ื่ สถานีบริการน้ ามันเอสโซท
่ จ
รายชอ
ี่ าหน่ายดีเซล-B20
(เรียงจังหวัดตามตัวอักษร)
กระบี่
อ.เหนือคลอง
ต.ห ้วยยูง
ถ.คลองเหนือ-เขาพนม
บจก.โชคธนเศรษฐ์ ออยล์ GPS 8.095896,99.005473
อ.ปลายพระยา
ต.เขาต่อ
ทางหลวงหมายเลข 415
บจก.ภิญาดา ปิ โตรเลียม GPS 8.55919, 98.73508
อ.อ่าวลึก
ต.อ่าวลึกเหนือ
ถ.เพชรเกษม
หจก.อ่าวลึกออยล์เซอร์วส
ิ GPS 8.386575,98.742096
กรุงเทพมหานคร
เขตคันนายาว
แขวงคันนายาว
ถ.รามอินทรา
บจก.เลิศรามอินทรา (89) GPS 13.831860,100.670106
กาญจนบุร ี
อ.เมือง
ต.ท่ามะขาม
ถ.แสงชูโตเหนือ
บจก.ทีเอ็มเค ออยล์ แอนด์ เซอร์วส
ิ GPS 14.050500,99.505105
อ.ท่ามะกา
ต.ตะคร้าเอน
ถ.พระแท่น
หจก.ธนูทองบริการ GPS 13.967474,99.753877
ิ ธุ์
กาฬสน
อ.กมลาไสย
ต.หนองแปน
ถ.ขอนแก่น-โพนทอง
(090) เพียว-กมลาไสย GPS 16.301474,103.496034
กาแพงเพชร
อ.คลองขลุง
ต.ท่ามะเขือ
ถ.ท่ามะเขือ
่
(094) เพียว-คลองขลุง GPS 16.236636, 99.730681
ขอนแก่น
อ.เมือง
ต.สาราญ
ถ.มิตรภาพ
(106) เพียว-ขอนแก่น GPS 16.52246, 102.83157
จันทบุร ี
อ.ขลุง

ต.บ่อ
ถ.สุขม
ุ วิท
บจก. เอ็น เค ปิ โตรเลียม 62 GPS 12.441912,102.297582
ฉะเชงิ เทรา
อ.บางปะกง
ต.บางวัว
ถ.บางนา-ตราด
บจก.ฤทธิวงศว์ นิช (บางนา กม.40) GPS 13.56074,100.95473
อ.บ ้านโพธิ์
ต.แสนภูดาษ
ถ.บางปะกง-ฉะเชงิ เทรา
บจก.เติมเต็มแปดพลังงาน GPS 13.591237,101.013074
อ.พนมสารคาม
้
ต.เขาหินซอน
ิ
ถ.ฉะเชงเทรา-กบินทร์บรุ ี
้
บจก.ฤทธิวงศว์ นิช (เขาหินซอน)
GPS 13.760840, 101.509861
ชลบุร ี
อ.เมือง
่
ต.ดอนหัวฬอ
ถ.บ ้านเก่า 5
(082) เพียว-อมตะนคร GPS 13.4420407,101.0299261
ต.บ ้านสวน
ถ.เลีย
่ งเมืองชลบุร ี
ื้ เพลิง (บายพาสชลบุร)ี GPS 13.356649,101.008515
บจก.วรรณกฤต เชอ
ต.หนองรี
ถ.เศรษฐกิจ
บจก.ศรีเจริญออยล์ (2536) GPS 13.342624,101.044671
อ.พนัสนิคม
ต.หมอนนาง
ถ.สาย 331
(074) เพียว-พนัสนิคม 2 GPS 13.316512,101.267168
อ.ศรีราชา
ต.เขาคันทรง
ถ.ทางหลวง 3574
(107) เพียว-เขาคันทรง 1 GPS 13.07637, 101.17548
ต.ทุง่ สุขลา
ถ.ทางหลวงหมายเลข 7
บจก.ดัมพ์รงค์พล ปิ โตรเลียม GPS 13.098006,100.898437
ต.บ่อวิน
มาบเอียง
