
1 บจก.เลิศรามอินทรา (89) 25/2 หมู 9 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

2 บจก.พรจันทรบริการ 45 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

3 บจก.ส.เจริญพร บริการ 188 หมู 4 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

4 บจก.เอส ซี จี หทัยราษฎร 515 ถ.หทัยราษฎร แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

5 บจก.พลังแรง 106 ถ.นวมินทร แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร  10230

6 บจก.หลิว รีเทล (แจงวัฒนะ) 228 ถ.แจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

7 บจก.สเปเชียล เอ็นเนอยี (โชคชัย 4) 513 ถ.โชคชัย 4 แขวงลาดพราว  เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230

8 หจก.แอคทีฟ ออยล (พหลโยธิน กม.26) 179/123 ซ.พหลโยธิน 75 ถ.พหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

9 บจก.สเปเชียล เอ็นเนอยี (ประดิษฐมนูธรรมขาเขา) 514 ถ.ประดิษฐมนูธรรม แขวงนวมินทร เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230

10 บจก.พี.ไอ. แมเนจ กรุป (นวลจันทร) 40/639 ถ.นวลจันทร แขวงนวลจันทร เขตบึงกุม  กรุงเทพมหานคร 10240

11 บจก.สเปเชียล เอ็นเนอยี (สุขาภิบาล 5) 402 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

12 บจก.เติมคุณ (รามอินทรา กม.6.5) 53/1 ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร 10230

13 บจก.ชยพัทธ บริการ 690 ถ.ลาดพราว-วังหิน  แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230

14 บจก.ชยพัทธ (1954) 501 ถ.ลาดพราว-วังหิน แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230

15 บมจ.เบสท เอ็นเนอรยี่ พลัส (สายไหม) 127/1 หมูที่ 2 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

16 บจก.บิ๊กดีล โกลบอล (รามอินทราขาเขา) เลขที่ 494/1 ถ.รามอินทรา แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

17 บจก.ไฮปโตรเลียม (พหลโยธิน กม.25 ขาเขา) 1044/12 ถ.พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

18 บจก.นิดา ปโตรเลียม (เกษตร สุขาภิบาล 1) 361 ถ.ประดิษฐมนูธรรม แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230

19 บจก.ส.เจริญพจน บริการ 82 ถ.ลาดปลาเคา แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

20 บจก.พี.ไอ. แมเนจ กรุป (ปากซอยเสนานิคม) 1881 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900

21 บจก.ส.เทพรักษ บริการ 188,188/1 ถนนเทพรักษ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

22 บจก.ไฮปโตรเลียม (สายไหม) 5/3 หมูที่ 11 ถ. สายไหม ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

23 หจก.นัทพันธุปรารถนา 152 หมู 6 ถ.ออนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

24 หจก.สำเภาเงินบริการ 42/5 หมู 2 ถ.บุรีภิรมย  แขวงกระทุมลาย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

25 บจก.เหลืองทองดี 335/57 หมู 5 ถ.ออนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

26 บมจ.เบสท เอ็นเนอรยี่ พลัส (รมเกลา) 10 ถ.รมเกลา แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

27 บจก.เอ.เอ็น.เอ.ออยล (สุขุมวิท 77) 1027 ถ.ออนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

28 หจก.เอส อาร ซี รีเทล (สุวินทวงศขาออก) 29/2 หมูที่ 3 ถ.สุวินทวงศ  แขวงลำผักชี เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร 10530

29 หจก.เอส อาร ซี รีเทล (สุวินทวงศขาเขา) 49/3 หมูที่ 2 ถ.สุวินทวงศ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

30 บจก.แสงสุข บริการ (ออนนุช ขาออก 2) 289 ถ.ออนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

31 บจก.นิดา ปโตรเลียม (ลาดพราว 68) 1884 ถ.ลาดพราว แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310

32 บจก.นิดา ปโตรเลียม (ลาดพราว 71) 75/1 ซ.ลาดพราว 71 ถ.ลาดพราว แขวงสะพานสูง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

33 บจก.ฟล อิท อัพ (ออนนุช) 441 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

34 บจก.แพลตตินั่ม เอนเนอรยี่ (วิภาวดี) 1005 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

35 บจก.เอ็มเอสเค คอรปอเรชั่น (ออนนุชขาออก) 901 ถ.ออนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

36 บจก.ท็อป ฟว (สุขาภิบาล 1 คลองจั่น) 41 ถ.นวมินทร แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240

37 บจก.พลอยแสงกรุป (บึงกุม) 49/701 หมูที่ 4 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230

38 บจก.ไอไพรด (สุขาภิบาล 3) 1068 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240

39 บจก.เอ็น โอเค เพนท แอนด คอนสตรัคชั่น (ประชารวมใจ) 9 ถ.ประชารวมใจ ทรายกองดินใต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร  10510

40 บจก.เอ็น โอเค เพนท แอนด คอนสตรัคชั่น (เลียบวารี) 15/4 หมูที่ 1 ถ.เลียบวารี แขวงโคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

41 บจก.ไวท ร็อค เอนเนอรจี เลขที่ 8/1 ถ.เจาคุณทหาร แขวงลำปลาทิว  เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

42 หจก.ศุภมิตรบริการ 165 หมู 5 ถ.สุขุมวิท ต.คลองดาน อ.บางบอ สมุทรปราการ  10550

43 บจก.เอ็น.อี.อี. 999 หมู 5 ถ.ศรีนครินทร ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270

44 บจก.เอส ซี จี เทพารักษ 2 12/19 หมู 7 ถ.กิ่งแกว ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

45 บจก.เอ็ม.ที.กรุป เซอรวิส 3788 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

46 บจก.พีพีเค ปโตรเลียม เลขที่ 888 หมูที่ 8 ถ.เทพารักษ ต.เทพารักษ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270

