
รายชือ่สถานบีรกิารน ้ามนัเอสโซท่ีจ่ าหน่ายดเีซล-B20

(เรยีงจังหวัดตามตัวอกัษร)

กระบี่

อ.เหนอืคลอง

ต.หว้ยยงู

ถ.คลองเหนอื-เขาพนม

บจก.โชคธนเศรษฐ ์ออยล ์GPS 8.095896,99.005473

อ.ปลายพระยา

ต.เขาตอ่

ทางหลวงหมายเลข 415

บจก.ภญิาดา ปิโตรเลยีม GPS 8.55919, 98.73508

อ.อา่วลกึ

ต.อา่วลกึเหนอื 

ถ.เพชรเกษม

หจก.อา่วลกึออยลเ์ซอรว์สิ GPS 8.386575,98.742096

กรงุเทพมหานคร

เขตคันนายาว

แขวงคันนายาว 

ถ.รามอนิทรา

บจก.เลศิรามอนิทรา (89) GPS 13.831860,100.670106

กาญจนบรุี

อ.เมอืง  

ต.ทา่มะขาม  

ถ.แสงชโูตเหนอื

บจก.ทเีอ็มเค ออยล ์แอนด ์เซอรว์สิ GPS 14.050500,99.505105

อ.ทา่มะกา

ต.ตะคร ้าเอน 

ถ.พระแทน่

หจก.ธนูทองบรกิาร GPS 13.967474,99.753877

กาฬสนิธุ์

อ.กมลาไสย

ต.หนองแปน

ถ.ขอนแกน่-โพนทอง

(090) เพยีว-กมลาไสย GPS 16.301474,103.496034

ก าแพงเพชร

อ.คลองขลงุ

ต.ทา่มะเขอื

ถ.ทา่มะเขือ่

(094) เพยีว-คลองขลงุ GPS 16.236636, 99.730681

ขอนแกน่

อ.เมอืง

ต.ส าราญ

ถ.มติรภาพ

(106) เพยีว-ขอนแกน่ GPS 16.52246, 102.83157

จันทบรุี

อ.ขลงุ



ต.บอ่

ถ.สขุมุวทิ

บจก. เอ็น เค ปิโตรเลยีม 62 GPS 12.441912,102.297582

ฉะเชงิเทรา

อ.บางปะกง

ต.บางวัว

ถ.บางนา-ตราด

บจก.ฤทธวิงศว์นชิ (บางนา กม.40) GPS 13.56074,100.95473

อ.บา้นโพธิ์

ต.แสนภดูาษ

ถ.บางปะกง-ฉะเชงิเทรา

บจก.เตมิเต็มแปดพลังงาน GPS 13.591237,101.013074 

อ.พนมสารคาม

ต.เขาหนิซอ้น

ถ.ฉะเชงิเทรา-กบนิทรบ์รุี

บจก.ฤทธวิงศว์นชิ (เขาหนิซอ้น) GPS 13.760840, 101.509861

ชลบรุี

อ.เมอืง

ต.ดอนหัวฬอ่

ถ.บา้นเกา่ 5

(082) เพยีว-อมตะนคร GPS 13.4420407,101.0299261

