยล ์ 66 หมู ่7 พหลโยธนิ หว้ยบง เฉลมิพระเกยีรติ สระบุรี 18240
946 บจก.ว.ีพ.ี ทรพัยร์ุง่เรอืง 39 หมูท่ี ่5 หว้ยบง เฉลมิพระเกยีรติ สระบุรี 18000
947 บจก. สยามสุขสวสัดิ ์ (สระบุรบีายพาส) 135 หมูท่ี4่ กุดนกเปลา้ เมอืง สระบุรี 18000
948 บจก. พ.ีเจ ออยล ์ซพัพลาย 64/8 3 หนองลาไหล เมอืง สระบุรี 18000
949 บางจาก - เมอืงสระบุรี 121/1  พหลโยธนิ ปากเพรยีว เมอืงสระบุรี สระบุรี 18000
950 บจก.ทรคี ซนีเนอรจ์ี 7/2 7 สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี 18160
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951 หจก.สวนดอกไมปิ้โตรเลยีม 7/2-3 หมู ่7 อ.เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 18160
952 บางจาก - แก่งคอย 94  หมู ่4 มติรภาพ ตาลเดีย่ว แก่งคอย สระบุรี 18110
953 หจก. ป.อุดมทรพัย์ 155  หมู ่7 - ตาลเดีย่ว แก่งคอย สระบุรี 18110
954 สหกรณ์การเกษตรแก่งคอย 88/9  หมู ่8 - บา้นป่า แก่งคอย สระบุรี 18110
955 บจก.วพีเีซอรว์สิ 42/1 3 ขนุโขลน พระพทุธบาท สระบุรี 18120
956 สหกรณ์การเกษตรวฒันานคร 283 หมู ่3 สุวรรณศร วฒันานคร วฒันานคร สระบุรี 27160
957 หจก. กสกิจิปิโตรเลยีม 226  หมู ่10 สุวรรณศร หนองสรวง วหิารแดง สระบุรี 18150
958 สหกรณ์การเกษตรเช่าซื้อทีด่นิหนองเสอื 67/11  หมู ่4 - หนองหมู วหิารแดง สระบุรี 18150
959 สหกรณ์การเกษตรหนองแค  (สาขา 1) 63  หมู ่- ระพพีฒัน์ฝัง่ซา้ย หนองแค หนองแค สระบุรี 18140
960 สหกรณ์การเกษตรหนองแค 105/1 ระพพีฒัน์ฝัง่ขวา หนองแค หนองแค สระบุรี 18140
961 หจก.รตัณานนท ์บรกิาร 27/3 5 หนองปลาหมอ หนองแค สระบุรี 18140
962 บจก.วธินทรพัย์ 888 หมูท่ี ่5 หว้ยขมิน้ หนองแค สระบุรี 18230
963 สหกรณ์การเกษตรหนองแซง 45  หมู ่3 - หนองควายโซ หนองแซง สระบุรี 18170
964 สหกรณ์การเกษตรหนองโดน  (สาขา 1) 387  หมู ่1 - หนองโดน หนองโดน สระบุรี 18190
965 บจก.พ ีพลสั พาวเวอร์ 95/4 หมูท่ี ่4 สุวรรณศร บา้นล า วหิารแดง สระบุร ี 18150
966 หจก. แกรนดล์โีอ 111  หมู ่1 - พรหมบุรี พรหมบุรี สงิหบุ์รี 16160
967 บางจาก - อนิทรบุ์รี 166 หมูท่ี ่6 ชนี ้ารอ้น อนิทรบุ์รี สงิหบุ์รี 16110
968 หจก.พทัธนนัท ์2018 71 หมู ่5 เอเชยี ท่างาม อนิทรบุ์รี สงิหบุ์รี 16110
969 บางจาก - สงิหบุ์รี 116  หมู ่1 เอเซยี น ้าตาล อนิทรบุ์รี สงิหบุ์รี 16110
970 สหกรณ์การเกษตรสุโขทยัธาน ี 41/3  หมู ่2 จรดวถิถ่ีอง ปากแคว เมอืงสุโขทยั สุโขทยั 64000
971 สหกรณ์การเกษตรกงไกรลาศ . 109  หมู ่2 สงิหวฒัน์ ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทยั 67170