47 บจก.ธนยศ น้ำมัน (เทพารักษขาออก) 1853 หมูที่ 7 ถ.เทพารักษ ต.เทพารักษ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270

48 บจก.พี.เอ. บางนา (บางนากม.2.5) 445 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

49 บจก.พี.เอ. บางนา (อุดมสุข) 178 ถ.อุดมสุข แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  10260

50 บจก.พิตรพิบูล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย)(บางนา กม.8) 7/304 หมูที่ 13 ถ.บางนา - ตราด ต.บางแกว อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

51 บจก.บุญเต็มถัง (สุขุมวิท 105) 461 ถ.ลาซาล แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

52 บจก.บุญเต็มถัง (บางนา กม.2 ขาเขา) 370 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

53 บจก.รัตนฤทธิกรณ (กิ่งแกว) 54/16 หมูที่ 12 ถ.กิ่งแกว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

54 บจก.รัตนฤทธิกรณ (บางปะกง) 88 หมูที่ 19 ถ.บางนา - ตราด ต.บางปะกง อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130

55 บจก.บุญเต็มถัง (บางนา กม.18) 92/30 หมูที่ 7 ถ.นางนา - ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

56 บจก.เอสพี ออยล 2015 (บางนา กม.37 ขาเขา) 68 หมูที่ 5 ถ.บางนา - ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา  24180

57 บจก.ฟล อิท อัพ (สำโรงเหนือ) 443 หมูที่ 5 ถ.ศรีนครินทร ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270

58 บจก.ฟูลออยล เซอรวิส (บางนา กม.22.5) 124 หมูที่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.ศรีษะจรเขใหญ  อ.บางเสาธง  สมุทรปราการ 10540

59 บจก.พิตรพิบูล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย)(บางนา กม.6.5) 6/10 หมูที่ 14 ถ.บางนา - ตราด ต.บางแกว อ.บางพลี  สมุทรปราการ 10540

60 บจก.รุงอรุณ ออยลเซอรวิส (บางปู) 1095 หมูที่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม อ.เมือง สมุทรปราการ 10280

61 บจก.เอสพี ออยล 2015 (บางปลา) 99/1 หมู 10 ถ.เทพารักษ ต.บางปลา อ.บางพลี สมุทรปราการ  10540

62 บจก.ฤทธิวงศวนิช (บางนา กม.40) 12/5 หมูที่ 9 ถ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180

63 บจก.ซี พี เอ็น ออยล จำกัด 888 หมูที่ 4 ถ.ทางหลวงชนบท สมุทรปราการ 3023 ต.แพรกษาใหม  อ.เมือง สมุทรปราการ 10280

64 หจก.กิ่งแกวแกส 48/2 หมูที่ 4 ถ.กิ่งแกว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  สมุทรปราการ 10540

65 หจก.ประกอบพรเซอรวิส 41 หมู 4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ทรายมูล อ.องครักษ นครนายก 26120

66 บจก.รวยมหาศาล ปโตรเลียม 94 หมูที่10 ถ.ปทุมธานี-บางปลาหัน ต.บานปอม อ.เมือง พระนครศรีอยุธยา 13000

67 บจก.ทรรศนพรพรหม (เอเชีย กม.61) 100 หมูที่ 5 ถ.เอเชีย ต.บานหวา อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

68 บจก.อินเทลลิเจนท โลจิกส (แกงคอย) 17/4 ถ.มิตรภาพ ต.แกงคอย อ.แกงคอย สระบุรี 18110

69 บจก.เอ็นแอนดเอ็ม( 2015 )(สระบุรีขาออก) 74/3 หมูที่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง สระบุรี 18000

70 บจก.ที.พี.ออยล (ทับกวาง) 183/1 หมูที่ 4 ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แกงคอย สระบุรี 18260

71 บจก.อาคิรา ปโตรเลียม (หวยบง) 8 หมูที่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.หวยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18000

72 บจก.เซนิทออยลเซอรวิส (หนองแคขาเขา) 50 หมูที่ 6 ถ.มิตรภาพ ต.ไผดำ อ.หนองแค สระบุรี 18140

73 บจก.ทรรศนพรพรหม (วังนอย) 45 หมูที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังนอย พระนครศรีอยุธยา 13170

74 บจก.อินเทลลิเจนท โลจิกส (อยุธยาโรจนะ) 61/7 หมูที่ 4 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210

75 บจก.พณิษาปโตรเลียม (บานนา) 144 หมู 1 ถ.บานนา-บางออ ต.พิกุลออก อ.บานนา นครนายก 26110

76 บจก.เอส พี อี เอส วิศวกรรม 168/7 หมูที่ 1 ต.สี่รอย อ.วิเศษชัยชาญ อางทอง 14110

77 บมจ.เบสท เอ็นเนอรยี่ พลัส (วังนอย) 155 หมูที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.สนับทึบ อ.วังนอย พระนครศรีอยุธยา 13170

78 บจก.พณิษาปโตรเลียม (นครนายก) 91 หมูที่ 10 ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมือง นครนายก 26000

79 บจก.ที.พี.ออยล (หนองแค) 3/4 หมูที่ 4 ถ.มิตรภาพ ต.หนองนาก อ.หนองแค สระบุรี 18230

80 บมจ.เบสท เอ็นเนอรยี่ พลัส (หนองแค) 128 หมูที่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.หนองไขน้ำ อ.หนองแค สระบุรี 18140

81 หจก.ศรีประไพบริการ 43 หมู 2 ถ.ชลบุรี-แกลง ต.หนองเสือชาง อ.หนองใหญ ชลบุรี 20190

82 บจก.ศรีเจริญออยล (2536) 63/14 หมู 7 ถ.เศรษฐกิจ ต.หนองรี อ.เมือง ชลบุรี 20000

83 หจก.วี ออยล กรุป 11/58 หมู 7 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ ชลบุรี 20180

