
ภาค ลําดบัที� จังหวัด อําเภอ ตําบล ถนน เลขที� ชื�อสถานบีรกิาร หมายเลขโทรศพัท์
ภาคใต ้ 1 กระบี� อ.อ่าวลกึ ต.อ่าวลกึเหนอื ถ.เพชรเกษม 29/2 หมู่ 2 หจก.อ่าวลกึออยลเ์ซอรว์สิ 081-797-3593

2 กระบี� อ.เมอืง ต.กระบี�ใหญ่  ถ.วัชระ 27 หจก.ปิโตรเลี�ยม กระบี� 062-565-4565

3 กระบี� อ.เมอืง ต.กระบี�นอ้ย ถ.กระบี� - ตรงั 125 หมู่ 11 บจก.ดสุติไทเกอรเ์อ็นเนอรย์ ีสาขา 1 081-737-2599

4 กระบี� อ.เหนอืคลอง ต.หว้ยยูง ถ.คลองเหนอื-เขาพนม 239 หมู่ที� 3 บจก.โชคธนเศรษฐ ์ออยล์ 099-632-8959

5 กระบี� อ.คลองท่อม ต.พรดุนินา  เลขที� 33/2 หมู่ที� 5 หจก.ศรสีนุทร ออยล์ 085-474-4853

6 กระบี� อ.ลําทับ ต.ดนิอุดม ถ.ลําทับ-บางขนั 218 หมู่ 4 หจก.อุดมพาณิชย ์กรุป๊ 081-788-6058

7 กระบี� อ.เหนอืคลอง ต.ปกาสยั ถ.กระบ-ีตรงั(เพชรเกษม) 125 หมู่ที� 6 หจก.ปกาสยัปิโตรเลยีม 089-474-5113

8 ชมุพร อ.หลังสวน ต.ขนัเงนิ ถ.เพชรเกษม 74 บจก.ทองสง ปิโตรเลยีม 098-829-8481

9 ชมุพร อ.เมอืง ต.บา้นนา ถ.เพชรเกษม 58 หมู่ 1 หจก.ทพิยแ์อนดว์รรณเซอรว์สิ 087-5659559

10 ชมุพร อ.ท่าแซะ ต.ท่าขา้ม ถ.เพชรเกษม 185 หมู่ 8 หจก.ท ีเอ็น ออยล์ 082-422-0220

11 ชมุพร อ.เมอืง ต.วังไผ ่ ถ.ชมุพร-ระนอง 76/2 หมู่ 3 บจก.ฐตีวิัฒนปิ์โตรเลยีม 081-569-4919

12 ชมุพร อ.พะโตะ๊ ต.ปังหวาน ถ.หลังสวน-ระนอง 45 หมู่ 3 หจก.คลังมณีปิโตรเลยีม 081-895-1349

13 ตรงั อ.ปะเหลยีน ต.ทุ่งยาว ถ.ตรงั-สตลู 35/3 หมู่ 2 หจก.ป.นวธนภญิโญ 081-895-6825

14 ตรงั อ.ย่านตาขาว ต.ย่านตาขาว ถ.ตรงั-ปะเหลยีน 111/3 หมู่ 1 สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด 085-881-5860

15 ตรงั อ.เมอืง ต.บางรกั  เลขที� 190 หมู่ที� 4 บจก.กอบการออยล์ 081-691-9156

16 ตรงั อ.เมอืง ต.นาท่ามเหนอื ถ.เพชรเกษม เลขที� 59 หมู่ที� 9 หจก.กอวรรณออยล์ 089-289-8884

17 นครศรธีรรมราช อ.เมอืง ต.ท่าวัง ถ.ออ้มคา่ยวชริาวุธ 322 บจก.พ.ีเอส.ออยล์ เซอรว์สิ 081-797-6197

18 นครศรธีรรมราช อ.ฉวาง ต.ไสหรา้ ถ.ฉวาง-จันดี 273 หมู่ 6 บจก.ธรีฉวางบรกิาร 081-956-8875

19 นครศรธีรรมราช อ.นาบอน ต.ทุ่งสง ถ.ทางหลวง 41 37/3 หมู่ 9 บจก.ศรนีคร ออยล์ 081-312-2353

20 นครศรธีรรมราช อ.เมอืง ต.นาเคยีน 7/8 หมู่ที� 4 บจก.พ.ีเอส.ออยล์ เซอรว์สิ (สาขา 6) 081-797-6197

21 นครศรธีรรมราช อ.เมอืง ต.ท่าไร ่ ถ.สนุอนันต์ 3/3 หมู่ที� 5 หจก.นอ้งเกา้ สาขา 1 084-507-5858

22 นครศรธีรรมราช อ.ชะอวด ต.ควนหนองหงษ์ ถ.ทางหลวงสาย 41 เลขที� 43/10 หจก.ชยัชมุพลปิโตรเลยีม สาขาที� 1 081-797-9868

23 นครศรธีรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ ต.ปรกิ ถ.ทางหลวงสาย 41 เลขที� 1/5 หมู่ที� 7 หจก.สนีาก 2014 086-279-8867

24 นครศรธีรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ ต.ปรกิ ถ.ทางหลวงสาย 41 4/3 หมู่ที�3 บจก.ทรพัยภ์ัทรทอง 081-535-1209

25 นครศรธีรรมราช อ.จุฬาภรณ์ ต.ทุ่งโพธิ� ถ.ทางหลวงสาย 41 64/8 หมู่ที� 2 หจก.ก.ทรพัยร์ุง่เรอืง 081-676-4196

26 นครศรธีรรมราช อ.ทุ่งสง ต.ที�วัง ถ.ทุ่งสง-หว้ยยอด 34/25 หมู่ที� 7 หจก.ปฐนันทอ์อยล์ 081-271-0566

27 นครศรธีรรมราช อ.ฉวาง ต.จันดี ถ.จันด-ีนคร 192 หมู่ที� 3 บจก.นํ�ามันจอมขวัญ 082-811-3474

28 พงังา อ.เมอืง ต.ทา้ยชา้ง ถ.เพชรเกษม 103 หจก.ไมตรกีจิ 081-081-2424

29 พงังา อ.ตะกั�วทุ่ง ต.กระโสม ถ.เพชรเกษม เลขที� 60/3 หมู่ที�3 หจก.ระพอีอยล์ 087-890-8017

30 พงังา อ.ทา้ยเหมอืง ต.ลําภี 60/6 หมู่ที� 5  บจก.วรรณวนอมร ปิโตรเลยีม 081-636-0023

31 พงังา อ.เมอืง ต.บางเตย เลขที� 21/2 หมู่ที� 4 หจก.มติรประสานบรกิาร 081-396-8691