972 สหกรณ์การเกษตรครีมีาศ 19 หมูท่ี8่ โตนด ครีมีาศ สุโขทยั 64160
973 สหกรณ์การเกษตรครีมีาศ 129 หมูท่ี ่3 ทางหลวงชนบท โตนด ครีมีาศ สุโขทยั 64160
974 สหกรณ์นคิมครีมีาศ  (สาขา 1) 117  หมู ่7 ก าแพงเพชร-สุโขทยั โตนด ครีมีาศ สุโขทยั 64160
975 สหกรณ์การเกษตรศรเีสลีย่ม 399  หมู ่1 - ทุ่งเสลีย่ม ทุ่งเสลีย่ม สุโขทยั 64150
976 สหกรณ์การเกษตรศรเีสลีย่ม  สาขา 1 44/3  หมู ่5 - บา้นใหมไ่ชยมงคล ทุ่งเสลีย่ม สุโขทยั 64230
977 สหกรณ์การเกษตรบา้นด่านลานหอย 70/6  หมู ่1 - ลานหอย บา้นด่านลานหอย สุโขทยั 64140
978 สหกรณ์นคิมนครเดฐิ 71/5  หมู ่9 ศรนีคร-ปลายราง นครเดฐิ ศรนีคร สุโขทยั 64180
979 สหกรณ์การเกษตรศรนีคร 24/7  หมู ่4 - ศรนีคร ศรนีคร สุโขทยั 64180
980 สหกรณ์นคิมสวรรคโลก 238/2  หมู ่3 - ศรนีคร ศรนีคร สุโขทยั 64180
981 สหกรณ์นคิมหนองบวัพฒันา 65/7 หมู ่8 หนองบวั ศรนีคร สุโขทยั 64180
982 สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิศรสีชันาลยั 1  หมู ่5 - ท่าชยั ศรสีชันาลยั สุโขทยั 64190
983 สหกรณ์การเกษตรเมอืงศรสีชันาลยั  สาขาบา้นตกึ 101  หมู ่10 - บา้นตกึ ศรสีชันาลยั สุโขทยั 64130
984 สหกรณ์การเกษตรเมอืงศรสีชันาลยั 235/1  หมู ่3 - หนองออ้ ศรสีชันาลยั สุโขทยั 64130
985 สหกรณ์นคิมศรสี าโรง  (สาขาบา้นไร่) 119 หมูท่ี ่7 บา้นไร่ ศรสี าโง สุโขทยั 64110
986 สหกรณ์การเกษตรศรสี าโรง 214  หมู ่2 - คลองตาล ศรสี าโรง สุโขทยั 64120
987 สหกรณ์นคิมศรสี าโรง  สาขาเมอืงบางยม 109  หมู ่1 - เมอืงบางยม สวรรคโลก สุโขทยั 64110
988 สหกรณ์นคิมหนองบวัพฒันา2 62 หมู ่3 เมอืงบางยม สวรรคโลก สุโขทยั 64110
989 สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก 122/3  จรดวถิถ่ีอง เมอืงสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทยั 64110
990 สหกรณ์การเกษตรนคิมพระรว่ง 137  หมู ่7 - นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทยั 64110
991 สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก 81 หมูท่ี ่2 วงัไมข้อน สวรรคโลก สุโขทยั  
992 สหกรณ์การเกษตรเดมิบางนางบวช 83  หมู ่3 - เขาพระ เดมิบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
993 หจก.น.ทรพัยเ์จรญิ 99/9 ท่าระหดั เมอืง สุพรรณบุรี 72000
994 หจก. สมควรชยั 111/2  หมู ่1 มาลยัแมน ดอนก ายาน เมอืงสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
995 บางจาก - สุพรรณบุรี 235/1  หมู ่5 - ท่าระหดั เมอืงสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