84 หจก.เดอะวันปโตรเลียม (บางแสน) เลขที่ 9/7 หมูที่3 ถ.สุขุมวิท ต.หวยกะป อ.เมือง ชลบุรี 20000

85 บจก.เต็มสิบ พลังงาน 544/4 หมูที่ 6 ต.มะขามคู อ.นิคมพัฒนา ระยอง 21108

86 หจก.ธรรมสุธน เลขที่ 12 ถ.บานบึง-แกลง ต.บานบึง อ.บานบึง ชลบุรี 20170

87 บจก.พัฒนทรัพย ปโตรเลี่ยม (พัทยา) 141 หมูที่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

88 บจก.ซีเจ ออย (เมืองระยอง) 1/99 ถ.สุขุมวิท ต.ทาประดู อ.เมือง ระยอง 21000

89 บจก.วรรณกฤต เชื้อเพลิง (บายพาสชลบุรี) 24/73 หมูที่ 6 ถ.เลี่ยงเมืองชลบุรี ต.บานสวน อ.เมือง ชลบุรี 20000

90 บจก.ซีเจ ออย (เมืองแกลง) 2/11 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง ระยอง  21110

91 บจก.มาบขา ไฮเวยรุงเรือง ออยล (มาบขา) 21/9 ถ.ทางหลวงแผนดิน 36 ต.มาบขา อ.นิคมพัฒนา ระยอง 21180

92 หจก.เดอะวันปโตรเลียม (พัทยาใต) 147/36 หมูที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

93 บจก.สุวารี รุงเรือง (เนินพระระยอง) 33/8 หมูที่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง ระยอง 21000

94 บจก.ซิมพลิฟาย กรุป (เลี่ยงเมืองชลบุรี) 98 หมูที่ 4 ถ.เลี่ยงเมืองชลบุรี ต.หนองไมแดง อ.เมือง ชลบุรี 20000

95 หจก.เดอะวันปโตรเลียม (ศรีราชา) 137/65 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110

96 บจก.ซิมพลิฟาย กรุป (ชลบุรีขาออก) 30/6 หมูที่ 10 ถ.ศุขประยูร ต.นาปา อ.เมือง ชลบุรี 20000

97 บจก.บัญชาดิฐปโตรเลียม (2005) 94/8 หมูที่ 8 ต.บอวิน อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

98 บจก.มาบขา ไฮเวยรุงเรือง ออยล (มาบตาพุด) 405/1 ถ.สุขุมวิท ต.หวยโปง อ.เมือง ระยอง 21000

99 บมจ.เบสท เอ็นเนอรยี่ พลัส (HW#36 ระยอง) 190 หมูที่ 7 ต.มะขามคู อ.นิคมพัฒนา ระยอง 21180

100 บมจ.เบสท เอ็นเนอรยี่ พลัส (เนินพระ) 315 หมูที่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง ระยอง 21150

สถานีบริการน้ำมันเอสโซที่รวมรายการ

Pocari 
Sweat 

ฟรี!ฟรี!
1 ขวด
มูลคา 15.-

1 เม.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
เติมทุก 600.-
ซูพรีมพลัส

• เมื่อเติมน้ำมันซูพรีมพลัส แกสโซฮอล 95 หรือ ซูพรีมพลัส ดีเซล ทุก 600 บาท รับ ลิปตัน ไอซที ฟรี 1 ขวด
  ขนาด 350 มล. มูลคา 15 บาท ตั้งแต 1 เม.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 
• ตรวจสอบรายชื่อสถานีบริการน้ำมัน 450 แหงที่รวมรายการที่
  https://www.fuels.esso.co/th/th-TH/promotions หรือสังเกตไดจากปายโฆษณา ณ สถานีบริการน้ำมัน
• รายการสงเสริมการขายนี้ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอื่นได ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
   https://www.fuels.esso.co.th 
• รูปลิปตัน ไอซท ีในภาพถูกจัดแตงเพื่อใชในประกอบโฆษณาเทานั้น

รายละเอียดเงื่อนไขโปรโมชัน



101 บมจ.เบสท เอ็นเนอรยี่ พลัส (หนองมน) 662/1 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข  อ.เมือง ชลบุรี 20000

102 บจก.ปนบุรีเชื้อเพลิง 464 หมูที่ 2 ถ.บานเกา ต.บานเกา อ.พานทอง ชลบุรี 20160

103 บจก.ดัมพรงคพล ปโตรเลียม ช296 หมูที่ 3 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

104 หจก.บานแกวบริการ 39/1 -2 ถ.สุขุมวิท ต.ทาชาง อ.เมือง จันทบุรี 22000

105 หจก.ช.ดำรงชัยออยล 247 หมู 2  ถ.สุวรรณศร ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง สระแกว  27000

106 หจก.สันติทวีผล 30/9 หมู 7 ถ.จันทบุรี-สระแกว ต.ปถวี อ.มะขาม จันทบุรี  22150

107 หจก.ไสวบริการจันทบุรี 2/1 หมู 3 ถ.จันทบุรี-สระแกว ต.มะขาม อ.มะขาม  จันทบุรี 22150

108 หจก.ต.วิชัยรัตนบริการ 216 หมู 3 ถ.จันทบุรี-สระแกว ต.เขาฉกรรจ  อ.เขาฉกรรจ สระแกว 25170

109 หจก.บี.เค 2 เซอรวิส 57/2 หมู 11 ถ.สุขุมวิท ต.พลับพลา อ.เมือง จันทบุรี 22000

110 หจก.มะลิเงิน การปโตรเลียม 870/5 หมู 1 ถ.ตราด-คลองใหญ ต.วังกระแจะ อ.เมือง ตราด 23000

111 บจก.ถทาฐิตธีร (ประจันตคาม) 63 หมู 5 ถ.สุวรรณศร ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม  ปราจีนบุรี 25130