32 ภูเก็ต อ.ถลาง ต.ศรสีนุทร ถ.เทพกระษัตรี 74/3 หมู่ที� 8 บจก.ดสุติไทเกอรเ์อ็นเนอรย์ ีสาขา 2 081-737-2599

33 ระนอง อ.เมอืง ต.บางริ�น ถ.เพชรเกษม 101 หมู่ 1 หจก.วนิจิบรกิาร 081-848-4510

34 สงขลา อ.หาดใหญ่ ต.หาดใหญ่ ถ.เพชรเกษม 1185 หจก.หาดใหญ่ เอสพพีเีค 081-963-0605

35 สงขลา อ.เทพา ต.สะกอม ถ.หาดใหญ่-ปัตตานี 311 หมู่ที� 1 บจก.ด ีอามาน ปิโตรเลยีม 088-788-8777

36 สงขลา อ.สะเดา ต.ปลกิ ถ.เพชรเกษม 129/19 หมู่ที� 13 หจก.วชริญากุล คลังปิโตรเลยีม 093-329-2692

37 สรุาษฎรธ์านี อ.เวยีงสระ ต.เวยีงสระ ถ.เพชรเกษม 46/5 หมู่ 8 หจก.บา้นสอ้งเอเซยี 081-345-7333

38 สรุาษฎรธ์านี อ.เมอืง ต.บางกุง้ ถ.สรุาษฏร-์นครศรฯี 22 หมู่ 4 หจก.จริบตุรบรกิาร 081-895-0179

39 สรุาษฎรธ์านี อ.บา้นนาสาร ต.นาสาร ถ.คลองฮะ 11/1 หจก.นราพรรณ 065-949-9289

40 สรุาษฎรธ์านี อ.เวยีงสระ ต.เวยีงสระ ถ.ทางหลวงสาย 41 115/3 หมู่ที�1 หจก.บา้นสอ้งเอเซยี (สาขา 3) 081-345-7333

41 สรุาษฎรธ์านี อ.ดอนสกั ต.ปากแพรก 13/1 หมู่ที�13 บจก.ขนอมแสงดาว 888 087-370-4680

42 สรุาษฎรธ์านี อ.ท่าชนะ ต.คนัธลุี ถ.ทางหลวงสาย 41 237 หมู่8 หจก.สรุาษฎรแ์สงสวุรรณกรุป๊ 081-477-1277

43 สรุาษฎรธ์านี อ.ท่าฉาง ต.คลองไทร 184/1 หมู่ที� 4 บจก.เพชรท่าฉาง ออยล์ 081-970-2991

44 สรุาษฎรธ์านี อ.กาญจนดษิฐ์ ต.พลายวาส ถ.สรุาษฏรธ์าน-ีนครศรธีรรมราช 67/1 หมู่ที� 9 บจก.จักรนิทพิ ปิโตรเลยีม 064-623-5652

45 สรุาษฎรธ์านี อ.พนุพนิ ต.มะลวน ถ.เพชรเกษม 199 หมู่ 5 บจก.จักรนิทพิ ปิโตรเลยีม (2017) 064-623-5652

46 สรุาษฎรธ์านี อ.พนุพนิ ต.ท่าโรงชา้ง 184/1 หมู่ที� 1 บจก.เอส พ ีด ีปิโตรเลยีม 061-659-5154

47 สรุาษฎรธ์านี อ.พนุพนิ ต.ท่าโรงชา้ง ถ.ทางหลวงสาย 41 139/15 หมู่ที� 4 บจก.เอส พ ีปิโตรเลยีม 2017 082-813-7344

48 สรุาษฎรธ์านี อ.พระแสง ต.อปัีน ถ.พระแสง-เวยีงสระ 366/9 หมู่ที� 1 หจก.เอื�ออารยีอ์อยล์ 086-272-2006

49 สรุาษฎรธ์านี อ.บา้นนาสาร ต.ควนศรี ถ.ทางหลวงสาย 41 66 หมูที� 1 บจก.บา้นนาสารปิโตรเลยีม 087-278-3668

ภาคตะวันออก 50 จันทบรุี อ.เมอืง ต.ท่าชา้ง ถ.สขุมุวทิ 39/1 -2 หจก.บา้นแกว้บรกิาร 081-319-9899

51 จันทบรุี อ.มะขาม ต.ปัถว ี ถ.จันทบรุ-ีสระแกว้ 30/9 หมู่ 7 หจก.สนัตทิวผีล 083-966-5456

52 จันทบรุี อ.มะขาม ต.มะขาม ถ.จันทบรุ-ีสระแกว้ 2/1 หมู่ 3 หจก.ไสวบรกิารจันทบรุี 084-903-2031

53 จันทบรุี อ.สอยดาว ต.ทับชา้ง ถ.จันทบรุ-ีสระแกว้ 251/16 หมู่ที� 13 หจก.อ.กมิเจรญิ 064-985-6452

54 จันทบรุี อ.มะขาม ต.มะขาม ถ.จันทบรุ-ีสระแกว้ 44 หมู่ที� 2 บจก.หลักจันทร ์ปิโตรเลยีม 085-1288-616

55 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง ต.บางปะกง ถ.บางนา - ตราด 88 หมู่ที� 19 บจก.รตันฤทธกิรณ์ (บางปะกง) 087-927-2191

56 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง ต.บางสมัคร ถ.บางนา - ตราด 68 หมู่ที� 5 บจก.เอสพ ีออยล์ 2015 (บางนา กม.37 ขาเขา้) 089-059-4731

57 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง ต.บางวัว ถ.บางนา-ตราด 12/5 หมู่ที� 9 บจก.ฤทธวิงศว์นชิ (บางนา กม.40) 095-454-1691

58 ฉะเชงิเทรา อ.บา้นโพธิ� ต.แสนภูดาษ ถ.บางปะกง-ฉะเชงิเทรา 88 หมู่ 3 บจก.เตมิเต็มแปดพลังงาน 081-811-1521

59 ฉะเชงิเทรา อ.เมอืง ต.คลองอุดมชลจร  ถ.สวุนิทวงศ์ เลขที� 28/18 หมู่ที� 1 บจก.สวุนิทวงศพ์ลังงาน 066-153-5429

60 ฉะเชงิเทรา อ.บางนํ�าเปรี�ยว ต.บางนํ�าเปรี�ยว 55/4 หมู่ที� 2 บจก.ท.ีเอ็ม.บ.ีออยล์ 081-749-5032

61 ฉะเชงิเทรา อ.บางคลา้ ต.เสม็ดเหนอื ถ.ฉะเชงิเทรา-กบนิทรบ์รุี 22/2 หมู่ที� 4 บจก.เคเอสเอ็ม ฉะเชงิเทราปิโตรเลยีม 091-885-9888