996 สหกรณ์การเกษตรดอนเจดยี ์ 689  หมู ่5 - ดอนเจดยี์ ดอนเจดยี์ สุพรรณบุรี 72170
997 สหกรณ์การเกษตรด่านชา้ง 1078  หมู ่5 - หนองมะค่าโมง ด่านชา้ง สุพรรณบุรี 72180
998 หจก. ด ารงเจรญิบรกิาร 83  หมู ่1 เกา้หอ้ง-บางแมห่มา้ย บา้นแหลม บางปลามา้ สุพรรณบุรี 72150
999 บจก. สนิลาวลัย ์ 173  หมู ่6 สุพรรณบุร-ีชยันาท (340) วงัยาง ศรปีระจนัต์ สุพรรณบุรี 72140
1000 บจก.ไทย-เทค อนิเตอรเ์นชัน่แนล 92/43 หมู ่5 วงัยาง ศรปีระจนัต์ สุพรรณบุรี 72140



ล ำดบั สถำนีบริกำร เลขท่ี หมู่ ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย์
1001 สหกรณ์การเกษตรศรปีระจนัต ์ 371  หมู ่2 - ศรปีระจนัต์ ศรปีระจนัต์ สุพรรณบุรี 72140
1002 บจก.พราวออยล ์จก. 898 หมูท่ี ่11 - ทุ่งคอก สองพีน้่อง สุพรรณบุรี 72110
1003 หจก. นภาพรออยล์ 902  หมู ่2 สามชุก-หนองหญา้ไซ สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี 72130
1004 สหกรณ์การเกษตรหนองหญา้ไซ 515 หมู ่5 หนองหญา้ไซ หนองหญา้ไซ สุพรรณบุรี 72240
1005 สหกรณ์การเกษตรอูท่อง 327  หมู ่3 - ดอนคา อูท่อง สุพรรณบุรี 72160
1006 หจก. ณฐัภทัรซวีคิออยล์ 114  หมู ่10 อูท่อง-สระกระโจม บา้นโขง้ อูท่อง สุพรรณบุรี 72160
1007 หจก.วฒุชิยัปิโตรเลยีม 460 3 อูท่อง อูท่อง สุพรรณบุรี 72160
1008 หจก.พรพสุ 52/7 บ่อผุด เกาะสมยุ สุราษฎรธานี 84320
1009 สหกรณ์การเกษตรเกาะพงนั 65/2 หมูท่ี ่2 บา้นใต้ เกาะพะงนั สุราษฎรธ์านี 84280
1010 หจก.สมยุบางจาก บา้นใต้ 32/37 หมูท่ี ่5 ทางหลวงแผ่นดนิรอบเกาะสมยุ (4169) แมน่ ้า เกาะสมยุ สุราษฎรธ์านี 84330
1011 บจก.เพชรทกัษณิปิโตรเลยีม 24/17 บางกุง้ เมอืง สุราษฎรธ์านี 84000
1012 บจก.แก๊ส น ้ามนั 928 55/8 หมูท่ ี5 เลีย่งเมอืง มะขามเตีย้ เมอืง สุราษฎรธ์านี 84000
1013 บางจาก -บายพาสสุราษฎร ์กม.5 126/69 หมูท่ี6่ เลีย่งเมอืง มะขามเตีย้ เมอืง สุราษฎรธ์านี 84000
1014 บางจาก -บายพาสสุราษฎร์ 129/4 หมูท่ี ่6 เลีย่งเมอืง มะขามเตีย้ เมอืง สุราษฎรธ์านี 84000
1015 บจก.928 ออยล ์แอนด ์แก๊ส(สาขา 2) 111 หมูท่ี ่3 เวยีงสระ เวยีงสระ สุราษฎรธ์านี 84190
1016 บจก. ไชยาปิยะแก๊ส  สาขาที ่00002 59/2 หมู ่3 เวยีง ไชยา สุราษฎรธ์านี 84110
1017 หจก.ลเิบอรต์ี ้เซอรว์สิ สาขา 3 69 4 พลสยวาส กาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี 84160
1018 บางจาก - กาญจนดษิฐ์ 69 หมูท่ี ่4 - พลายวาส กาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี 84160