112 บจก.ถทาฐิตธีร (กบินทรบุรี) 160/4 หมูที่ 9 ถ.สุวรรณศร ต.เมืองเกา อ.กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 25240

113 หจก.ศิริรักษกองดินบริการ 64/9 หมูที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.กองดิน อ.แกลง ระยอง 22160

114 บจก.วรรณวลี ปโตรเลียม 339 หมูที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.ทุงควายกิน อ.แกลง ระยอง 21110

115 บจก.เติมเต็มแปดพลังงาน 88 หมู 3 ถ.บางปะกง-ฉะเชิงเทรา ต.แสนภูดาษ อ.บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140

116 บจก.สุวินทวงศพลังงาน เลขที่ 28/18 หมูที่ 1 ถ.สุวินทวงศ ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง ฉะเชิงเทรา  24000

117 บจก.ที.เอ็ม.บี.ออยล 55/4 หมูที่ 2 ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150

118 บจก.เอ็น เค ปโตรเลียม 59 15/7, 15/9 หมูที่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จันทบุรี 22110

119 บจก.เคเอสเอ็ม ฉะเชิงเทราปโตรเลียม 22/2 หมูที่ 4 ถ.ฉะเชิงเทรา-กบินทรบุรี ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคลา ฉะเชิงเทรา 24110

120 บจก.เขาทา 321/2,321/4 หมูที่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง ตราด 23000

121 บจก.ที.เอ็ม.บี.ออยล สาขา 1 188 หมูที่ 7 ถนนสาย 331 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

122 บจก.ส.พรหมพงศ 77 หมูที่ 1 ถ.ปราจีนอนุสรณ ต.บางกุง อ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140

123 หจก.อ.กิมเจริญ 251/16 หมูที่ 13 ถ.จันทบุรี-สระแกว ต.ทับชาง อ.สอยดาว จันทบุรี 22180

124 บจก.เคเอสเอ็ม ปโตรเลียมไทย 22/2 หมูที่ 14 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24110

125 บจก.ก.การปโตรเลียม 1/88 หมูที่ 13 ถ.ฉะเชิงเทรา-กบินทรบุรี ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

126 บจก.ฤทธิวงศวนิช (เขาหินซอน) 249 หมุที่ 2 ถ.ฉะเชิงเทรา-กบินทรบุรี ต.เขาหินซอน อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

127 หจก.จงจิตตวังน้ำเย็นบริการ 96 หมูที่ 1 ถ.จันทบุรี-สระแกว ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น สระแกว 27210

128 บจก.ทีเอ็มบี แจมไพบูลย 363 หมูที่ 3 ถ.ฉะเชิงเทรา-กบินทรบุรี ต.กรอกสมบูรณ อ.ศรีมหาโพ ปราจีนบุรี 25140

129 บจก.หลักจันทร ปโตรเลียม 44 หมูที่ 2 ถ.จันทบุรี-สระแกว ต.มะขาม อ.มะขาม จันทบุรี 22150

130 บจก.บางแกวปโตรเลี่ยม 92/1 หมู 6 ถ.พระราม 2 ต.บางแกว อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000

131 หจก.นบโพธิ์ออยล 18 หมู 4 ถ.เพชรเกษม ต.ไรสม อ.เมือง เพชรบุรี 76000

132 หจก.สหเตลวาณิชย 298 หมู 1 ถ.บานแพว-พระประโทน ต.หลักสาม อ.บานแพว สมุทรสาคร 74120

133 บจก.ปนนคร (พระประแดง) 58/14 หมู 8 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130

134 หจก.วัฒนาผลิตภัณฑน้ำมัน 64 หมู 4 ถ.พระราม 2 ต.นาดี อ.เมือง สมุทรสาคร 74000

135 บจก.เติมเต็มถัง 623/1 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

136 บจก.วัชริยะ เซอรวิส (สาขา 1) 57/6 หมู3 ถ.เอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.เมือง สมุทรสาคร 74000

137 บจก.ริรวย เอนเนอรจี (บางปะกอก ) 32  ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฏรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

138 บจก.ธนิศา ออยล 384 หมูที่ 2 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

139 บจก.วี. พี. เค. เจริญนคร 176/3 ถ.เจริญนคร แขวงสำเหร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  10600

140 บจก.ซีดีอาร โพรสเพอรริตี้ (ปูเจาสมิงพราย) 18/1 หมูที่ 8 ถ.ปูเจาสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130

141 บจก.พารทบอกซ (ประชาอุทิศ) 394 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140

142 บจก.พารทบอกซ (พุทธบูชา) 297 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

143 บจก.ทริปเปลพีปโตรเลียม 11/12 หมูที่ 3 ถ.พระราม 2 ต.บางกระเจา อ.เมือง สมุทรสาคร 74000

144 บจก.วัฒนาธุรกิจพลังงาน 168 หมู 3 ถ.เพชรเกษม ต.หวยโรง  อ.เขายอย เพชรบุรี 76140

145 บจก.คนาวุธปโตรเลียม 151/2 หมูที่ 6 ถ.พระราม 2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา สมุทรสงคราม 75110

146 หจก.อารยะบริการ 40 หมู 3 ถ.ทางหลวง 332 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย สุพรรณบุรี 72250

147 หจก.เดิมบางประกอบพานิช 107 หมู 4  ถ.ทางหลวง 340 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120

148 หจก.เลี่ยมทองบริการ 326 หมู 3  ถ.กาญจนบุรี-อูทอง ต.พนมทวน  อ.พนมทวน กาญจนบุรี 71140

149 บจก.ทีเอ็มเค ออยล แอนด เซอรวิส 98/8 หมูที่ 1 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ทามะขาม อ.เมือง กาญจนบุรี 71000

150 บจก.ชัยเพิ่มพูน ปโตรเลียม สาขา 2 1 หมู 1 ถ.เพชรเกษม ต.วังเย็น อ.บางแพ ราชบุรี 70160