ต.บา้นสวน

ถ.เลีย่งเมอืงชลบรุี

บจก.วรรณกฤต เชือ้เพลงิ (บายพาสชลบรุ)ี GPS 13.356649,101.008515 

ต.หนองร ี

ถ.เศรษฐกจิ

บจก.ศรเีจรญิออยล ์(2536) GPS 13.342624,101.044671

อ.พนัสนคิม

ต.หมอนนาง

ถ.สาย 331

(074) เพยีว-พนัสนคิม 2 GPS 13.316512,101.267168

อ.ศรรีาชา

ต.เขาคันทรง

ถ.ทางหลวง 3574

(107) เพยีว-เขาคันทรง 1 GPS 13.07637, 101.17548

ต.ทุง่สขุลา

ถ.ทางหลวงหมายเลข 7

บจก.ดัมพร์งคพ์ล ปิโตรเลยีม GPS 13.098006,100.898437

ต.บอ่วนิ

มาบเอยีง

บจก.บัญชาดฐิปิโตรเลยีม (2005) GPS 13.093713,101.095998

ชัยนาท

อ.มโนรมย์

ต.ทา่ฉนวน

ถ.นครสวรรค-์ชัยนาท

บจก.ทรงธรรมปิโตรเลีย่ม 2018 (มโนรมย)์ GPS 15.376233,100.156632

ชัยภมูิ



อ.จตรัุส

ต.หนองบัวโคก

ถ.ชัยภมู-ิสีค่ ิว้

(035) เพยีว-จัตรัุส GPS 15.413568, 101.833395

ชมุพร

อ.ทา่แซะ

ต.ทา่ขา้ม 

ถ.ชมุพร-ประจวบฯ

หจก.ท ีเอ็น ออยล ์ GPS 10.560588,99.115504

อ.พะโตะ๊

ต.ปังหวาน

ถ.หลังสวน-ระนอง

หจก.คลังมณีปิโตรเลยีม GPS 9.897244,98.888442

อ.หลังสวน

ต.ขนัเงนิ 

ถ.ชมุพร-สรุาษฎรธ์านี

บจก.ทองสง ปิโตรเลยีม GPS 9.941576,99.061327

เชยีงราย

อ.แมจั่น

ต.จันจวา้ใต ้

ถ.พหลโยธนิ

(029) เพยีว-แมจั่น 2 GPS 20.218405, 99.941308

ตรัง

อ.เมอืง

ต.นาทา่มเหนอื 

ถ.เพชรเกษม

หจก.กอวรรณออยล ์GPS 7.607521,99.598145

ต.บางรัก  

ถ.ตรัง-สเิกา

บจก.กอบการออยล ์GPS 7.553226,99.561840

อ.ปะเหลยีน

ต.ทุง่ยาว 

ถ.ตรัง-สตลู

หจก.ป.นวธนภญิโญ GPS 7.208512,99.714433

อ.ยา่นตาขาว

ต.ยา่นตาขาว 

ถ.ตรัง-ปะเหลยีน

สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ ากดั GPS 7.378410,99.674108