62 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม ต.หนองแหน ถนนสาย 331 188 หมู่ที�  7 บจก.ท.ีเอ็ม.บ.ีออยล์ สาขา 1 081-749-5032

63 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม ต.เกาะขนุน 22/2 หมู่ที� 14 บจก.เคเอสเอ็ม ปิโตรเลยีมไทย 091-885-9888

64 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม ต.หนองแหน ถ.ฉะเชงิเทรา-กบนิทรบ์รุี 1/88 หมู่ที� 13 บจก.ก.การปิโตรเลยีม 081-862-8053

65 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม ต.เขาหนิซอ้น ถ.ฉะเชงิเทรา-กบนิทรบ์รุี 249 หมุ่ที� 2 บจก.ฤทธวิงศว์นชิ (เขาหนิซอ้น) 095-454-1818

66 ชลบรุี อ.พนัสนคิม ต.หนองเหยีง ถ.บายพาส 99/1 หมู่ 11 หจก.ฮั�วเซยีง ออยล์ 089-936-3239

67 ชลบรุี อ.เมอืง ต.หนองร ี ถ.เศรษฐกจิ 63/14 หมู่ 7 บจก.ศรเีจรญิออยล ์(2536) 093-456-9878

68 ชลบรุี อ.บา้นบงึ ต.บา้นบงึ   ถ.บา้นบงึ-แกลง เลขที� 12 หจก.ธรรมสธุน 083-686-0685

69 ชลบรุี อ.เมอืง ต.บา้นสวน ถ.เลี�ยงเมอืงชลบรุี 24/73 หมู่ที� 6 บจก.วรรณกฤต เชื�อเพลงิ (บายพาสชลบรุ)ี 065-591-5461

70 ชลบรุี อ.ศรรีาชา ต.บอ่วนิ 94/8 หมู่ที� 8 บจก.บญัชาดฐิปิโตรเลยีม (2005) 081-983-0814

71 ชลบรุี อ.พานทอง ต.บา้นเก่า ถ.บา้นเก่า 464 หมูที� 2 บจก.ปิ�นบรุเีชื�อเพลงิ 081-895-4649

72 ชลบรุี อ.พนัสนคิม ต.หมอนนาง ถ.สาย 331 8/5 ม.8 (074) เพยีว-พนัสนคิม 2 098-2479638

73 ชลบรุี อ.เมอืง ต.ดอนหัวฬ่อ ถ.บา้นเก่า 5 700/400 ม.6 (082) เพยีว-อมตะนคร 098-2479638

74 ชลบรุี อ.ศรรีาชา ต.เขาคนัทรง ถ.สาย 3574 561 หมู่ที� 7 (107) เพยีว-เขาคนัทรง 1 098-2479638

75 ปราจนีบรุี อ.กบนิทรบ์รุี ต.หนองกี� ถ.กบนิทรบ์รุ-ีปักธงชยั 533 หมู่ 9 บจก.ถทาฐติธรี์ 081-808-8000

76 ปราจนีบรุี อ.ประจันตคาม ต.ประจันตคาม ถ.สวุรรณศร 63 หมู่ 5 บจก.ถทาฐติธรี ์(ประจันตคาม)
77 ปราจนีบรุี อ.ศรมีหาโพ ต.กรอกสมบรูณ์ ถ.ฉะเชงิเทรา-กบนิทรบ์รุี 363 หมู่ที� 3 บจก.ทเีอ็มบ ีแจ่มไพบลูย์ 098-682-9656

78 ระยอง อ.นคิมพฒันา ต.มะขามคู่ 544/4 หมู่ที� 6 บจก.เต็มสบิ พลังงาน 084-698-6714

79 ระยอง อ.นคิมพฒันา ต.มาบขา่ ถ.ทางหลวงแผน่ดนิ 36 21/9 บจก.มาบขา่ ไฮเวยร์ุง่เรอืง ออยล์ (มาบขา่) 080-426-2367

80 ระยอง อ.เมอืง ต.หว้ยโป่ง ถ.สขุมุวทิ 405/1 บจก.มาบขา่ ไฮเวยร์ุง่เรอืง ออยล์ (มาบตาพดุ) 080-426-2367

81 ระยอง อ.นคิมพฒันา ต.มะขามคู่ 190 หมู่ที� 7 บมจ.เบสท ์เอ็นเนอรย์ี� พลัส (HW#36 ระยอง) 096-970-9516

82 ระยอง อ.แกลง ต.กองดนิ ถ.สขุมุวทิ 64/9 หมู่ที� 1 หจก.ศริริกัษ์กองดนิบรกิาร 092-282-5809

83 ระยอง อ.แกลง ต.วังหวา้ ถ.สขุมุวทิ 3/3 ม.11 (034) เพยีว-แกลง 098-2479638

84 ระยอง อ.เมอืง ต.หว้ยโป่ง ถ.ทางหลวงระยอง-สาย 3191 23/55 (105) เพยีว-เมอืงระยอง 2 มาบขา่ 098-2479638

85 สระแกว้ อ.อรญัประเทศ ต.อรญัประเทศ ถ.กม.3 5/1 หจก.เอ เอส วัน ออยล์ 086-705-5397

86 สระแกว้ อ.วังนํ�าเย็น ต.วังนํ�าเย็น ถ.จันทบรุ-ีสระแกว้ 96 หมู่ที� 1 หจก.จงจติตว์ังนํ�าเย็นบรกิาร 097-989-1798

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 87 กาฬสนิธุ์ อ.กมลาไสย ต.หนองแปน ถ.ขอนแก่น-โพนทอง 202  หมู่ที� 2 (090) เพยีว-กมลาไสย 083-7257598

88 ขอนแก่น อ.เมอืง ต.ท่าพระ ถ.มติรภาพ 274 หมู่ 6 บจก.ซ.ีเอส.เค.เซอรว์สิ (ท่าพระ) 087-953-1726

89 ขอนแก่น อ.เมอืง ต.เมอืงเก่า ถ.มติรภาพ 339 หมู่ 4 บจก.ซ.ีเอส.เค.เซอรว์สิ (กุดกวา้ง) 065-326-7624

90 ขอนแก่น อ.เมอืง ต.สําราญ ถ.มติรภาพ 301 หมู่ที� 1 (106) เพยีว-ขอนแก่น 083-7257598

91 ชยัภูมิ อ.จตรุสั ต.หนองบวัโคก ถ.ชยัภูม-ิสี�ค ิ�ว 43 ม.1 (035) เพยีว-จัตรุสั 084-4263755

92 นครพนม อ.เมอืง ต.อาจสามารถ ถ.นครพนม-ท่าอุเทน 1  หมู่ที� 11 หจก.ปั� มนครอะไหล่บรกิาร 082-640-5564