151 หจก.สกุลบุญทำดี 114 ถ.แสงชูโต  ต.บานโปง  อ.บานโปง ราชบุรี 70110

152 สหกรณการเกษตรเมืองสุพรรณ จำกัด 149 หมู 4 ถ.มาลัยแมน ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000

153 หจก.ธนูทองบริการ 218-220 ถ.พระแทน ต.ตะคร้ำเอน อ.ทามะกา กาญจนบุรี 71130

154 บจก.ลิ้มน่ำเฮง เพาเวอร 69/9 หมู 3 ถ.เขาชองพราน-วัดเฉลิมอาส ต.ทาชุมพล อ.โพธาราม ราชบุรี 70120

155 หจก.ฤดีทรงธรรมหนองบัว 119 หมู 4 ถ.ทางเลี่ยงเมืองบานโปง ต.หนองบัว อ.เมือง กาญจนบุรี 71190

156 บจก.อมรชัย ออยล 64 หมู 1 ถ.แสงชูโต ต.ทาลอ อ.ทามวง กาญจนบุรี 71000

157 บจก.อูทอง พลังงาน 887 หมูที่3 ต.อูทอง อ.อูทอง สุพรรณบุรี 72160

158 บจก.เอส บี เอ็นเนอรจี่ไลฟ 198 หมูที่7 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000

159 บจก.ธนิศร ปโตรเลียม (ราชบุรีขาออก) 160 หมู 4 ถ.เพชรเกษม ต.โคกหมอ อ.เมือง ราชบุรี 70000

160 หจก.ซีโอทรา 188 ถ.บานดอนตูม ต.บานโปง อ.บานโปง ราชบุรี 70110

161 บจก.พลับพลาไชยพลังงาน 555 หมูที่ 4 ต.พลับพลาไชย อ.อูทอง สุพรรณบุรี 72160

162 บจก.ศรีนครออยล (59) 45/9 หมูที่ 4 ต.หวยไร อ.เมือง ราชบุรี 70000

163 บจก.พี.พี.แกส เซอรวิส (สาขา 6 สองพี่นอง) 579/1 ม.1 ถ.สาย 3422 ต.บางเลน อ.สองพี่นอง สุพรรณบุรี 72110

164 บจก.ซี.เอส.เค.เซอรวิส (มิตรภาพ) 15/15 หมู 14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแกน 40000

165 บจก.ซี.เอส.เค.เซอรวิส (ทาพระ) 274 หมู 6 ถ.มิตรภาพ ต.ทาพระ อ.เมือง ขอนแกน 40260

166 บจก.ซี.เอส.เค.เซอรวิส (กุดกวาง) 339 หมู 4  ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเกา อ.เมือง ขอนแกน 40000

167 บจก.ซี.เอส.เค.เซอรวิส (รื่นรมย) 280 ถ.รื่นรมย ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแกน 40000

168 หจก.จงเจตนบริการ 178 หมู 10 ถ.น้ำพอง-กระนวน ต.หนองกุง อ.น้ำพอง ขอนแกน 40140

169 หจก.สิริมนตรี 1999 246 หมู 11 ถ.อุดร-สกล ต.หนองหาน อ.หนองหาน อุดรธานี 41130

170 หจก.วีแอนดเจ (1992) 116 หมู 11 ถ.ศรีสงคราม ต.ศรีสงคราม  อ.วังสะพุง เลย 42130

171 บจก.ซี.เอส.เค.เซอรวิส (น้ำพอง) 9 หมู 9 ถ.มิตรภาพ ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง ขอนแกน 40310

172 บจก.ซี.เอส.เค.เซอรวิส (หนองแด) 44 หมู 8 ถ.อุดร-หนองคาย ต.หมูมน อ.เมือง อุดรธานี 41000

173 หจก.เอสบี ปโตร 103 ถ.พิทักษพนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมือง มุกดาหาร 49000

174 บจก.ที ซี เอช ดีเวลลอปเมนท 932 หมู 5 ถ.ประจักษ ต.ในเมือง อ.เมือง หนองคาย 43000

175 หจก.นพกิตติ (2550)  279 หมู 16 ถ.ทางหลวง 202  ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

176 หจก.ปมนครอะไหลบริการ 1  หมูที่ 11  ถ.นครพนม-ทาอุเทน ต.อาจสามารถ อ.เมือง นครพนม 48000

177 หจก.เอสโช อากาศอำนวย 195 หมูที่ 9  ถ.สาย 2094 ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย สกลนคร  47170

178 หจก.พัสกร ปโตรเลียม 222 หมูที่ 18 ถ.ขอนแกน-โพนทอง ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด กาฬสินธุ 46120

179 หจก.จตุบุตรบริการ 200 หมู 1 ถ.ชัยภูมิ-แกงครอ ต.โพนทอง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000

180 หจก.โชคเจริญบริการ (ปกธงชัย) 152 หมู 7 ถ.สืบศิริ ต.นกออก อ.ปกธงชัย นครราชสีมา 30150

181 หจก.นี้ฮงลาดบัวขาว 275 หมูที่ 15 ถ.มิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว นครราชสีมา 30340

182 บจก.นอรทอีสท ปโตรเลียม 139 หมู 1  ถ.สืบศิริ ต.ธงชัยเหนือ อ.ปกธงชัย  นครราชสีมา 30150

183 บมจ.เบสท เอ็นเนอรยี่ พลัส (โนนแดง) 81 หมู 11 ถ.มิตรภาพ ต.วังหิน อ.โนนแดง นครราชสีมา 30360

184 หจก.วานิชยพิบูลย 219 หมู 4 ถ.พิษณุโลก-หลมสัก ต.น้ำชุน อ.หลมสัก เพชรบูรณ 67110

185 บจก.หมูทองปโตรเลียม (หัวทะเล)  815 ถ.ทาวสุระ ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000