ตาก

อ.บา้นตาก

ต.แมส่ลดิ  

ถ.พหลโยธนิ

หจก.วังแกว้ธรุกจิปิโตรเลยีม GPS 17.159347,99.132066

อ.วังเจา้

ต.เชยีงของ 

ถ.พหลโยธนิ

หจก.พลทพิย ์(2008) GPS 16.679860,99.263633



นครพนม

อ.เมอืง

ต.อาจสามารถ

ถ.นครพนม-ทา่อเุทน

หจก.ป๊ัมนครอะไหลบ่รกิาร GPS 17.468889,104.734230

นครราชสมีา

อ.เมอืง

ต.สรุนาร ี

ถ.มติรภาพ

บจก.ไทยสงวนโคราช (สาขา 1 ตาลคู)่ GPS 14.947522,102.015586

อ.ปักธงชัย

ต.งิว้

ถ.กบนิทรบ์รุ-ีปักธงชัย

(003) เพยีว-ปักธงชัย GPS 14.671997,102.014549

ต.ธงชัยเหนอื 

ถ.สบืศริิ

บจก.นอรท์อสีท ์ปิโตรเลยีม GPS 14.747163,102.034064

นครศรธีรรมราช

อ.เมอืง

ต.ทา่ไร ่

ถ.สนุอนันต์

หจก.นอ้งเกา้ สาขา 1 GPS 8.386398,100.030088

ต.ทา่วัง

ถ.ออ้มคา่ยวชริาวธุ

บจก.พ.ีเอส.ออยล ์เซอรว์สิ GPS 8.455950,99.966352

ต.นาเคยีน

ถ.เมอืงนครศร-ีสนามบนิ

บจก.พ.ีเอส.ออยล ์เซอรว์สิ (สาขา 6) GPS 8.446998,99.921875

อ.จฬุาภรณ์

ต.ทุง่โพธิ ์

ถ.ทางหลวงสาย 41

หจก.ก.ทรัพยร์ุง่เรอืง GPS 8.134712,99.843297

อ.ฉวาง

ต.ไสหรา้ 

ถ.ฉวาง-จันดี

บจก.ธรีฉวางบรกิาร GPS 8.426150,99.518910

อ.ชะอวด

ต.ควนหนองหงษ์

ถ.ทางหลวงสาย 41

หจก.ชัยชมุพลปิโตรเลยีม สาขาที ่1 GPS 8.001512,99.904794

อ.ทุง่ใหญ่

ต.ปรกิ 

ถ.ทางหลวงสาย 41

บจก.ทรัพยภั์ทรทอง GPS 8.309300,99.486104

หจก.สนีาก 2014 GPS 8.309514,99.486095

อ.ทุง่สง

ต.ทีว่ัง



ถ.ทุง่สง-หว้ยยอด

หจก.ปฐนันทอ์อยล ์GPS 8.109256,99.669011

อ.นาบอน

ต.ทุง่สง

ถ.ทางหลวง 41 

บจก.ศรนีคร ออยล ์GPS 8.303266,99.495433

นครสวรรค์

อ.เมอืง

ต.กลางแดด

ถ.พหลโยธนิ

บจก.เจเอ็ม ออยลเ์ซ็นเตอร ์ GPS 15.634383,100.130231

ต.หนองกรด 

ถ.พหลโยธนิ

บจก.ทรงธรรม กรุป๊ GPS 15.761566,99.992664

อ.ทา่ตะโก

ต.ทา่ตะโก

ถ.นครสวรรค-์ทา่ตะโก 

หจก.วจิติรธ์นภัณฑบ์รกิาร (ทา่ตะโก) GPS 15.639568,100.479584

อ.พยหุะครีี

ต.พยหุะครี ี

ถ.สายเอเซยี

บจก.ท ีเอส บ ีออยล ์GPS 15.445706,100.144748

อ.หนองบัว

ต.หนองกลับ

ถ.ตากฟ้า-คลองวังมะเดือ่

หจก.บัวเงนิปิโตรเลยีม GPS 15.876666,100.606803

นนทบรุี

อ.ไทรนอ้ย

ต.ราษฎรน์ยิม

ถ.346

บจก.พ.ีพ.ีแกส๊เซอรว์สิ GPS 14.027922,100.337564

อ.บางบัวทอง

ต.ล าโพ

ถ.กาญจนาภเิษก

บจก.เอ็นเอส ออล (ล าโพ) GPS 13.956413,100.425779