1019 หจก.ลเิบอรต์ี ้เซอรว์สิ สาขา 2 85/6 9 พลายวาส กาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี 84160
1020 สหกรณ์การเกษตรเกาะพะงนั 204 หมูท่ี5่ เกาะพะงนั ก าพะงนั สุราษฎรธ์านี 84280
1021 บจก. เค.ซ.ีออยล ์เซอรว์สิ  (สาขา 1) 115/2 หมู ่4 คลองไทร ท่าฉาง สุราษฎรธ์านี 84150
1022 บางจาก - ท่าชนะ 86  หมู ่10 - ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎรธ์านี 84170
1023 สหกรณ์การเกษตรบา้นเชีย่วหลาน 16  หมู ่4 - เขาพงั บา้นตาขนุ สุราษฎรธ์านี 84230
1024 บจก.เค.ซ.ีออยล ์เซอรว์สิ 33/5 หมูท่ี3่ ท่าเรอื บา้นนาเดมิ สุราษฎรธ์านี 84240
1025 บางจาก - บา้นนาเดมิ 424/2  หมู ่2 สุราษฎรธ์านี-ทุ่งสง บา้นนา บา้นนาเดมิ สุราษฎรธ์านี 84240
1026 บางจาก -บา้นนาเดมิ 43989 หมูท่ี ่1 - ท่าเรอื  บา้นนาเดมิ สุราษฎรธ์านี 84240
1027 สหกรณ์นคิมพนม 6/1  หมู ่3 พนม-เขาต่อ ตน้ยวน พนม สุราษฎรธ์านี 84250
1028 บางจาก - สนามบนิสุราษฎรธ์านี 85  หมู ่3 เอเซยี หวัเตย พนุพนิ สุราษฎรธ์านี 84130
1029 หจก.ชุมชนเชงิมนต์ 74/62 หมูท่ี ่5 - บ่อผุด เกาะสมยุ สุราษฎรธ์าน ี 84320
1030 สหกรณ์นคิมพนม 308 หมูท่ี ่1 - พนม พนม สุราษฎรธ์าน ี 84250
1031 บางจาก - กาญจนดษิฐ2์ 85/6 หมูท่ี ่4 - พลายวาส กาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์าน ี        84160
1032 สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิเมอืงสุรนิทร ์ 73  หมู ่13 - ท่าสวา่ง เมอืงสุรนิทร์ สุรนิทร์ 32000
1033 สหกรณ์การเกษตรกาบเชงิ 79  หมู ่11 สุรนิทร์-ช่องงอม กาบเชงิ กาบเชงิ สุรนิทร์ 32210
1034 สหกรณ์การเกษตรจอมพระ 143 หมูท่ี6่ จอมพระ จอมพระ สุรนิทร์ 32180
1035 หจก. บุรรีมัยส์ุกญัญา 100  หมู ่10 - กระเบือ้ง ชุมพลบุรี สุรนิทร์ 32190
1036 สหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลกูคา้ ธ.ก.ส.สุรนิทร ์ 2 หมูท่ี ่19 ชุมพลบุร-ีสรขุดุ ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรนิทร์ 32190
1037 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุร ี 501 หมูท่ี1่ ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรนิทร์ 32190
1038 สหกรณ์การเกษตรท่าตมู 270 หมูท่ี7่ ท่าตมู ท่าตมู สุรนิทร์ 32120
1039 สหกรณ์การเกษตรปฏริปูทีด่นิท่าตมูหนึ่ง 129  หมู ่8 ปัทมานนท์ ทุ่งกุลา ท่าตมู สุรนิทร์ 32120
1040 สหกรณ์การเกษตรบวัเชด 127  หมู ่2 - บวัเชด บวัเชด สุรนิทร์ 32230
1041 บางจาก - โชคขยั-เดชอุดม 174 1 ตานี ประสาท สุรนิทร์ 32140