บจก.บัญชาดิฐปิ โตรเลียม (2005) GPS 13.093713,101.095998
ั
ชยนาท
อ.มโนรมย์
ต.ท่าฉนวน
ถ.นครสวรรค์-ชัยนาท
บจก.ทรงธรรมปิ โตรเลีย
่ ม 2018 (มโนรมย์) GPS 15.376233,100.156632
ชัยภูม ิ

อ.จตุรัส
ต.หนองบัวโคก
ี่ วิ้
ถ.ชัยภูม-ิ สค
(035) เพียว-จัตรุ ัส GPS 15.413568, 101.833395
ชุมพร
อ.ท่าแซะ
ต.ท่าข ้าม
ถ.ชุมพร-ประจวบฯ
หจก.ที เอ็น ออยล์ GPS 10.560588,99.115504
อ.พะโต๊ะ
ต.ปั งหวาน
ถ.หลังสวน-ระนอง
หจก.คลังมณีปิโตรเลียม GPS 9.897244,98.888442
อ.หลังสวน
ต.ขันเงิน
ถ.ชุมพร-สุราษฎร์ธานี
บจก.ทองสง ปิ โตรเลียม GPS 9.941576,99.061327
ี งราย
เชย
อ.แม่จัน
ต.จันจว ้าใต ้
ถ.พหลโยธิน
(029) เพียว-แม่จัน 2 GPS 20.218405, 99.941308
ตรัง
อ.เมือง
ต.นาท่ามเหนือ
ถ.เพชรเกษม
หจก.กอวรรณออยล์ GPS 7.607521,99.598145
ต.บางรัก
ถ.ตรัง-สเิ กา
บจก.กอบการออยล์ GPS 7.553226,99.561840
อ.ปะเหลียน
ต.ทุง่ ยาว
ถ.ตรัง-สตูล
หจก.ป.นวธนภิญโญ GPS 7.208512,99.714433
อ.ย่านตาขาว
ต.ย่านตาขาว
ถ.ตรัง-ปะเหลียน
สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จากัด GPS 7.378410,99.674108
ตาก
อ.บ ้านตาก
ต.แม่สลิด
ถ.พหลโยธิน
หจก.วังแก ้วธุรกิจปิ โตรเลียม GPS 17.159347,99.132066
อ.วังเจ ้า
ี งของ
ต.เชย
ถ.พหลโยธิน
หจก.พลทิพย์ (2008) GPS 16.679860,99.263633

นครพนม
อ.เมือง
ต.อาจสามารถ
ถ.นครพนม-ท่าอุเทน
หจก.ปั๊ มนครอะไหล่บริการ GPS 17.468889,104.734230
ี า
นครราชสม
อ.เมือง
ต.สุรนารี
ถ.มิตรภาพ
บจก.ไทยสงวนโคราช (สาขา 1 ตาลคู)่ GPS 14.947522,102.015586
อ.ปั กธงชัย
ต.งิว้
ถ.กบินทร์บรุ -ี ปั กธงชัย
(003) เพียว-ปั กธงชัย GPS 14.671997,102.014549
ต.ธงชัยเหนือ
ื ศริ ิ
ถ.สบ
บจก.นอร์ทอีสท์ ปิ โตรเลียม GPS 14.747163,102.034064
นครศรีธรรมราช
อ.เมือง
ต.ท่าไร่
ถ.สุนอนันต์
หจก.น ้องเก ้า สาขา 1 GPS 8.386398,100.030088
ต.ท่าวัง
ถ.อ ้อมค่ายวชริ าวุธ
บจก.พี.เอส.ออยล์ เซอร์วส
ิ GPS 8.455950,99.966352
ต.นาเคียน
ถ.เมืองนครศรี-สนามบิน
บจก.พี.เอส.ออยล์ เซอร์วส
ิ (สาขา 6) GPS 8.446998,99.921875
อ.จุฬาภรณ์
ต.ทุง่ โพธิ์
ถ.ทางหลวงสาย 41
หจก.ก.ทรัพย์รงุ่ เรือง GPS 8.134712,99.843297