อ.ปากเกร็ด

ต.บางพลับ

ถ.ชัยพฤกษ์

บจก.สงิหโ์ตทอง เอนเนอรย์ี ่(สาขาที ่1) GPS 13.926360,100.462970

น่าน

อ.เวยีงสา

ต.น ้าปั้ว

ทางหลวงหมายเลข 101

(066) เพยีว-เวยีงสา 1 GPS 18.617421, 100.741485

ปทมุธานี

อ.เมอืง

ต.บา้นกลาง



ถ.ตวิานนท์

บจก.ส.พรพจน ์บรกิาร GPS 14.000703,100.555203

อ.คลองหลวง

ต.คลองหนึง่

ถ.พหลโยธนิ

บจก.ดดีเีค พาวเวอร ์(คลองหลวง) GPS 14.057784,100.616759

อ.ธัญบรุี

ต.ประชาธปัิตย ์

ถ.รังสติ-นครนายก

บจก.เอสเอ็มเค ออยล ์GPS 13.992884,100.651767

อ.ลาดหลมุแกว้

ต.คบูางหลวง 

ถ.ปทมุธาน-ีลาดหลมุแกว้

หจก.ดษุฎพีาณชิย ์GPS 14.040574,100.476478

อ.ล าลกูกา

ต.คคูต

ถ.พหลโยธนิ

บจก.ไฮปิโตรเลยีม (รังสติขาออก) GPS 13.967686,100.618674

ต.บงึค าพรอ้ย 

ถ.ล าลกูกาคลอง 6

บจก.ส.กติตเิจรญิ GPS 13.934482,100.728779

อ.สามโคก

ต.บางโพธิเ์หนอื

ถ.ปทมุธาน-ีสามโคก-เสนา

บจก.เอ็นเอส ออล (สามโคกขาเขา้) GPS 14.035195,100.525180

ต.บางกระบอื

ถ.กาญจนาภเิษก

บจก.เป็นตอ่ พลังงาน GPS 14.107157,100.532233

ประจวบครีขีนัธ์

อ.ทับสะแก

ต.หว้ยยาง

ถ.เพชรเกษม

หจก.ท ีเอ็น ออยล ์(สาขา 1) GPS 11.63263,99.67172

อ.บางสะพาน

ต.รอ่นทอง 

ถ.ทับสะแก-บางสะพาน

บจก.ทวผีล (1992) GPS 11.258545,99.437564

อ.ปราณบรุี

ต.วังกพ์ง 

ถ.ปราณบรุ-ีสามรอ้ยยอด

บจก.เพชรเกษมฐติพิร GPS 12.404483,99.923688

ต.ศลิาลอย 

ถ.ปราณบรุ-ีประจวบครีขีนัธ์

หจก.เพชรเกษมวัฒนา GPS 12.289861,99.874241

อ.สามรอ้ยยอด

ต.ศาลาลัย

ถ.ปราณบรุ-ีสามรอ้ยยอด



สหกรณ์ชาวไรส่บัปะรดสามรอ้ยยอด จ ากดั GPS 12.242479,99.870498

อ.หัวหนิ

ต.หนองพลับ

ถ.หัวหนิ-หนองพลับ

หจก.ศรวีลิาศ 1 GPS 12.589474,99.743616

ปราจนีบรุี

อ.ประจันตคาม

ต.ประจันตคาม

ถ.สวุรรณศร 

บจก.ถทาฐติธรี ์(ประจันตคาม) GPS 14.068115,101.523343

พระนครศรอียธุยา

อ.บางบาล

ต.พระขาว 

ถ.เสนา-อยธุยา

(103) เพยีว-บางบาล GPS 14.332212, 100.487222

อ.บางปะอนิ

ต.บา้นหวา้

ถ.เอเชยี

บจก.ทรรศนพรพรหม (เอเชยี กม.61) GPS 14.253064,100.612308

อ.วังนอ้ย

ต.ล าไทร

ถ.พหลโยธนิ

บจก.ทรรศนพรพรหม (วังนอ้ย) GPS 14.185674,100.628253

พังงา

อ.เมอืง

ต.ทา้ยชา้ง 

ถ.เพชรเกษม

หจก.ไมตรกีจิ GPS 8.455528,98.531614

ต.บางเตย 

ถ.พังงา-ทับปดุ