186 หจก.กิจพิบูลยบริการ (สาขา 1) 555 หมู 2 ถ.สระบุรี-หลมสัก ต.สะเดียง อ.เมือง เพชรบูรณ 67000

187 บจก.ไทยสงวนโคราช (สาขา 1 ตาลคู) 442 หมู 1 ถ.มิตรภาพ ต.สุรนารี อ.เมือง นครราชสีมา 30000

188 หจก.ทีเอส 2000 ดี (จอหอ) 145 หมู 3  ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บานเกาะ อ.เมือง นครราชสีมา 30000

189 หจก.เกษมมอเตอร ออยล 56 หมูที่ 10  ถ.คชเสนีย ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ เพชรบูรณ 67220

190 บจก.หมูทองปโตรเลียม 49 หมูที่ 7 ถ.มิตรภาพ ต.สามเมือง อ.สีดา นครราชสีมา 30430

191 บจก.หมูทองปโตรเลียม ชัยภูมิ 212 หมู 14 ถ.ชัยภูมิ-หนองบัวแดง ต.รอบเมือง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000

192 หจก.ฟาศิริชัยปโตรเลียม 101 หมูที่ 7 ต.ชนแดน อ.ชนแดน เพชรบูรณ 67150

193 หจก.เกษมออยล 158 หมูที่ 11 ถ.สระบุรี-หลมสัก ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน เพชรบูรณ 67160

194 หจก.เทพมหาชัย 664 หมู 1  ถ.สินประดิษฐ ต.หนองหญาลาด อ.กันทรลักษ ศรีสะเกษ 33110

195 หจก.มนตรีเอสโซสะพานขาว 90/90 หมู1 ถ.ศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย ต.หญาปลอง อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000

196 หจก.ศรีทองปราสาท 436 หมู 2 ถ.สุรินทร-ชองจอม ต.กังแอน อ.ปราสาท สุรินทร 32140

197 บจก.วีวราออยล (สาขา 2) 158 หมู 10 ถ.บุรีรัมย-นางรอง ต.อิสาณ อ.เมือง บุรีรัมย 31000

198 หจก.โชคประเสริฐสุข 34 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง  อ.เมือง รอยเอ็ด 45000

199 หจก.สิริธนาปโตรเลียม 49-51 หมู 6 ถ.ขุขันธ-ศรีสะเกษ ต.หวยเหนือ อ.ขุขันธ ศรีสะเกษ 33140

200 หจก.สุรินทรศรีสินทวีทรัพย 423 ถ.จิตรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร 32000

201 หจก.นพพร แอล พี จี (อำนาจเจริญ) 51 หมู 6 ถ.ชยางกูร ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 37000

202 หจก.นพพร แอล พี จี (พนมไพร) 161 หมูที่7 ถ.ยโสธร-ปะทาย ต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร รอยเอ็ด 45140

203 บจก.ฐานมั่นคง 2017 86 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000

204 บจก.พูนทองปโตรเลียม 151 หมูที่ 4 ถ.ปทมานนท ต.ตั้งใจ อ.เมือง สุรินทร 32000

205 หจก.บี.อาร.เซอรวิส 129 ถ.สาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120

206 บจก.เอ็น.พี.ซี. คอรปอเรชั่น (เพชรบุรีขาออก) 2065 ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

207 บจก.นิธิธดา (ศรีนตรินทรขาเขา) 454 ถ.ศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

208 บจก.นิธิธดา (สวนหลวง ร.9) 152 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

209 บจก.เอ็น.พี.ซี. คอรปอเรชั่น (คลองตัน) 1016 ถ.สุขุมวิท 71(พระโขนง-คลองตัน) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

210 บจก.บิ๊กดีล โกลบอล (พระราม 3) 1061 ถ.พระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

211 บจก.ไฮปโตรเลียม (เพชรบุรีขาเขา) 1938/1 ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310

212 บจก.วี. พี. เค. พระราม 9 (พระราม 9) 1063 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

213 บจก.ฟาไพบูลย (พัฒนาการขาเขา) 2990 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

214 บจก.เอ็น.พี.ซี. คอรปอเรชั่น (ศูนยวัฒนธรรม) 94 ถ.เทียมรวมมิตร แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

215 บจก.วี. พี. เค. พระราม 9 (พระราม 4) 2825/19 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110

216 บจก.ฟาไพบูลย (สาธุประดิษฐ) 617 ถ.สาธุประดิษฐ  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

217 หจก.หลอวีระธรรมออยล 263 ถ.บางบอน 3 แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร  10150

218 หจก.ปยะภัทร 150/29 ถ.บางขุนนนท แขวงบางขุนนนท เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร  10700

219 บจก.สหโชคบริการ 179 ถ.สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

220 บจก.ศุขพิพัฒน 1999 67/7 หมู19 ถ.กาญจนาภิเษก(วงแหวน) แขวงศาลาธรรมสพน  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170



221 หจก.วงแหวนสหกิจออยล 97/12 หมู 10 ถ.วงแหวน แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

222 บจก.แจสมินออยล 62 ถ.กาญจนาภิเษก(วงแหวน) แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  10170

223 บจก.22 มิตรพันธ 145 ถ.มิตรพันธ  แขวงปอมปราบ เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100

224 บจก.ว.พัชรกฤษณ 26 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

225 หจก.หลิวรุงเรือง (ประชาชื่น) 456 ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

226 บจก.ไอไพรด (นางเลิ้ง) 467/1 ถ.นครสวรรค แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10303

227 บจก.เอส.เอ็ม.ซี.วิศวกรรม 33/3 ถ.กัลปพฤษ  แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

228 บจก.เจเจออยล (ปนเกลา) 61 ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

229 บจก.เจเจออยล (ตลิ่งชัน) 38 ถ.สวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

230 บจก.วี. พี. เค. บางบอน 324 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร  10150

231 บจก.อกาลิโก ปโตรเลียม (ศรียาน) 900/19 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  10300