1042 สหกรณ์การเกษตรปราสาท 92  หมู ่7 สุรนิทร์-ช่องจอม กม.25-26 กงัแอน ปราสาท สุรนิทร์ 32140
1043 สหกรณ์การเกษตรนคิมฯปราสาท 165 หมูท่ี5่ ปรอื ปราสาท สุรนิทร์ 32140
1044 สหกรณ์การเกษตรรตันบุร ี 198 หมูท่ี7่ เบดิ รตันบุรี สุรนิทร์ 32130
1045 สหกรณ์การเกษตรรตันบุร ี 70  หมู ่9 - ไผ่ รตันบุรี สุรนิทร์ 32130
1046 สหกรณ์การเกษตรล าดวน 86/1  หมู ่3 สุรนิทร์-สงัขะ ล าดวน ล าดวน สุรนิทร์ 32000
1047 สหกรณ์การเกษตรศขีรภมู ิ 710 หมูท่ี1่0 ระแงง ศขีรภมูิ สุรนิทร์ 32110
1048 สหกรณ์การเกษตรสนม 99 หมูท่ี5่ สนม สนม สุรนิทร์ 32160
1049 สหกรณ์การเกษตรสงัขะ 11 หมูท่ี1่ บา้นซบ สงัขะ สุรนิทร์ 32150
1050 สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ 160 หมูท่ี5่ ส าโรงทาบ-รตันบุรี หนองไผ่ลอ้ม ส าโรงทาบ สุรนิทร์ 32170
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1051 บจก.เอส.ด.ี ออยล์ 57/1 หมู ่5 หาดค า เมอืง หนองคาย 43000
1052 สหกรณ์การเกษตรโพนพสิยั 145  หมู ่13 หนองคาย-โพนพสิยั จุมพล โพนพสิยั หนองคาย 43120
1053 สหกรณ์การเกษตรสงัคม 180  หมู ่4 - แกง้ไก่ สงัคม หนองคาย 43160
1054 สหกรณ์การเกษตรโนนสงั 52/1 หมูท่ี8่ - โนนสงั โนนสงั หนองบวัล าภู 39140
1055 สหกรณ์การเกษตรกุดดู ่ 91 หมู ่12 หนองบวั-โนนสงั กุดดู่ โนนสงั หนองบวัล าภู 39140
1056 สหกรณ์การเกษตรนากลาง 145/1 หมูท่ี ่7 นากลาง นากลาง หนองบวัล าภู 39170
1057 หจก. เทพเจรญิผลเซอรว์สิ 99  หมู ่6 - เทพครีี นาวงั หนองบวัล าภู 39170
1058 สหกรณ์การเกษตรศรบุีญเรอืง 129  หมู ่7 - เมอืงใหม่ ศรบุีญเรอืง หนองบวัล าภู 39180
1059 สหกรณ์การเกษตร ผกัไห่ 217/1 4 ตัง้อยูต่ดิทางกระบอืสาธารณประโยชน์(ทางหลวง 3454 ผกัไห่-เสนา ผกัไห่ ผกัไห่ อยธุยา 13120
1060 บจก.เอสเอสซ ีปิโตรเลยีม 248 หมูท่ี ่2 ชะแมบ วงัน้อย อยธุยา 13170
1061 สหกรณ์การเกษตรโพธิท์อง  (สาขา 2) 149  หมู ่1 - ป่างิว้ เมอืงอ่างทอง อ่างทอง 14120
1062 สหกรณ์การเกษตรแสวงหา 102  หมู ่4 - แสวงหา แสวงหา อ่างทอง 14150
1063 หจก. ไอลดาปิโตรเลยีม 78  หมู ่2 เอเซยี ไชยภมูิ ไชโย อ่างทอง 14140
1064 หจก.เพิม่ทรพัยปิ์โตรเลยีม 66/7 หมู ่1 จรเขบ้วั ไชโย อ่างทอง 14140
1065 หจก. ป่าโมกปิโตรเลยีม 118  หมู ่8 อยธุยา-อ่างทอง โรงชา้ง ป่าโมก อ่างทอง 14130
1066 สหกรณ์การเกษตรวเิศษชยัชาญ 381  หมู ่- โพธิพ์ระยา-ท่าเรอื ศาลเจา้โรงทอง วเิศษชยัชาญ อ่างทอง 14110
1067 สกก.เครดติยเูนี่ยนนาดนูสามคัคี 209 เปือย เปือย ลอือ านาจ อ านาจเจรญิ 37000