หจก.มติรประสานบรกิาร GPS 8.444682,98.583007

อ.ตะกั่วทุง่

ต.กระโสม 

ถ.เพชรเกษม

หจก.ระพอีอยล ์GPS 8.385589,98.452513

อ.ทา้ยเหมอืง

ต.ล าภี

ถ.ทุง่มะพรา้ว-ล าภี

บจก.วรรณวนอมร ปิโตรเลยีม GPS 8.552925,98.373437

พจิติร

อ.ตะพานหนิ

ต.ตะพานหนิ 

ถ.ชมฐรีะเวช

บจก.สทุธสินิรวมอะไหล ่GPS 16.220171,100.426696

อ.วชริบารมี

ต.บา้นนา 

ถ.นครสวรรค-์พษิณุโลก



หจก.สงิหแ์สงทอง GPS 16.500961,100.143203

พษิณุโลก

อ.เมอืง

ต.ดอนทอง 

ถ.พษิณุโลก-เดน่ชัย

หจก.พลพษิณุ 2003 GPS 16.878215,100.357684

ต.ทา่โพธิ ์

ถ.พษิณุโลก-นครสวรรค์

หจก.เอสโซ ่พรพระนเรศ GPS 16.739682,100.181133

อ.วัดโบสถ์

ต.วัดโบสถ์

ถ.สาย 11

บจก.เคเอ็นพ ีเซอรว์สิ สเตชั่น GPS 16.958707,100.339224

เพชรบรุี

อ.เขายอ้ย

ต.หนองชมุพลเหนอื 

ถ.เพชรเกษม

หจก.บ ารงุออยล ์GPS 13.308296,99.824870

ต.หว้ยโรง 

ถ.เพชรเกษม

บจก.วัฒนาธรุกจิพลังงาน  GPS 13.302825,99.824822

เพชรบรูณ์

อ.หลม่เกา่ 

ต.นาซ า 

ถ.เลย-หลม่สกั

หจก.วรีะยทุธ ปิโตรเลยีม GPS 16.998705,101.201087

แพร่

อ.เมอืง

ต.แมค่ ามี

ถ.ยนัตรกจิโกศล

หจก.เอสซพี ีปิโตรเลยีม GPS 18.235734,100.214302

อ.รอ้งกวาง

ต.รอ้งเข็ม

ถ.ยนัตรกจิโกศล

หสน.ธวัชบรกิารแพร ่(รอ้งกวาง) GPS 18.301812,100.285028

ภเูก็ต

อ.ถลาง

ต.ศรสีนุทร

ถ.เทพกระษัตรี

บจก.ดสุติไทเกอรเ์อ็นเนอรย์ ีสาขา 2 GPS 8.000066,98.348683

มหาสารคาม

อ.โกสมุพสิยั

ต.แพง

ถ.โกสมุพสิยั-ทา่พระ

(087) เพยีว-โกสมุพสิยั GPS 16.279295, 102.958797

อ.พยคัฆภมูพิสิยั

ต.ปะหลาน



ถ.นาเชอืก-พยคัฆภมูพิสิยั

(012) เพยีว-พยคัฆภมูพิสิยั GPS 15.507923,103.199894

มกุดาหาร

อ.ค าชะอี

ต.น ้าเทีย่ง

ถ.มกุดาหาร-ค าชะอี

(060) เพยีว-ค าชะอ ีGPS 16.560914,104.414325

รอ้ยเอ็ด

อ.เมอืง

ต.ขอนแกน่

ถ.รอ้ยเอ็ด-วาปีปทมุ

(095) เพยีว-เมอืงรอ้ยเอ็ด GPS 16.032160, 103.622214

ระยอง

อ.เมอืง

ต.หว้ยโป่ง

ถ.สขุมุวทิ

บจก.มาบขา่ ไฮเวยร์ุง่เรอืง ออยล ์(มาบตาพดุ) GPS 12.741115,101.120282

อ.แกลง

ต.กองดนิ

ถ.สขุมุวทิ

หจก.ศริรัิกษ์กองดนิบรกิาร GPS 12.781493,101.809841

ต.วังหวา้

ถ.สขุมุวทิ

(034) เพยีว-แกลง GPS 12.769839, 101.633104

อ.นคิมพัฒนา

ต.มะขามคู่

ถ.ไฮเวย ์เสน้ 36

บจก.เต็มสบิ พลังงาน GPS 12.831485,101.128069

ราชบรุี

อ.บา้นโป่ง