อ.ฉวาง
ต.ไสหร ้า
ถ.ฉวาง-จันดี
บจก.ธีรฉวางบริการ GPS 8.426150,99.518910
อ.ชะอวด
ต.ควนหนองหงษ์
ถ.ทางหลวงสาย 41
หจก.ชัยชุมพลปิ โตรเลียม สาขาที่ 1 GPS 8.001512,99.904794
อ.ทุง่ ใหญ่
ต.ปริก
ถ.ทางหลวงสาย 41
บจก.ทรัพย์ภัทรทอง GPS 8.309300,99.486104
ี าก 2014 GPS 8.309514,99.486095
หจก.สน
อ.ทุง่ สง
ต.ทีว่ ัง

ถ.ทุง่ สง-ห ้วยยอด
หจก.ปฐนันท์ออยล์ GPS 8.109256,99.669011
อ.นาบอน
ต.ทุง่ สง
ถ.ทางหลวง 41
บจก.ศรีนคร ออยล์ GPS 8.303266,99.495433
นครสวรรค์
อ.เมือง
ต.กลางแดด
ถ.พหลโยธิน
บจก.เจเอ็ม ออยล์เซ็นเตอร์ GPS 15.634383,100.130231
ต.หนองกรด
ถ.พหลโยธิน
บจก.ทรงธรรม กรุป
๊ GPS 15.761566,99.992664
อ.ท่าตะโก
ต.ท่าตะโก
ถ.นครสวรรค์-ท่าตะโก
หจก.วิจต
ิ ร์ธนภัณฑ์บริการ (ท่าตะโก) GPS 15.639568,100.479584
อ.พยุหะคีร ี
ต.พยุหะคีร ี
ี
ถ.สายเอเซย
บจก.ที เอส บี ออยล์ GPS 15.445706,100.144748
อ.หนองบัว
ต.หนองกลับ
ถ.ตากฟ้ า-คลองวังมะเดือ
่
หจก.บัวเงินปิ โตรเลียม GPS 15.876666,100.606803
นนทบุร ี
อ.ไทรน ้อย
ต.ราษฎร์นย
ิ ม
ถ.346
บจก.พี.พี.แก๊สเซอร์วส
ิ GPS 14.027922,100.337564
อ.บางบัวทอง
ต.ลาโพ
ถ.กาญจนาภิเษก
บจก.เอ็นเอส ออล (ลาโพ) GPS 13.956413,100.425779
อ.ปากเกร็ด
ต.บางพลับ
ถ.ชัยพฤกษ์
บจก.สงิ ห์โตทอง เอนเนอร์ย ี่ (สาขาที่ 1) GPS 13.926360,100.462970
น่าน
อ.เวียงสา
ต.น้ าปั ้ว
ทางหลวงหมายเลข 101
(066) เพียว-เวียงสา 1 GPS 18.617421, 100.741485
ปทุมธานี
อ.เมือง
ต.บ ้านกลาง

ถ.ติวานนท์
บจก.ส.พรพจน์ บริการ GPS 14.000703,100.555203
อ.คลองหลวง
ต.คลองหนึง่
ถ.พหลโยธิน
บจก.ดีดเี ค พาวเวอร์ (คลองหลวง) GPS 14.057784,100.616759
อ.ธัญบุร ี
ต.ประชาธิปัตย์
ิ -นครนายก
ถ.รังสต
บจก.เอสเอ็มเค ออยล์ GPS 13.992884,100.651767
อ.ลาดหลุมแก ้ว
ต.คูบางหลวง
ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก ้ว
หจก.ดุษฎีพาณิชย์ GPS 14.040574,100.476478
อ.ลาลูกกา
ต.คูคต
ถ.พหลโยธิน
ิ ขาออก) GPS 13.967686,100.618674
บจก.ไฮปิ โตรเลียม (รังสต
ต.บึงคาพร ้อย
ถ.ลาลูกกาคลอง 6
บจก.ส.กิตติเจริญ GPS 13.934482,100.728779