รายชื�อสถานบีรกิารนํ �ามนัเอสโซ ่ที�จําหนา่ยนํ �ามนัดเีซล B20



93 นครราชสมีา อ.สคี ิ�ว ต.ลาดบวัขาว ถ.มติรภาพ 275 หมู่ที� 15 หจก.นี�ฮงลาดบวัขาว 085-678-7777

94 นครราชสมีา อ.ปักธงชยั ต.ธงชยัเหนอื ถ.สบืศริ ิ 139 หมู่ 1 บจก.นอรท์อสีท ์ปิโตรเลยีม 093-470-8953

95 นครราชสมีา อ.โนนแดง ต.วังหนิ ถ.มติรภาพ 81 หมู่ 11 บมจ.เบสท ์เอ็นเนอรย์ี� พลัส (โนนแดง) 064-587-4549

96 นครราชสมีา อ.เมอืง ต.สรุนาร ี ถ.มติรภาพ 442 หมู่ 1 บจก.ไทยสงวนโคราช (สาขา 1 ตาลคู)่ 085-479-1091

97 นครราชสมีา อ.ดา่นขนุทด ต.ดา่นขนุทด ถ.สคี ิ�ว-ชยัภูมิ 299 ม.16 (075) เพยีว-ดา่นขนุทด 084-4263755

98 นครราชสมีา อ.ปักธงชยั ต.งิ�ว ถ.กบนิทรบ์รุ-ีปักธงชยั 9 หมู่ 12 (003) เพยีว-ปักธงชยั 084-4263755

99 นครราชสมีา อ.โนนสงู ต.ธารปราสาท ถ.มติรภาพ 300 หมู่ที� 7 (099) เพยีว-โนนสงู 084-4263755

100 บรุรีมัย์ อ.เมอืง ต.อสิาณ ถ.บรุรีมัย-์นางรอง 158 หมู่ 10 บจก.ววีราออยล์ (สาขา 2) 089-797-9997

101 บรุรีมัย์ อ.เมอืง ต.ชมุเห็ด ถ.บรุรีมัย-์พทุไธสง 202 หมู่ที� 17 บจก.สทุธสิริอิอยล์ 081-808-2998

102 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมพิสิยั ต.ปะหลาน ถ.ทางหลวง 202 279 หมู่ 16 หจก.นพกติต ิ(2550) 081-601-0808

103 มหาสารคาม อ.โกสมุพสิยั ต.แพง ถ.โกสมุพสิยั-ท่าพระ เลขที� 134 ม.11 (087) เพยีว-โกสมุพสิยั 083-7257598

104 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมพิสิยั ต.ปะหลาน ถ.นาเชอืก-พยัคฆภูมพิสิยั 727 หมู่ 14 (012) เพยีว-พยัคฆภูมพิสิยั 083-7257598

105 มุกดาหาร อ.คําชะอี ต.นํ�าเที�ยง ถ.มุกดาหาร-คําชะอี เลขที� 29 (060) เพยีว-คําชะอี 083-7257598

106 รอ้ยเอ็ด อ.พนมไพร ต.ชานุวรรณ ถ.ยโสธร-ปะทาย 161 หมู่ที�7 หจก.นพพร แอล พ ีจ ี(พนมไพร) 062-829-4569

107 รอ้ยเอ็ด อ.เมอืง ต.ขอนแก่น ถนนรอ้ยเอ็ด-วาปีปทุม 72 หมู่ 1 (095) เพยีว-เมอืงรอ้ยเอ็ด 083-7257598

108 ศรสีะเกษ อ.อุทุมพรพสิยั ต.กําแพงรุง่ ถ.อุทุมพรพสิยั-หว้ยทับทัน 167/1 หมู่ที� 7 (081) เพยีว-อุทุมพรพสิยั 083-7257598

109 สกลนคร อ.เมอืงสกลนคร ต.ธาตเุชงิชมุ ถ.สกล -กาฬสนิธุ์ 274/1 หมู่ที� 13 (096) เพยีว-เมอืงสกลนคร 083-7257598

110 สกลนคร อ.สว่างแดนดนิ ต.สว่างแดนดนิ 67 หมู่ที� 3 (101) เพยีว-สว่างแดนดนิ 083-7257598

111 สรุนิทร์ อ.ปราสาท ต.กังแอน ถ.สรุนิทร-์ชอ่งจอม 436 หมู่ 2 หจก.ศรทีองปราสาท 094-289-8699

112 สรุนิทร์ อ.เมอืง ต.ตั �งใจ ถ.ปัทมานนท์ 151 หมู่ที� 4 บจก.พนูทองปิโตรเลยีม 083-544-5978

113 สรุนิทร์ อ.เมอืง ต.นอกเมอืง ถ.สรุนิทร-์สงัขละ เลขที� 299 ม.10 (086) เพยีว-เมอืงสรุนิทร์ 083-7257598

114 อํานาจเจรญิ อ.ลอือํานาจ ต.โคกกลาง ถ.ชยางกูร 51 หมู่ 6 หจก.นพพร แอล พ ีจ ี(อํานาจเจรญิ) 062-829-4569

115 อุดรธานี อ.หนองหาน ต.หนองหาน ถ.อุดร-สกล 246 หมู่ 11 หจก.สริมินตร ี1999 086-789-8782 

116 อุดรธานี อ.เมอืง ต.หนองขอนกวา้ง ถ.อุดร-ขอนแก่น 289 หมู่ 3 หจก.ศริชิยับรกิาร-อุดร 092-879-5635

117 อุดรธานี อ.กุมภวาปี ต.เสอพลอ ถ.มติรภาพ 29 หมู่ 14 (008) เพยีว-กุมภวาปี 084-4263755

118 อุบลราชธานี อ.สว่างวรีะวงศ์ ต.บุง่มะแลง ถ.สถติยน์มิารการ 76 หมู่ที� 5 (098) เพยีว-สว่างวรีะวงศ์ 083-7257598

ภาคกลาง 119 เพชรบรูณ์ อ.หล่มเก่า ต.นาซํา 165 หมู่ 4 หจก.วรีะยุทธ ปิโตรเลยีม 094-638-2727

120 กําแพงเพชร อ.คลองขลุง ต.คลองขลุง ถ.พหลโยธนิ 688 หมู่ 1 หจก.ศรทีองบรกิาร 081-962-0652

121 กําแพงเพชร อ.คลองขลุง ต.ท่ามะเขอื 898 หมุ่ 2 (094) เพยีว-คลองขลุง 089-7048904

122 ชยันาท อ.เมอืง ต.ชยันาท ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท 456 หมู่ที� 3 บจก.อัศวปิโตรเลยีม (ชยันาท) 061-389-5889