ต.บา้นโป่ง  

ถ.แสงชโูต

หจก.สกลุบญุท าด ีGPS 13.823479,99.868882

ล าปาง

อ.เกาะคา

ต.ศาลา 

ถ.เถนิ-ล าปาง

หจก.ล าปางศรทีองบรกิาร GPS 18.218431,99.424318

อ.งาว

ต.หลวงเหนอื 

ถ.พหลโยธนิ

หจก.ภคพรปิโตรเลยีม  GPS 18.748606,99.972767

สกลนคร

อ.สวา่งแดนดนิ

ต.สวา่งแดนดนิ

ถ.สวา่งแดนดนิ-เจรญิสนิ

(101) เพยีว-สวา่งแดนดนิ GPS 17.492215, 103.454354



สงขลา

อ.เทพา

ต.สะกอม 

ถ.หาดใหญ-่ปัตตานี

บจก.ด ีอามาน ปิโตรเลยีม GPS 6.947319,100.853126

สมทุรปราการ

อ.บางบอ่

ต.คลองดา่น

ถ.สขุมุวทิ

(085) เพยีว-บางบอ่ 2 GPS 13.506976,100.826095

ถ.สขุมุวทิ-คลองดา่น

(047) เพยีว-บางบอ่ GPS 13.506043, 100.827429

อ.บางพลี

ต.บางโฉลง

ถ.นางนา-ตราด

บจก.บญุเต็มถัง (บางนา กม.18) GPS 13.610676,100.759213

ต.ราชาเทวะ

ถ.กิง่แกว้

บจก.รัตนฤทธกิรณ์ (กิง่แกว้) GPS 13.663260,100.718587

หจก.กิง่แกว้แกส๊ GPS 13.668070, 100.720270

สมทุรสงคราม

อ.เมอืง

ต.บางแกว้ 

ถ.พระราม 2

บจก.บางแกว้ปิโตรเลีย่ม GPS 13.435049,100.056309

อ.อมัพวา

ต.แพรกหนามแดง

ถ.พระราม 2

บจก.คนาวธุปิโตรเลยีม GPS 13.3447955,99.8711776

สมทุรสาคร

อ.เมอืง

ต.ทา่จนี 

ถ.พระราม 2

บจก.โชคชัยวัฒนา (ซ.ีซ.ีดับบลวิ) GPS 13.542266,100.242563

ต.บางกระเจา้ 

ถ.พระราม 2

บจก.ทรปิเป้ิลพปิีโตรเลยีม  GPS 13.532598,100.206905

อ.เมอืงสมทุรสาคร

ต.บางกระเจา้ 

ถ.พระรามที ่2

บจก.เอส เอ พ ีปิโตรเลยีม GPS 13.528288, 100.198829

อ.บา้นแพว้

ต.หลักสาม

ถ.บา้นแพว้-พระประโทน

หจก.สหเตลวาณชิย ์GPS 13.575550,100.111760

สระแกว้

อ.อรัญประเทศ 



ต.อรัญประเทศ 

ถ.กม.3 

หจก.เอ เอส วัน ออยล ์GPS 13.675511,102.527098

สระบรุี

อ.เฉลมิพระเกยีรติ

ต.หนา้พระลาน

ถ.พหลโยธนิ ทางหลวงสาย 1

บรษัิท มพีาวเวอร ์สเตชั่น จ ากดั GPS 14.70180 100.85621

อ.เมอืง

ต.ตลิง่ชัน

ถ.มติรภาพ

บจก.เอ็นแอนดเ์อ็ม( 2015 )(สระบรุขีาออก) GPS 14.549919,100.962939

อ.แกง่คอย

ต.ตาลเดีย่ว

ถ.สดุบรรทัด

(032) เพยีว-แกง่คอย 2 GPS 14.590917,101.010188

อ.บา้นหมอ

ต.บางโขมด

ถ.โพธิพ์ระยา-ทา่เรอื

(077) เพยีว-บา้นหมอ GPS 14.584713,100.751323

สงิหบ์รุี

อ.อนิทรบ์รุี

ต.ทา่งาม 

ถ.สายเอเซยี #32

หจก.ชัยรัตนพั์ฒนา1991 (สาขา 3) GPS 15.021587,100.339168

สโุขทัย