1068 สหกรณ์การเกษตรหวัตะพาน 114  หมูท่ี ่10 - หนองแกว้ หวัตะพาน อ านาจเจรญิ 37240
1069 สหกรณ์การเกษตรอ าเภอเพญ็ 161  หมู ่8 - เพญ็ เพญ็ อุดรธานี 41150
1070 สหกรณ์การเกษตรอ าเภอเพญ็  (สาขา 1) 69  หมู ่1 สุม่เสา้-นาขา่ สุม่เสา้ เพญ็ อุดรธานี 41150
1071 สหกรณ์การเกษตรเมอืงอุดรธาน ี 124 หมูท่ี4่ เชยีงยนื เมอืง อุดรธานี 41000
1072 บจก.เลศิพฒันาปิโตรเลยีม 999 10 กุดสระ เมอืง อุดรธานี 41000
1073 บจก.เอส.ซ.ีแอลพจีี 154 หมู ่2 นาดี เมอืง อุดรธานี 41000
1074 บจก.วนศิา 2014 72/1 หมูท่ี ่6 อุดร-หนองบวัล าภู นาดี เมอืง อุดรธานี 41000
1075 หจก.สยามแอลพจี ีอุดรธานี 55 หมูท่ี3่ หนองไผ่ เมอืง อุดรธานี 41330
1076 บจก.บ.ีซ.ีจ.ี(2012) 8 ศรสีุข หมากแขง้ เมอืง อุดรธานี 41000
1077 บางจาก -อุดร-โพธิศ์รี 558 - โพศรี หมากแขง้ เมอืง อุดรธานี 41000
1078 สหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลกูคา้ ธ.ก.ส อุดรธานี 42376 หมู ่11 มติรภาพ หมมูน่ เมอืง อุดรธานี 41000
1079 บจก. ปัญญดาพร 213/7 - อุดรดุษฏ ี หมากแขง้ เมอืง อุดรธานี 41000
1080 บจก. เพิม่คณู 138  หมู ่8 อุดร-ขอนแก่น โนนสงู เมอืงอุดรธานี อุดรธานี 41330
1081 บจก. ศรธีนเทพ 295  หมู ่1 อุดร-หนองคาย นาขา่ เมอืงอุดรธานี อุดรธานี 41000
1082 บจก. บเีอน็จ ี 259/2  หมู ่14 อุดรธานี-สกลนคร หนองนาค า เมอืงอุดรธานี อุดรธานี 41000
1083 บจก. สริกิาญจน์ปิโตรเลยีม  89/12  หมู ่- ถนนเลีย่งเมอืง ตรงขา้มการเคหะชุมชนอุดรธานี หมากแขง้ เมอืงอุดรธานี อุดรธานี 41000
1084 บางจาก - สนามบนิอุดรธานี 173/20  หมู ่1 อุดร-เลย หมากแขง้ เมอืงอุดรธานี อุดรธานี 41000
1085 สหกรณ์การเกษตรโนนสะอาด 332 หมู ่1 มติรภาพ โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 41240
1086 สหกรณ์การเกษตรไชยวาน 6  หมู ่11 หมูบ่า้นค่ายเสรี ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 41290
1087 หจก. ธุระทอง 229  หมู ่9 กุดจบั-ทุ่งตาลเลยีน (หมายเลข 2263) เมอืงเพยี กุดจบั อุดรธานี 41250
1088 หจก. บุญเอง็ 140  หมู ่1 กุมภวาปี-ศรธีาตุ เวยีงค า กุมภวาปี อุดรธานี 41110
1089 บจก.ทฆีเจรญิคา้น ้ามนั 299 1 กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 41110
1090 สกก.น ้าโสม 130 6 น ้าโสม-บา้นผอื นางวั น ้าโสม อุดรธานี 14210
1091 หจก.สริศิรสีุทโธ 150 ศรสีุทโธ บา้นดุง อุดรธานี 41190
1092 สหกรณ์การเกษตรวงัสามหมอ 156/4  หมู ่2 - วงัสามหมอ วงัสามหมอ อุดรธานี 41280