123 ชยันาท อ.มโนรมย์ ต.ท่าฉนวน ถ.นครสวรรค-์ชยันาท 188 หมู่ที� 8 บจก.ทรงธรรมปิโตรเลี�ยม 2018 (มโนรมย)์ 081-829-2829

124 นครนายก อ.องคร์กัษ์ ต.ทรายมูล ถ.รงัสติ-นครนายก 41 หมู่ 4 หจก.ประกอบพรเซอรว์สิ 081-914-7675

125 นครสวรรค์ อ.หนองบวั ต.หนองกลับ ถ.ตากฟ้า-คลองวังมะเดื�อ 199 หมู่ 12 หจก.บวัเงนิปิโตรเลยีม 089-461-6576

126 นครสวรรค์ อ.เมอืง ต.วัดไทร ถ.นครสวรรค-์พษิณุโลก 46/3 หมู่ 11 หจก.เชาวรตัน ์(1993) 082-226-4246

127 นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า ต.สขุสําราญ ถ.อนิทรบ์รุ-ีเขาทราย 80 หมู่ 3 หจก.ปิ�นทองไพศาล 081-395-4629

128 นครสวรรค์ อ.เมอืง ต.หนองกรด ถ.พหลโยธนิ 12/1 หมู่ 7 บจก.ทรงธรรม กรุป๊ 081-888-1171

129 นครสวรรค์ อ.พยุหะครีี ต.พยุหะครี ี ถ.สายเอเซยี 59 หมู่ 3 บจก.ท ีเอส บ ีออยล์ 081-675-0380

130 นครสวรรค์ อ.เมอืง ต.กลางแดด ถ.พหลโยธนิ 63/7 หมู่ที�2 บจก.เจเอ็ม ออยลเ์ซ็นเตอร ์ 095-886-9357 

131 นครสวรรค์ อ.เมอืง ต.ปากนํ�าโพ ถ.สวรรคว์ถิี 275/22 หจก.วจิติรธ์นภัณฑบ์รกิาร (ท่าตะโก) 081-532-6888

132 พระนครศรอียุธยา อ.เมอืง ต.บา้นป้อม ถ.ปทุมธาน-ีบางปลาหัน 94 หมู่ที�10 บจก.รวยมหาศาล ปิโตรเลยีม 081-824-9658

133 พระนครศรอียุธยา อ.บางปะอนิ ต.บา้นหวา้ ถ.เอเชยี 100 หมู่ที� 5 บจก.ทรรศนพรพรหม (เอเชยี กม.61) 081-904-9235

134 พระนครศรอียุธยา อ.วังนอ้ย ต.ลําไทร ถ.พหลโยธนิ 45 หมู่ที� 1 บจก.ทรรศนพรพรหม (วังนอ้ย) 081-904-9235

135 พระนครศรอียุธยา อ.อุทัย ต.คานหาม ถ.โรจนะ 61/7 หมู่ที� 4 บจก.อนิเทลลเิจนท ์โลจกิส ์(อยุธยาโรจนะ) 090-985-5694

136 พระนครศรอียุธยา อ.วังนอ้ย ต.สนับทบึ ถ.พหลโยธนิ 155 หมู่ที� 7 บมจ.เบสท ์เอ็นเนอรย์ี� พลัส (วังนอ้ย) 096-970-9536

137 พระนครศรอียุธยา อ.บางบาล ต.พระขาว ถ.เสนา-อยุธยา 33/3  หมู่ 3 (103) เพยีว-บางบาล 089-7048904

138 พจิติร อ.เมอืง ต.ในเมอืง ถ.สระหลวง 24/3 หจก.นบพรสรวง 083-624-1122

139 พจิติร อ.วชริบารมี ต.บา้นนา ถ.นครสวรรค-์พษิณุโลก 99/5 หมู่ 5  หจก.สงิหแ์สงทอง 082-323-5885

140 พจิติร อ.ตะพานหนิ ต.ตะพานหนิ ถ.ชมฐรีะเวช เลขที� 47 บจก.สทุธสินิรวมอะไหล่ 081-886-3187

141 พษิณุโลก อ.วังทอง ต.วังทอง ถ.พษิณุโลก-หล่มสกั 338 หมู่ 1 หจก.เอกวัฒนเ์ซอรว์สิ 080-505-3131

142 พษิณุโลก อ.เมอืง ต.ท่าโพธิ� ถ.พษิณุโลก-นครสวรรค์ 12/5 หมู่ 9 หจก.เอสโซ ่พรพระนเรศ 081-671-2544

143 พษิณุโลก อ.เมอืง ต.ดอนทอง ถ.พษิณุโลก-เดน่ชยั 257 หมู่ 1 หจก.พลพษิณุ 2003 081-739-6117

144 พษิณุโลก อ.วัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ 55 หมู่ที� 6 บจก.เคเอ็นพ ีเซอรว์สิ สเตชั�น 096-915-1545

145 พษิณุโลก อ.เมอืง ต.จอมทอง ถ.เลี�ยงเมอืงพษิณุโลก 100 หมู่ที� 1 หจก.เอ.พ.ีเอนเนอรจ ี(2018) 081-972-2266

146 ลพบรุี อ.พฒันานคิม ต.ชอ่งสารกิา ถ.สระบรุ-ีหล่มสกั 19/2 ม.1 (069) เพยีว-พฒันานคิม 089-7048904

147 สมุทรสงคราม อ.เมอืง ต.บางแกว้ ถ.พระราม 2 92/1 หมู่ 6 บจก.บางแกว้ปิโตรเลี�ยม 081-449-9797

148 สมุทรสงคราม อ.อัมพวา ต.แพรกหนามแดง ถ.พระราม 2 151/2 หมู่ที� 6 บจก.คนาวุธปิโตรเลยีม 083-554-4554

149 สระบรุี อ.เฉลมิพระเกยีรติ ต.หว้ยบง ถ.พหลโยธนิ 52/1 หมู่ 2 บจก.วัทธกิร ปิโตรเลยีม 091-735-6959

150 สระบรุี อ.แก่งคอย ต.แก่งคอย ถ.มติรภาพ 17/4 บจก.อนิเทลลเิจนท ์โลจกิส ์(แก่งคอย) 090-985-5694

151 สระบรุี อ.เมอืง ต.ตลิ�งชนั ถ.มติรภาพ 74/3 หมู่ที� 2 บจก.เอ็นแอนดเ์อ็ม( 2015 )(สระบรุขีาออก) 094-952-5542

152 สระบรุี อ.แก่งคอย ต.ทับกวาง ถ.มติรภาพ 183/1 หมู่ที� 4 บจก.ท.ีพ.ีออยล์ (ทับกวาง) 098-104-4595