อ.กงไกรลาศ

ต.ป่าแฝก 

ถ.สงิหวัฒน์

หจก.ทรัพยอ์นันตค์า้น ้ามนั 1994 GPS 16.956760,99.981839

สพุรรณบรุี

อ.เมอืง

ต.ดอนโพธิท์อง 

ถ.มาลัยแมน

สหกรณ์การเกษตรเมอืงสพุรรณ จ ากดั GPS 14.462698,100.046503

อ.ดอนเจดยี์

ต.สระกระโจม 

ถ.ทางหลวง 332

หจก.อารยะบรกิาร GPS 14.635524,99.874182

อ.อูท่อง

ต.พลับพลาไชย

พลับพลาไชย

บจก.พลับพลาไชยพลังงาน GPS 14.529919,99.910769

ต.อูท่อง

อูท่อง

บจก.อูท่อง พลังงาน GPS 14.386579,99.894076

สรุาษฎรธ์านี



อ.เมอืง

ต.บางกุง้ 

ถ.สรุาษฏร-์นครศรฯี

หจก.จริบตุรบรกิาร GPS 9.148800,99.379248

อ.เวยีงสระ

ต.เวยีงสระ

ถ.สรุาษฎร-์ทุง่สง่

หจก.บา้นสอ้งเอเซยี (สาขา 3) GPS 8.634593,99.350459

ต.เวยีงสระ 

ถ.สรุาษฎร-์ทุง่สง่

หจก.บา้นสอ้งเอเซยี GPS 8.625339,99.352817

อ.กาญจนดษิฐ์

ต.พลายวาส

ถ.สรุาษฏรธ์าน-ีนครศรธีรรมราช

บจก.จักรนิทพิ ปิโตรเลยีม  GPS 9.159537,99.506682

อ.ดอนสกั

ต.ปากแพรก

ถ.สรุาษฎร-์ดอนสกั

บจก.ขนอมแสงดาว 888 GPS 9.207161,99.680355

อ.ทา่ฉาง

ต.คลองไทร

ถ.หลังสวน-สรุาษฎรธ์านี

บจก.เพชรทา่ฉาง ออยล ์GPS 9.220049,99.139050

อ.ทา่ชนะ

ต.คันธลุี

ถ.หลังสวน-สรุาษฎรธ์านี

หจก.สรุาษฎรแ์สงสวุรรณกรุป๊ GPS 9.634262,99.124768

อ.บา้นนาสาร

ต.ควนศรี

ถ.พระแสง-เวยีงสระ

บจก.บา้นนาสารปิโตรเลยีม GPS 8.72599,99.33308

อ.พระแสง

ต.อปัีน

ถ.พระแสง-เวยีงสระ

หจก.เอือ้อารยีอ์อยล ์GPS 8.576323,99.246130

อ.พนุพนิ

ต.ทา่โรงชา้ง

ถ.พระแสง-เวยีงสระ

บจก.เอส พ ีปิโตรเลยีม 2017 GPS 9.070684,99.175944

ถ.สรุาษฏรธ์าน-ีตาขุน่

บจก.เอส พ ีด ีปิโตรเลยีม GPS 9.045072,99.153208

อา่งทอง

อ.วเิศษชัยชาญ

ต.สีร่อ้ย

ถ.เสนา-วเิศษชัยชาญ

บจก.เอส พ ีอ ีเอส วศิวกรรม GPS 14.534214,100.360775

อดุรธานี



อ.หนองหาน

ต.หนองหาน 

ถ.อดุร-สกล

หจก.สริมินตร ี1999 GPS 17.362402,103.112663

อตุรดติถ์

อ.เมอืง

ต.หาดกรวด

ถ.สาย 11

บจก.ศรมีงคล สาขา 2 GPS 17.543475,100.191641

อ.ตรอน

ต.น ้าอา่ง 

ถ.พษิณุโลก-เดน่ชัย

หจก.อตุรดติถอ์ทัุยพานชิ GPS 17.475879,100.236232

อบุลราชธานี

อ.สวา่งวรีะวงศ์

ต.บุง่มะแลง

ถ.สถติยน์มิารการ

(098) เพยีว-สวา่งวรีะวงศ ์GPS 15.239300, 105.071217

หมายเหต ุขอ้มลู ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2563