อ.สามโคก
ต.บางโพธิเ์ หนือ
ถ.ปทุมธานี-สามโคก-เสนา
บจก.เอ็นเอส ออล (สามโคกขาเข ้า) GPS 14.035195,100.525180
ต.บางกระบือ
ถ.กาญจนาภิเษก
บจก.เป็ นต่อ พลังงาน GPS 14.107157,100.532233
ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์
อ.ทับสะแก
ต.ห ้วยยาง
ถ.เพชรเกษม
หจก.ที เอ็น ออยล์ (สาขา 1) GPS 11.63263,99.67172
อ.บางสะพาน
ต.ร่อนทอง
ถ.ทับสะแก-บางสะพาน
บจก.ทวีผล (1992) GPS 11.258545,99.437564
อ.ปราณบุร ี
ต.วังก์พง
ถ.ปราณบุร-ี สามร ้อยยอด
บจก.เพชรเกษมฐิตพ
ิ ร GPS 12.404483,99.923688
ิ
ต.ศลาลอย
ถ.ปราณบุร-ี ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์
หจก.เพชรเกษมวัฒนา GPS 12.289861,99.874241
อ.สามร ้อยยอด
ต.ศาลาลัย
ถ.ปราณบุร-ี สามร ้อยยอด

ั ปะรดสามร ้อยยอด จากัด GPS 12.242479,99.870498
สหกรณ์ชาวไร่สบ
อ.หัวหิน
ต.หนองพลับ
ถ.หัวหิน-หนองพลับ
หจก.ศรีวล
ิ าศ 1 GPS 12.589474,99.743616
ปราจีนบุร ี
อ.ประจันตคาม
ต.ประจันตคาม
ถ.สุวรรณศร
บจก.ถทาฐิตธีร ์ (ประจันตคาม) GPS 14.068115,101.523343
พระนครศรีอยุธยา
อ.บางบาล
ต.พระขาว
ถ.เสนา-อยุธยา
(103) เพียว-บางบาล GPS 14.332212, 100.487222
อ.บางปะอิน
ต.บ ้านหว ้า
ี
ถ.เอเชย
ี กม.61) GPS 14.253064,100.612308
บจก.ทรรศนพรพรหม (เอเชย
อ.วังน ้อย
ต.ลาไทร
ถ.พหลโยธิน
บจก.ทรรศนพรพรหม (วังน ้อย) GPS 14.185674,100.628253
พังงา
อ.เมือง
้
ต.ท ้ายชาง
ถ.เพชรเกษม
หจก.ไมตรีกจิ GPS 8.455528,98.531614
ต.บางเตย
ถ.พังงา-ทับปุด
หจก.มิตรประสานบริการ GPS 8.444682,98.583007
อ.ตะกั่วทุง่
ต.กระโสม
ถ.เพชรเกษม
หจก.ระพีออยล์ GPS 8.385589,98.452513
อ.ท ้ายเหมือง
ต.ลาภี
ถ.ทุง่ มะพร ้าว-ลาภี
บจก.วรรณวนอมร ปิ โตรเลียม GPS 8.552925,98.373437
พิจต
ิ ร
อ.ตะพานหิน
ต.ตะพานหิน
ถ.ชมฐีระเวช
ิ รวมอะไหล่ GPS 16.220171,100.426696
บจก.สุทธิสน
ิ
อ.วชรบารมี
ต.บ ้านนา
ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก

หจก.สงิ ห์แสงทอง GPS 16.500961,100.143203
พิษณุโลก
อ.เมือง
ต.ดอนทอง
ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย
หจก.พลพิษณุ 2003 GPS 16.878215,100.357684