153 สระบรุี อ.เฉลมิพระเกยีรติ ต.หว้ยบง ถ.พหลโยธนิ 8 หมู่ที� 5 บจก.อาคริา ปิโตรเลยีม (หว้ยบง) 081-734-1785

154 สระบรุี อ.หนองแค ต.ไผด่ํา ถ.มติรภาพ 50 หมู่ที� 6 บจก.เซนทิออยลเ์ซอรว์สิ (หนองแคขาเขา้) 097-148-7799

155 สระบรุี อ.หนองแค ต.หนองนาก ถ.มติรภาพ 3/4 หมู่ที� 4 บจก.ท.ีพ.ีออยล์ (หนองแค) 098-104-4595

156 สระบรุี อ.หนองแค ต.หนองไขนํ่�า ถ.พหลโยธนิ 128 หมู่ที� 5 บมจ.เบสท ์เอ็นเนอรย์ี� พลัส (หนองแค) 096-970-9536

157 สระบรุี อ.แก่งคอย ต.ตาลเดี�ยว ถ.สดุบรรทัด 42/6 (032) เพยีว-แก่งคอย 2 089-7048904

158 สระบรุี อ.บา้นหมอ ต.บางโขมด ถ.โพธิ�พระยา-ท่าเรอื 100 ม.11 (077) เพยีว-บา้นหมอ 089-7048904

159 สงิหบ์รุี อ.อนิทรบ์รุ ี ต.ท่างาม ถ.สายเอเซยี #32 54 หมู่ 1 หจก.ชยัรตันพ์ฒันา1991 (สาขา 3) 081-735-3775

160 สโุขทัย อ.กงไกรลาศ ต.ป่าแฝก ถ.สงิหวัฒน์ 111 หมู่ 1 หจก.ทรพัยอ์นันตค์า้นํ�ามัน 1994 083-331-6699

161 สพุรรณบรุี อ.ดอนเจดยี์ ต.สระกระโจม ถ.ทางหลวง 332 40 หมู่ 3 หจก.อารยะบรกิาร 081-615-8089

162 สพุรรณบรุี อ.เมอืง ต.ดอนโพธิ�ทอง ถ.มาลัยแมน 149 หมู่ 4 สหกรณ์การเกษตรเมอืงสพุรรณ จํากัด 089-199-2677

163 สพุรรณบรุี อ.อู่ทอง ต.อู่ทอง 887 หมู่ที�3 บจก.อู่ทอง พลังงาน 085-424-4981

164 สพุรรณบรุี อ.อู่ทอง ต.พลับพลาไชย 555 หมู่ที� 4 บจก.พลับพลาไชยพลังงาน 081-817-3653

165 อ่างทอง อ.วเิศษชยัชาญ ต.สี�รอ้ย 168/7 หมู่ที� 1 บจก.เอส พ ีอ ีเอส วศิวกรรม 081-645-7457

กรงุเทพและปรมิณฑล 166 กรงุเทพมหานคร เขตคนันายาว แขวงคนันายาว ถ.รามอนิทรา 25/2 หมู่ 9 บจก.เลศิรามอนิทรา (89) 081-612-3085

167 กรงุเทพมหานคร เขตสายไหม แขวงคลองถนน ถนนเทพรกัษ์ 188,188/1 บจก.ส.เทพรกัษ์ บรกิาร 081-485-5966

168 กรงุเทพมหานคร เขตลาดกระบงั แขวงคลองสามประเวศ ถ.รม่เกลา้ 10 บมจ.เบสท ์เอ็นเนอรย์ี� พลัส (รม่เกลา้) 096-970-9516

169 กรงุเทพมหานคร หนองจอก แขวงโคกแฝด ถ.เลยีบวารี 15/4 หมู่ที� 1 บจก.เอ็น โอเค เพน้ท ์แอนด ์คอนสตรคัชั�น (เลยีบวาร)ี 081-460-9999

170 กรงุเทพมหานคร เขตลาดกระบงั แขวงลําปลาทวิ ถ.เจา้คณุทหาร เลขที� 8/1 บจก.ไวท ์ร็อค เอนเนอรจ์ี 089-177-3967

171 กรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีน แขวงแสมดํา ถ.พระราม 2 623/1 บจก.เตมิเต็มถงั 081-933-8866

172 กรงุเทพมหานคร เขตราษฏรบ์รูณะ แขวงบางปะกอก ถ.สขุสวัสดิ� 32 บจก.รริวย เอนเนอรจ์ ี(บางปะกอก ) 084-651-5151

173 กรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีน แขวงแสมดํา  ถ.บางขนุเทยีน-ชายทะเล 384 หมู่ที� 2 บจก.ธนศิา ออยล์ 098-262-6489

174 กรงุเทพมหานคร เขตทววีัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน ์ ถ.กาญจนาภเิษก(วงแหวน) 67/7 หมู่19 บจก.ศขุพพิฒัน ์1999 065-8942659

175 กรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีน แขวงบางบอน ถ.วงแหวน 97/12 หมู่ 10 หจก.วงแหวนสหกจิออยล์ 092-659-1699

176 กรงุเทพมหานคร เขตบางแค แขวงบางไผ่ ถ.พทุธมณฑลสาย 2 421 บจก.รฐันันทอ์อยล ์(พทุธมณฑล สาย 2) 081-754-4044

177 กรงุเทพมหานคร เขตทววีัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน ์ ถ.บรมราชชนนี 9/1 หมู่11 บจก.สาครพทิักษ์ (บรมราชชนนขีาออก) 089-217-2952

178 นครปฐม อ.เมอืง ต.หนองดนิแดง ถ.เพชรเกษม 259/5 หมู่ที� 2 บจก.มาลัยแมนพลังงานออยล์ (หนองดนิแดง) 081-857-9250

179 นครปฐม อ.บางเลน ต.บางภาษี 253 หมู่ที� 13 บจก.คารปิ์โตรเลี�ยม 081-632-2242

180 นนทบรุี อ.ไทรนอ้ย ต.ราษฎรน์ยิม 39/1 หมู่ที�7 บจก.พ.ีพ.ีแก๊สเซอรว์สิ 097-216-9663

181 นนทบรุี อ.บางบวัทอง ต.ลําโพ ถ.กาญจนาภเิษก 10/4 หมู่ที� 7 บจก.เอ็นเอส ออล (ลําโพ) 081-811-6607

182 นนทบรุี อ.ไทรนอ้ย ต.ไทรใหญ่ ถ.บางบวัทอง-สพุรรณบรุี 9/15 หมู่ที� 2 บมจ.เบสท ์เอ็นเนอรย์ี� พลัส (ไทรใหญ่) 096-970-9545