232 บจก.สาครพิทักษ (พรานนก) 621 ถ.พรานนก แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700

233 บจก.นายปรุง (พาณิชยธน) 41/1 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  10160

234 บจก.นายปรุง (จรัญ13) 44/49 ถ.จรัลสนิทวงศ แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600

235 บจก.เอสดับเบิ้ลยู 2016 เซอรวิส (อินทรพิทักษ) 209 ถ.อินทรพิทักษ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

236 บจก.เอสดับเบิ้ลยู 2016 เซอรวิส (สุทธิสาร) 140/1 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

237 หจก.โอ.เอส. รุงเรือง (คลองประปา) 202/12 ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

238 บจก.อกาลิโก ปโตรเลียม (พหลโยธิน 1.6 ) 1183 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

239 บจก.เจเจออยล (บางแคเหนือ) 1395 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

240 บจก.ริรวย เอนเนอรจี (เพชรเกษม 39 ) 705 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

241 บจก.อาร.พี.บี. ปโตรเลียม (เพชรเกษม 69) 115 ซ.เพชรเกษม 69 ถ.เพชรเกษม 69 แขวงหลักสอง เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

242 บจก.อาร.พี.บี. ปโตรเลียม (ออมนอย) 1/59 หมูที่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74130

243 บจก.รัฐนันทออยล (พุทธมณฑล สาย 4) 19/20 หมูที่ 6 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุมลม อ.สามพราน นครปฐม 73220

244 บจก.รัฐนันทออยล (พุทธมณฑล สาย 2) 421 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

245 บจก.เสนไชยฤทธิ์ ปโตรเลียม (หนองแขม) 433 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

246 บจก.สาครพิทักษ (เพชรเกษม 102) 956 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

247 บจก.อาร.พี.บี. ปโตรเลียม (เพชรเกษม 108) 532 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

248 หจก.สหชัชวาล เซอรวิส 99/10 หมู 1 ถ.ปนเกลา-นครชัยศรี ต.บางเตย อ.สามพราน นครปฐม 73210

249 บจก.ตวงทองออยล 22/3 หมู8 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

250 บจก.มาลัยแมนพลังงานออยล (มาลัยแมน) 295/2 ถ.เพชรเกษม ต.หนองปากโลง อ.เมือง นครปฐม 73000

251 บจก.ส.ณรงค บริการ (เพชรเกษม กม.45) 91/2 หมูที่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี นครปฐม 73120

252 บจก.มาลัยแมนพลังงานออยล (หนองดินแดง) 259/5 หมูที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.หนองดินแดง อ.เมือง นครปฐม 73000

253 บจก.เจนสัมพันธ ออยล (บางเลน)  413 หมูที่ 8 ต.บางเลน อ.บางเลน นครปฐม 73130

254 บจก.ธีระขวัญชาติ (นครชัยศรี) 30/13 หมูที่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.ทาตำหนัก อ.นครชัยศรี  นครปฐม 73120

255 บจก.สาครพิทักษ (บรมราชชนนีขาออก) 9/1 หมู11  ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 10170

256 หจก.สรถนัต 39/3 หมูที่ 1 ถ.บรมราชชนนี ต.ขุนแกว อ.นครชัยศรี นครปฐม 73120

257 บจก.คารปโตรเลี่ยม 253 หมูที่ 13 ต.บางภาษี  อ.บางเลน นครปฐม 73130

258 หจก.บิ๊กเซอรวิส 59 หมู 1 กม.24  ถ.บางบัวทอง-สุพรรณ ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110

259 หจก.จริงใจบริการ 43/87 หมู5 ถ.เทอดพระเกียรติ ต.วัดชลอ  อ.บางกรวย นนทบุรี 11130

260 หจก.ช.ชัยพิพัฒน บริการ 17 หมู 6 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี  ต.ไทรใหญ อ.ไทรนอย นนทบุรี 11150

261 บจก.เอส ซี จี เทพารักษ 54/35 หมู 5 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110

262 บจก.เอสเอ็น ออล 163/28 หมู 2  ถ.ติวานนท ต.ทาทราย อ.เมือง นนทบุรี 11000

263 บจก.เปนตอ พลังงาน เลขที่ 68 หมูที่ 1 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางกระบือ อ.สามโคก ปทุมธานี 12160

264 บจก.พี.พี.แกสเซอรวิส 39/1 หมูที่7 ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย นนทบุรี 11150

265 บจก.ทรี ที ปโตร เซอรวิส (ประชานิเวศน) 13 ถ.ประชาชื่น ต.ทาทราย อ.เมือง นนทบุรี 11000

266 หจก.แอคทีฟ ออยล (บางพูด) 123 หมูที่ 3 ถ.ติวานนท ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

267 บจก.ยูเอ็นซี 2015 (บางบัวทอง) 190/8 หมูที่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรนอย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110

268 บจก.เอ็นพีแอลพี 2015 (ไทรนอย) 103 หมูที่ 1 ถ.บางกรวย-ไทรนอย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110

269 บจก.สสุภัสชา (รัตนาธิเบศรขาเขา) 81/5 หมูที่ 4 ถ.รัตนาธิเบศร ต.บางรักนอย อ.เมือง นนทบุรี 11000

270 บจก.เค ออยล กรุป (สวนใหญ) 105/30 หมูที่ 7 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ อ.เมือง นนทบุรี 11000

271 บจก.ยูเอ็นซี 2015 (วงแหวนตะวันตก) 45/4 หมูที่ 3 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย นนทบุรี 11130

272 บจก.อินเจคชั่น มอเตอร ออยล (รัตนาธิเบศรขาออก) 51/7 หมูที่ 7 ถ.รัตนาธิเบศร ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ นนทบุรี 11140

273 บจก.เอ็นเอส ออล (ลำโพ) 10/4 หมูที่ 7 ถ.กาญจนาภิเษก ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110