ต.ท่าโพธิ์
ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์
หจก.เอสโซ ่ พรพระนเรศ GPS 16.739682,100.181133
อ.วัดโบสถ์
ต.วัดโบสถ์
ถ.สาย 11
บจก.เคเอ็นพี เซอร์วส
ิ สเตชั่น GPS 16.958707,100.339224
เพชรบุร ี
อ.เขาย ้อย
ต.หนองชุมพลเหนือ
ถ.เพชรเกษม
หจก.บารุงออยล์ GPS 13.308296,99.824870
ต.ห ้วยโรง
ถ.เพชรเกษม
บจก.วัฒนาธุรกิจพลังงาน GPS 13.302825,99.824822
เพชรบูรณ์
อ.หล่มเก่า
ต.นาซา
ั
ถ.เลย-หล่มสก
หจก.วีระยุทธ ปิ โตรเลียม GPS 16.998705,101.201087
แพร่
อ.เมือง
ต.แม่คามี
ถ.ยันตรกิจโกศล
ี ี ปิ โตรเลียม GPS 18.235734,100.214302
หจก.เอสซพ
อ.ร ้องกวาง
ต.ร ้องเข็ม
ถ.ยันตรกิจโกศล
หสน.ธวัชบริการแพร่ (ร ้องกวาง) GPS 18.301812,100.285028
ภูเก็ต
อ.ถลาง
ต.ศรีสน
ุ ทร
ถ.เทพกระษั ตรี
ิ ไทเกอร์เอ็นเนอร์ย ี สาขา 2 GPS 8.000066,98.348683
บจก.ดุสต
มหาสารคาม
ั
อ.โกสุมพิสย
ต.แพง
ั -ท่าพระ
ถ.โกสุมพิสย
ั GPS 16.279295, 102.958797
(087) เพียว-โกสุมพิสย
ั
อ.พยัคฆภูมพ
ิ ส
ิ ย
ต.ปะหลาน

ื ก-พยัคฆภูมพ
ั
ถ.นาเชอ
ิ ส
ิ ย
ั GPS 15.507923,103.199894
(012) เพียว-พยัคฆภูมพ
ิ ส
ิ ย
มุกดาหาร
อ.คาชะอี
ต.น้ าเทีย
่ ง
ถ.มุกดาหาร-คาชะอี
(060) เพียว-คาชะอี GPS 16.560914,104.414325
ร ้อยเอ็ด
อ.เมือง
ต.ขอนแก่น
ถ.ร ้อยเอ็ด-วาปี ปทุม
(095) เพียว-เมืองร ้อยเอ็ด GPS 16.032160, 103.622214
ระยอง
อ.เมือง
ต.ห ้วยโป่ ง
ถ.สุขม
ุ วิท
บจก.มาบข่า ไฮเวย์รงุ่ เรือง ออยล์ (มาบตาพุด) GPS 12.741115,101.120282
อ.แกลง
ต.กองดิน
ถ.สุขม
ุ วิท
หจก.ศริ ริ ักษ์กองดินบริการ GPS 12.781493,101.809841
ต.วังหว ้า
ถ.สุขม
ุ วิท
(034) เพียว-แกลง GPS 12.769839, 101.633104
อ.นิคมพัฒนา
ต.มะขามคู่
ถ.ไฮเวย์ เสน้ 36
ิ พลังงาน GPS 12.831485,101.128069
บจก.เต็มสบ
ราชบุร ี
อ.บ ้านโป่ ง
ต.บ ้านโป่ ง
ถ.แสงชูโต
หจก.สกุลบุญทาดี GPS 13.823479,99.868882
ลาปาง
อ.เกาะคา
ต.ศาลา
ถ.เถิน-ลาปาง
หจก.ลาปางศรีทองบริการ GPS 18.218431,99.424318
อ.งาว
ต.หลวงเหนือ
ถ.พหลโยธิน
หจก.ภคพรปิ โตรเลียม GPS 18.748606,99.972767
สกลนคร
อ.สว่างแดนดิน
ต.สว่างแดนดิน
ิ
ถ.สว่างแดนดิน-เจริญสน