1093 สหกรณ์การเกษตรวงัสามหมอ  (สาขา 1) 259  หมู ่11 - วงัสามหมอ วงัสามหมอ อุดรธานี 41280
1094 สหกรณ์การเกษตรเมอืงหนองหาน 165  หมู ่2 อภยัส าราญ หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 41130
1095 สหกรณ์การเกษตรกุดจบั 58 หมูท่ี ่1 อุดร-กุดจบั เมอืงเพยี กุดจบั อุดรธาน ี 41250
1096 บจก.สริกิาญจน์ปิโตรเลยีม 499 หมูท่ี ่4 - พนัดอน กุมภวาปี อุดรธาน ี 41370
1097 หจก.ปัม๊โพธิท์องบรกิาร  266/1  หมูท่ี ่3 - บา้นผอื บา้นผอื อุดรธาน ี 41160
1098 สหกรณ์การเกษตรนคิมฯ เชยีงพณิ  61 หมูท่ี ่6 อุดร-เลย โคกสะอาด เมอืง อุดรธาน ี    41000
1099 บางจาก - อุตรดติถ์ 180/1 งิว้งาม งิว้งาม เมอืงอุตรดติถ์ อุตรดติถ์ 53000
1100 สหกรณ์การเกษตรเมอืงอุตรดติถ์ 80  หมู ่1 บรมอาสน์ ท่าเสา เมอืงอุตรดติถ์ อุตรดติถ์ 53000



ล ำดบั สถำนีบริกำร เลขท่ี หมู่ ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย์
1101 สหกรณ์การเกษตรเมอืงอุตรดติถ์ 184  หมู ่6 อุตรดติถ์-วงักะพี้ บา้นเกาะ เมอืงอุตรดติถ์ อุตรดติถ์ 53170
1102 สหกรณ์การเกษตรเมอืงตรอน 98/5 หมู ่2 ส าราญรืน่ วงัแดง ตรอน อุตรดติถ์ 53140
1103 สกก.ทองแสนขนั 185/3 หมูท่ี9่ บ่อทอง ทองแสนขนั อุตรดติถ์ 53230
1104 สหกรณ์การเกษตรน ้าปาด 344/4  หมู ่4 - แสนตอ น ้าปาด อุตรดติถ์ 53110
1105 สหกรณ์การเกษตรกรบา้นโคก 70/10 หมู ่3 - บา้นโคก บา้นโคก อุตรดติถ์ 53180
1106 สหกรณ์การเกษตรพชิยั 344/3  หมู ่3 - ในเมอืง พชิยั อุตรดติถ์ 53120
1107 ชุมนุมสหกรณ์เมอืงพชิยั 99  หมู ่9 คอรมุ-ป่าแตว้ คอรมุ พชิยั อุตรดติถ์ 53120
1108 สหกรณ์การเกษตรท่าพญา 127  หมู ่3 - ท่ามะเฟือง พชิยั อุตรดติถ์ 53120
1109 สหกรณ์การเกษตรพชิยั  (สาขา 1) 525  หมู ่1 วงักะพี-้ตรอน-พชิยั ท่าสกั พชิยั อุตรดติถ์ 53220
1110 สหกรณ์การเกษตรฟากท่า 427 หมูท่ี ่9 - ฟากท่า ฟากท่า อุตรดติถ์ 53160
1111 สหกรณ์การเกษตรเมอืงลบัแล *12/4 หมูท่ี ่9 แมพ่นู ลบัแล อุตรดติถ์ 53130
1112 สหกรณ์การเกษตรเมอืงลบัแล 206  หมู ่13 อนิใจมี ฝายหลวง ลบัแล อุตรดติถ์ 53130
1113 สหกรณ์นคิมฟากท่า   - หมูท่ี ่1 - บา้นเสีย้ว ฟากท่า อุตรดติถ์   53160
1114 หจก. เพชรวฒันะบรกิาร 399  หมู ่2 อุทยั-พหลโยธนิ สะแกกรงั เมอืงอุทยัธานี อุทยัธานี 61000
1115 สหกรณ์การเกษตรเมอืงอุทยัธาน ี 79  หมู ่- รกัการดี อุทยัใหม่ เมอืงอุทยัธานี อุทยัธานี 61000
1116 สหกรณ์การเกษตรทพัทนั 271/1  หมู ่1 - ทพัทนั ทพัทนั อุทยัธานี 61120
1117 สหกรณ์การเกษตรทพัทนั  (สาขา 1) 29  หมู ่2 ทพัทนั-อุทยัธานี ทุ่งนาไทย ทพัทนั อุทยัธานี 61120