183 นนทบรุี อ.บางบวัทอง ต.ละหาร ถ.บางบวัทอง-สพุรรณบรุี 93/3-4 หมู่ที� 7 หจก.แอคทฟี ออยล์ (วัดสามง่าม) 086-899-3409

184 นนทบรุี อ.ปากเกร็ด ต.บางพลับ ถ.ชยัพฤกษ์ 21/14 หมู่ที� 4 บจก.สงิหโ์ตทอง เอนเนอรย์ี� (สาขาที� 1) 081-334-8488

185 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแกว้ ต.คบูางหลวง ถ.ปทุมธาน-ีลาดหลุมแกว้ 10/1 หมู่ 7 หจก.ดษุฎพีาณิชย์ 089-772-9220

186 ปทุมธานี อ.สามโคก ต.บางกระบอื ถ.กาญจนาภเิษก เลขที� 68 หมู่ที� 1 บจก.เป็นตอ่ พลังงาน 083-221-3321

187 ปทุมธานี อ.ลําลูกกา ต.บงึคําพรอ้ย ถ.ลําลูกกาคลอง 6 54/1 หมู่ 6 บจก.ส.กติตเิจรญิ 081-646-0934

188 ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองหนึ�ง ถ.พหลโยธนิ 99 หมู่ที� 7 บจก.ดดีเีค พาวเวอร ์(คลองหลวง) 094-483-7660



189 ปทุมธานี อ.เมอืง ต.บา้นกลาง ถ.ตวิานนท์ 16/8 หมู่2 บจก.ส.พรพจน ์บรกิาร 084-712-6100

190 ปทุมธานี อ.ธญับรุี ต.ประชาธปัิตย ์ ถ.รงัสติ-นครนายก เลขที� 745 บจก.เอสเอ็มเค ออยล์ 081-646-0934

191 ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองหนึ�ง ถ.พหลโยธนิ 70 หมู่ที� 7 บจก.นาคณครา (คลองหลวง) 084-491-5665

192 ปทุมธานี อ.สามโคก ต.บางโพธิ�เหนอื ถ.ปทุมธาน-ีสามโคก-เสนา 54 บจก.เอ็นเอส ออล (สามโคกขาเขา้) 081-811-6607

193 ปทุมธานี อ.ลําลูกกา ต.คคูต ถ.พหลโยธนิ 293 หมู่ที� 13 บจก.ไฮปิโตรเลยีม (รงัสติขาออก) 081-239-7784

194 ปทุมธานี อ.ธญับรุี ต.บงึนํ�ารกัษ์ ถ.รงัสติ-นครนายก 10/3 หมู่ที� 2 บจก.ซปุเปอร ์ออยล์  เซอรว์สิ 092-281-9966

195 สมุทรปราการ อ.บางบอ่ ต.คลองดา่น ถ.สขุมุวทิ 165 หมู่ 5 หจก.ศภุมติรบรกิาร 098-356-5997

196 สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางโฉลง ถ.บางนา-ตราด กม.17 18/2 หมู่ 7 หจก.ชื�น 666 ปิโตรเลี�ยม   086-753-6729

197 สมุทรปราการ อ.เมอืง ต.เทพารกัษ์ ถ.เทพารกัษ์ เลขที� 888 หมู่ที� 8 บจก.พพีเีค ปิโตรเลยีม 092-274-4998

198 สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.ราชาเทวะ ถ.กิ�งแกว้ 54/16 หมู่ที� 12 บจก.รตันฤทธกิรณ์ (กิ�งแกว้) 087-927-2191

199 สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางโฉลง ถ.นางนา - ตราด 92/30 หมู่ที� 7 บจก.บญุเต็มถงั (บางนา กม.18) 081-935-8163

200 สมุทรปราการ อ.เมอืง ต.บางปใูหม่ ถ.สขุมุวทิ 1095 หมู่ที� 6 บจก.รุง่อรณุ ออยลเ์ซอรว์สิ (บางป)ู 092-851-9795

201 สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.ราชาเทวะ ถ.กิ�งแกว้ 48/2 หมู่ที� 4 หจก.กิ�งแกว้แก๊ส 081-908-5363

202 สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางจาก ถ.สขุสวัสดิ� 58/14 หมู่ 8 บจก.ปิ�นนคร (พระประแดง) 064-558-9871 

203 สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.สําโรงกลาง ถ.ปู่ เจา้สมงิพราย 18/1 หมู่ที� 8 บจก.ซดีอีาร ์โพรสเพอรร์ติี� (ปู่ เจา้สมงิพราย) 081-620-7551

204 สมุทรปราการ อ.บางบอ่ ต.คลองดา่น ถ.สขุมุวทิ-คลองดา่น 361/8 ม.11 (047) เพยีว-บางบอ่ 098-2479638

205 สมุทรปราการ อ.บางบอ่ ต.คลองดา่น ถ.สขุมุวทิ 369/5 หมู่ที� 13 (085) เพยีว-บางบอ่ 2 098-2479638

206 สมุทรสาคร อ.บา้นแพว้ ต.หลักสาม ถ.บา้นแพว้-พระประโทน 298 หมู่ 1 หจก.สหเตลวาณิชย์ 081-981-8846

207 สมุทรสาคร อ.เมอืง ต.นาด ี ถ.พระราม 2 64 หมู่ 4 หจก.วัฒนาผลติภัณฑนํ์�ามัน 081-637-7070

208 สมุทรสาคร อ.เมอืง ต.ท่าจนี ถ.พระราม 2 49 หมู่ 6 บจก.โชคชยัวัฒนา (ซ.ีซ.ีดบับลวิ) 081-941-3688

209 สมุทรสาคร อ.เมอืง ต.บางกระเจา้ ถ.พระราม 2 11/12 หมู่ที� 3 บจก.ทรปิเปิ�ลพปิีโตรเลยีม 089-919-4548

210 สมุทรสาคร อ.เมอืง ต.ท่าทราย ถ.เศรษฐกจิ 1 94/1012 หมู่ที� 7 บจก.รุง่สาครปิโตรเลยีม 081-659-6147

211 สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน ต.ออ้มนอ้ย ถ.เพชรเกษม 1/59 หมู่ที� 6 บจก.อาร.์พ.ีบ.ี ปิโตรเลยีม (ออ้มนอ้ย) 062-156-2251

ภาคตะวันตก 212 เพชรบรุี อ.เขายอ้ย ต.หนองชมุพลเหนอื ถ.เพชรเกษม 159 หมู่ 2 หจก.บํารงุออยล์ 081-658-6178