(101) เพียว-สว่างแดนดิน GPS 17.492215, 103.454354

สงขลา
อ.เทพา
ต.สะกอม
ถ.หาดใหญ่-ปั ตตานี
บจก.ดี อามาน ปิ โตรเลียม GPS 6.947319,100.853126
สมุทรปราการ
อ.บางบ่อ
ต.คลองด่าน
ถ.สุขม
ุ วิท
(085) เพียว-บางบ่อ 2 GPS 13.506976,100.826095
ถ.สุขม
ุ วิท-คลองด่าน
(047) เพียว-บางบ่อ GPS 13.506043, 100.827429
อ.บางพลี
ต.บางโฉลง
ถ.นางนา-ตราด
บจก.บุญเต็มถัง (บางนา กม.18) GPS 13.610676,100.759213
ต.ราชาเทวะ
ถ.กิง่ แก ้ว
บจก.รัตนฤทธิกรณ์ (กิง่ แก ้ว) GPS 13.663260,100.718587
หจก.กิง่ แก ้วแก๊ส GPS 13.668070, 100.720270
สมุทรสงคราม
อ.เมือง
ต.บางแก ้ว
ถ.พระราม 2
บจก.บางแก ้วปิ โตรเลีย
่ ม GPS 13.435049,100.056309
อ.อัมพวา
ต.แพรกหนามแดง
ถ.พระราม 2
บจก.คนาวุธปิ โตรเลียม GPS 13.3447955,99.8711776
สมุทรสาคร
อ.เมือง
ต.ท่าจีน
ถ.พระราม 2
บจก.โชคชัยวัฒนา (ซ.ี ซ.ี ดับบลิว) GPS 13.542266,100.242563
ต.บางกระเจ ้า
ถ.พระราม 2
บจก.ทริปเปิ้ ลพีปิโตรเลียม GPS 13.532598,100.206905
อ.เมืองสมุทรสาคร
ต.บางกระเจ ้า
ถ.พระรามที่ 2
บจก.เอส เอ พี ปิ โตรเลียม GPS 13.528288, 100.198829
อ.บ ้านแพ ้ว
ต.หลักสาม
ถ.บ ้านแพ ้ว-พระประโทน
หจก.สหเตลวาณิชย์ GPS 13.575550,100.111760
สระแก ้ว
อ.อรัญประเทศ

ต.อรัญประเทศ
ถ.กม.3
หจก.เอ เอส วัน ออยล์ GPS 13.675511,102.527098
สระบุร ี
อ.เฉลิมพระเกียรติ
ต.หน ้าพระลาน
ถ.พหลโยธิน ทางหลวงสาย 1
บริษัท มีพาวเวอร์ สเตชั่น จากัด GPS 14.70180 100.85621
อ.เมือง
ต.ตลิง่ ชัน
ถ.มิตรภาพ
บจก.เอ็นแอนด์เอ็ม( 2015 )(สระบุรข
ี าออก) GPS 14.549919,100.962939
อ.แก่งคอย
ต.ตาลเดีย
่ ว
ถ.สุดบรรทัด
(032) เพียว-แก่งคอย 2 GPS 14.590917,101.010188
อ.บ ้านหมอ
ต.บางโขมด
ถ.โพธิพ
์ ระยา-ท่าเรือ
(077) เพียว-บ ้านหมอ GPS 14.584713,100.751323
สงิ ห์บรุ ี
อ.อินทร์บรุ ี
ต.ท่างาม
ี #32
ถ.สายเอเซย
หจก.ชัยรัตน์พัฒนา1991 (สาขา 3) GPS 15.021587,100.339168
สุโขทัย
อ.กงไกรลาศ
ต.ป่ าแฝก
ถ.สงิ หวัฒน์
หจก.ทรัพย์อนันต์ค ้าน้ ามัน 1994 GPS 16.956760,99.981839
สุพรรณบุร ี
อ.เมือง
ต.ดอนโพธิท
์ อง
ถ.มาลัยแมน
สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณ จากัด GPS 14.462698,100.046503
อ.ดอนเจดีย ์
ต.สระกระโจม
ถ.ทางหลวง 332
หจก.อารยะบริการ GPS 14.635524,99.874182
อ.อูท
่ อง
ต.พลับพลาไชย
พลับพลาไชย
บจก.พลับพลาไชยพลังงาน GPS 14.529919,99.910769
ต.อูท
่ อง
อูท
่ อง
บจก.อูท
่ อง พลังงาน GPS 14.386579,99.894076
สุราษฎร์ธานี

อ.เมือง
ต.บางกุ ้ง
ถ.สุราษฏร์-นครศรีฯ
หจก.จิรบุตรบริการ GPS 9.148800,99.379248
อ.เวียงสระ
ต.เวียงสระ
ถ.สุราษฎร์-ทุง่ สง่
้
ี (สาขา 3) GPS 8.634593,99.350459
หจก.บ ้านสองเอเซ
ย
ต.เวียงสระ
ถ.สุราษฎร์-ทุง่ สง่
้
ี GPS 8.625339,99.352817
หจก.บ ้านสองเอเซ
ย
อ.กาญจนดิษฐ์
ต.พลายวาส
ถ.สุราษฏร์ธานี-นครศรีธรรมราช
บจก.จักรินทิพ ปิ โตรเลียม GPS 9.159537,99.506682
ั
อ.ดอนสก
ต.ปากแพรก
ั
ถ.สุราษฎร์-ดอนสก
บจก.ขนอมแสงดาว 888 GPS 9.207161,99.680355
อ.ท่าฉาง
ต.คลองไทร
ถ.หลังสวน-สุราษฎร์ธานี
บจก.เพชรท่าฉาง ออยล์ GPS 9.220049,99.139050
อ.ท่าชนะ
ต.คันธุล ี
ถ.หลังสวน-สุราษฎร์ธานี
หจก.สุราษฎร์แสงสุวรรณกรุป
๊ GPS 9.634262,99.124768
อ.บ ้านนาสาร
ต.ควนศรี
ถ.พระแสง-เวียงสระ
บจก.บ ้านนาสารปิ โตรเลียม GPS 8.72599,99.33308
อ.พระแสง
ต.อีปัน
ถ.พระแสง-เวียงสระ
หจก.เอือ
้ อารียอ
์ อยล์ GPS 8.576323,99.246130
อ.พุนพิน
้
ต.ท่าโรงชาง
ถ.พระแสง-เวียงสระ
บจก.เอส พี ปิ โตรเลียม 2017 GPS 9.070684,99.175944
ถ.สุราษฏร์ธานี-ตาขุน
่
บจก.เอส พี ดี ปิ โตรเลียม GPS 9.045072,99.153208
อ่างทอง
อ.วิเศษชัยชาญ
ต.สรี่ ้อย
ถ.เสนา-วิเศษชัยชาญ
บจก.เอส พี อี เอส วิศวกรรม GPS 14.534214,100.360775
อุดรธานี

อ.หนองหาน
ต.หนองหาน
ถ.อุดร-สกล
หจก.สริ ม
ิ นตรี 1999 GPS 17.362402,103.112663
อุตรดิตถ์
อ.เมือง
ต.หาดกรวด
ถ.สาย 11
บจก.ศรีมงคล สาขา 2 GPS 17.543475,100.191641
อ.ตรอน
ต.น้ าอ่าง
ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย
หจก.อุตรดิตถ์อท
ุ ัยพานิช GPS 17.475879,100.236232
อุบลราชธานี
อ.สว่างวีระวงศ ์
ต.บุง่ มะแลง
ถ.สถิตย์นม
ิ ารการ
(098) เพียว-สว่างวีระวงศ ์ GPS 15.239300, 105.071217
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