1118 สหกรณ์การเกษตรบา้นไร ่ (สาขา 1) 539  หมู ่4 บา้นไร่-การุง้ อุทยัธานี เมอืงการุง้ บา้นไร่ อุทยัธานี 61180
1119 สหกรณ์การเกษตรบา้นไร ่ 125  หมู ่1 - บา้นบงึ บา้นไร่ อุทยัธานี 61140
1120 สหกรณ์การเกษตรลานสกั 178/4  หมู ่2 - ลานสกั ลานสกั อุทยัธานี 61160
1121 สหกรณ์การเกษตรสวา่งอารมณ์ 16/7  หมู ่1 - ส่วางอารมณ์ สวา่งอารมณ์ อุทยัธานี 61150
1122 สกก.หนองขาหยา่ง 37 หมูท่ี2่ อุทยัธานี-หนองฉาง หนองขาหยา่ง หนองขาหยา่ง อุทยัธานี 61130
1123 บางจาก - หนองฉาง 238  หมู ่1 ทางหลวงหนองฉาง-บา้นไร่ เขาบางแกรก หนองฉาง อุทยัธานี 61170
1124 สหกรณ์การเกษตรหนองฉาง  (ตลาดกลาง) 123  หมู ่1 หนองฉาง-บา้นไร่ หนองสรวง หนองฉาง อุทยัธานี 61110
1125 สหกรณ์การเกษตรหนองฉาง 36/3 หมูท่ี1่ - หนองสรวง หนองฉาง อุทยัธานี 61110
1126 สกก.หอ้ยคต 143/4 หมูท่ี1่ หว้ยคต หว้ยคต อุทยัธานี 61170
1127 สหกรณ์การเกษตรเขมราฐ  121 อรณุประเสรฐิ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
1128 หจก.ฉตัรชยั ออยล ์เจรญิทรพัย์ 188 หมูท่ี ่3 แจง้สนทิ แจระแม เมอืง อุบลราชธานี 34000
1129 สกก.เมอืงอุบลราชธานี 190 หมูท่ี9่ แจง้สนทิ หนองขอน เมอืง อุบลราชธานี 34000
1130 หจก. อุบลสายนัตบ์รกิาร 258  แจง้สนทิ ในเมอืง เมอืงอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
1131 สหกรณ์การเกษตรเมอืงอุบลราชธาน ี 274  หมู ่2 อุบล-ตระการ ไรน้่อย เมอืงอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
1132 สหกรณ์การเกษตรโพธิไ์ทร 142 หมูท่ี ่13 ถ.หว้ยยาง-โพธิไ์ทร โพธิไ์ทร โพธิไ์ทร อุบลราชธานี 34340
1133 สหกรณ์การเกษตรตระการพชืผล 281 หมูท่ี ่4 ตระกาน-เขมราฐ ขหุลุ ตระการพชืผล อุบลราชธานี 34130
1134 สหกรณ์การเกษตรตาลสุม 137 หมูท่ี ่11 ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี 34330
1135 สกก.นาจะหลวย 158 หมูท่ี ่10 รพช. นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
1136 สหกรณ์การเกษตรบุณฑรกิ 334 4 บวังาม บุณฑรกิ อุบลราชธานี 34230
1137 สหกรณ์การเกษตรบุณฑรกิ 36 หมูท่ี ่2 เดช-บุณฑรกิ บวังาม บุณฑรกิ อุบลราชธานี 34320
1138 สหกรณ์การเกษตรพบิลูมงัสาหาร 242 หมู ่13 พบิลู-ช่องเมก็ กุมชมภู พบิลูมงัสาหาร อุบลราชธานี 34110
1139 สหกรณ์การเกษตรศรเีมอืงใหม ่ 161 หมู2่ ศรเีมอืงใหม่-ตระการชืผล นาค า ศรเีมอืงใหม่ อุบลราชธานี 34250
1140 สหกรณ์การเกษตรกุดขา้วปุ้น  สาขา 1 83 หมูท่ี ่14 - ขา้วปุ้น กุดขา้วปุ้น อุบลราชธาน ี 34270