213 เพชรบรุี อ.เมอืง ต.ไรส้ม้ ถ.เพชรเกษม 18 หมู่ 4 หจก.นบโพธิ�ออยล์ 081-197-4466

214 เพชรบรุี อ.เขายอ้ย ต.หว้ยโรง ถ.เพชรเกษม 168 หมู่ 3 บจก.วัฒนาธรุกจิพลังงาน 081-917-4464

215 กาญจนบรุี อ.พนมทวน ต.พนมทวน ถ.กาญจนบรุ-ีอู่ทอง 326 หมู่ 3 หจก.เลี�ยมทองบรกิาร 081-981-3686

216 กาญจนบรุี อ.เมอืง  ต.ท่ามะขาม  ถ.แสงชโูตเหนอื 98/8 หมู่ที� 1 บจก.ทเีอ็มเค ออยล์ แอนด ์เซอรว์สิ 061-946-1615

217 กาญจนบรุี อ.ท่ามะกา ต.ตะครํ�าเอน ถ.พระแท่น 218-220 หจก.ธนูทองบรกิาร 081-736-7850

218 ตาก อ.บา้นตาก ต.แม่สลดิ  ถ.พหลโยธนิ 85/1 หมู่ 6 หจก.วังแกว้ธรุกจิปิโตรเลยีม 081-643-9301

219 ตาก อ.วังเจา้ ต.เชยีงของ ถ.พหลโยธนิ 450/2 หมู่ 1 หจก.พลทพิย ์(2008) 081-739-6117

220 ประจวบครีขีนัธ์ อ.ปราณบรุี ต.ศลิาลอย ถ.เพชรเกษม 55/6 หมู่ 3 หจก.เพชรเกษมวัฒนา 081-944-7899

221 ประจวบครีขีนัธ์ อ.ปราณบรุี ต.วังกพ์ง ถ.เพชรเกษม 482 หมู่ 2 บจก.เพชรเกษมฐติพิร 098-748-7956

222 ประจวบครีขีนัธ์ อ.บางสะพาน ต.รอ่นทอง ถ.เพชรเกษม 92 หมู่ 4 บจก.ทวผีล (1992) 081-835-5636

223 ประจวบครีขีนัธ์ อ.สามรอ้ยยอด ต.ศาลาลัย ถ.เพชรเกษม 354 หมู่ที� 5 สหกรณ์ชาวไรส่บัปะรดสามรอ้ยยอด จํากัด 088-680-5986

224 ประจวบครีขีนัธ์ อ.หัวหนิ ต.หนองพลับ ถ.หัวหนิ-หนองพลับ 163 หมู่ที� 2 หจก.ศรวีลิาศ 1 081-809-6828

225 ประจวบครีขีนัธ์ อ.ทับสะแก ต.หว้ยยาง ถ.เพชรเกษม 99 หมู่ที� 8 หจก.ท ีเอ็น ออยล์ (สาขา 1) 086-902-2347

226 ประจวบครีขีนัธ์ อ.ทับสะแก ต.หว้ยยาง ถ.เพชรเกษม 29/1-2 หมู่ 5 (104) เพยีว-ทับสะแก 089-7048904

227 ราชบรุี อ.บา้นโป่ง ต.บา้นโป่ง  ถ.แสงชโูต 114 หจก.สกุลบญุทําดี 081-922-0486

228 ราชบรุี อ.เมอืง ต.โคกหมอ้ ถ.เพชรเกษม 160 หมู่ 4 บจก.ธนศิร ปิโตรเลยีม (ราชบรุขีาออก) 098-017-5798

229 ราชบรุี อ.เมอืง ต.หว้ยไร่ 45/9 หมู่ที� 2 บจก.ศรนีครออยล ์(59) 084-455-9541

ภาคเหนอื 230 เชยีงใหม่ อ.สารภี ต.ยางเนิ�ง ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย์ เลขที� 369 ม. 5 หจก.พยัคฆไ์ฮเวย ์(สารภ)ี 081-671-2544

231 เชยีงใหม่ อ.ดอยหล่อ ต.สนัตสิขุ ถ.เชยีงใหม่-หางดง 168 หมู่ที� 3 หจก.นพรตันปิ์โตรเลี�ยมเชยีงใหม ่สาขา 3 081-716-9003

232 เชยีงใหม่ อ.แม่อาย ต.แม่สาว ถ.แม่จัน-ฝาง 98 ม.11 (052) เพยีว-แม่อาย 081-9723464

233 เชยีงราย อ.แม่จัน ต.จันจวา้ใต ้ ถ.พหลโยธนิ 325 ม.2 บา้นป่าสกัหลวง (029) เพยีว-แม่จัน 2 081-9723464

234 แพร่ อ.เมอืง ต.แม่คํามี ถ.ยันตรกจิโกศล 333 หมู่ที� 3 หจก.เอสซพี ีปิโตรเลยีม 081-951-2428

235 แพร่ อ.รอ้งกวาง ต.รอ้งเข็ม ถ.ยันตรกจิโกศล 340 หมู่ที� 6 หสน.ธวัชบรกิารแพร ่(รอ้งกวาง) 081-951-2428

236 น่าน อ.เวยีงสา ต.นํ�าปั�ว ทางหลวงหมายเลข 101 123 ม.5 (066) เพยีว-เวยีงสา 1 081-9723464

237 พะเยา อ.เมอืง ต.ท่าวังทอง ถ.พหลโยธนิ 122 หมู่ 9 บรษัิท เคททีที ีปิโตรเลยีม จํากัด 062-531-7895

238 พะเยา อ.แม่ใจ ต.แม่ใจ ถ.พหลโยธนิ 28 หมู่ 4 (018) เพยีว-แม่ใจ 081-9723464

239 ลําปาง อ.เกาะคา ต.ศาลา ถ.เถนิ-ลําปาง 333 หมู่ 1 หจก.ลําปางศรทีองบรกิาร                   081-882-0341

240 ลําปาง อ.งาว ต.หลวงเหนอื ถ.พหลโยธนิ 12 หมู่ 4 หจก.ภคพรปิโตรเลยีม 081-960-6455

241 ลําพนู อ.เมอืง ต.บา้นกลาง ถ.เชยีงใหม่-ลําปาง 101 หมู่ 6 หจก.ภาภูม ิปิโตรเลยีม 081-960-5156 

242 อุตรดติถ์ อ.ตรอน ต.นํ�าอ่าง ถ.พษิณุโลก-เดน่ชยั 13  หมู่ 9 หจก.อุตรดติถอ์ุทัยพานชิ 081-952-2948

243 อุตรดติถ์ อ.เมอืง ต.หาดกรวด 41/4 หมู่ที� 8 บจก.ศรมีงคล สาขา 2 094-632-4564

*ขอ้มูล ณ วันที� 18 กุมภาพนัธ ์2563
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