274 หจก.โอ.เอส.รุงเรือง (งามวงศวาน)  181/36 หมูที่ 2 ถ.งามวงศวาน ต.บางเขน อ.เมือง นนทบุรี 11000

275 บจก.นิวไทเกอรเอนเนอรจี (บางใหญ) 27/24 หมูที่ 4 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ นนทบุรี 11140

276 บมจ.เบสท เอ็นเนอรยี่ พลัส (ไทรใหญ) 9/15 หมูที่ 2 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ไทรใหญ อ.ไทรนอย นนทบุรี 11150

277 หจก.แอคทีฟ ออยล (วัดสามงาม) 93/3-4 หมูที่ 7 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110

278 บมจ.เบสท เอ็นเนอรยี่ พลัส (ไทรใหญ ขาออก) 30/1 หมูที่ 4 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หนาไม อ.ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 12140

279 บจก.วงแหวนออโตแกส 55/5 หมูที่ 2 ถนนกาญจนาภิเษก ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 12140

280 บจก.ซุปเปอรเซ็นทรัลแกส จำกัด (บางบัวทอง) 15/5 หมูที่ 9 ถ.สุพรรณบุรี-บางบัวทอง ต.ละหาร อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110

281 บจก.เอสเคที กาญจนาภิเษก 222 หมูที่ 2 ถ.ชัยพฤกษ ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110

282 บจก.สิงหโตทอง เอนเนอรยี่ (สาขาที่ 1) 21/14 หมูที่ 4 ถ.ชัยพฤกษ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

283 บจก.ชัยยุทธปโตรเลียม 1/8 หมูที่ 5 ถ.ติวานนท ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

284 บจก.ส.กิตติเจริญ 54/1 หมู 6 ถ.ลำลูกกาคลอง 6 ต.บึงคำพรอย อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

285 บจก.ดีดีเค พาวเวอร (คลองหลวง) 99 หมูที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

286 บจก.ส.เจริญศักดิ์ บริการ 54/16 ถ.ปทุมสามโคก ต.บางปรอก อ.เมือง ปทุมธานี  12000

287 บจก.ส.พรพจน บริการ 16/8 หมู2 ถ.ติวานนท ต.บานกลาง อ.เมือง ปทุมธานี 12000

288 บจก.เอสเอ็มเค ออยล เลขที่ 745 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

289 บจก.ส.เจริญ เจริญ บริการ 33/19 หมูที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12110

290 บจก.ส.ยิ่งเจริญ บริการ (ธัญบุรี) เลขที่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

291 บจก.เอสเอ็น ออล (สาขา 2 นวลฉวี) 130 หมูที่ 10 ถ.นนทบุรี-ปทุมธานี กม.3.2 ต.บางคูวัด อ.เมือง ปทุมธานี 12000

292 บจก.เอสเอ็น ออล (สาขา 1 บางคูวัด) 50/3 หมูที่2 ถ.สะพานนนทบุรี-บางบัวทอง ต.บางคูวัด อ.เมือง ปทุมธานี 12000

293 หจก.แอคทีฟไทเกอร เลขที่ 53/18 หมูที่ 2 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง ปทุมธานี 12000

294 บจก.นาคณครา (รังสิตคลอง 2) 44/10 หมูที่ 7 ถ.คลองหลวง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

295 บจก.นาคณครา (คลองหลวง) 70 หมูที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี  12120

296 บจก.ธณสงหภพฌ (ตลาดรังสิต) 93 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

297 บจก.เอ็นเอส ออล (สามโคกขาเขา) 54 ถ.ปทุมธานี-สามโคก-เสนา ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก ปทุมธานี 12160

298 บจก.ดีดีเค พาวเวอร (บางพูน) 58/13 หมูที่ 2 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง ปทุมธานี 12000

299 บจก.ไฮปโตรเลียม (รังสิตขาออก) 293 หมูที่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต  อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12130

300 บจก.บี.เมกกา (ลำลูกกาคลอง 3) 45/1 หมูที่ 3 ถ.ลำลูกก ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12130

301 บจก.ทองซูพรีม (นวนคร) 67/55 หมูที่ 12 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

302 บจก.ดีดีเค พาวเวอร (บานกลาง) 30 หมูที่ 1 ถ.รังสิต-ประทุมธานี ต.บานกลาง อ.เมือง ปทุมธานี 12000

303 บจก.ซุปเปอร ออยล  เซอรวิส 10/3 หมูที่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงน้ำรักษ อ.ธัญบุรี  ปทุมธานี 12110

304 บจก.ทองซูพรีม (ลำลูกกาคลอง 2) 24/7 หมูที่ 10 ถ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12130

305 บจก.เค.รังสิต จำกัด 106/39 หมูที่ 6 ถ.ซอยบุญคุม ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12130

306 หสน.ลำพูนโชติชวง 49  ถ.เจริญราษฎร ต.ในเมือง อ.เมือง ลำพูน 51000

307 หจก.เจริญสุขซิตี้ออยช 384 หมู 1 ถ.เชียงใหม-ฝาง ต.แมขา อ.ฝาง เชียงใหม 50320

308 หจก.นพรัตนปโตรเลียมเชียงใหม เลขที่ 387 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม 50000

309 หจก.ภาภูมิ ปโตรเลียม 101 หมู 6  ถ.เชียงใหม-ลำปาง ต.บานกลาง  อ.เมือง ลำพูน 51000

310 หจก.ศิริวรรณ ปโตรเลียม 35/1 หมู 8 ถ.เชียงใหม-ฮอด ต.สันกลาง อ.สันปาตอง เชียงใหม 50120

311 บจก.ศรีทองลำพูน 349 หมู 9 ถ.ลำปาง-เชียงใหม ต.อุโมงค อ.เมือง ลำพูน 51150

312 หจก.กอเกิดทรัพย 11 (เจริญเมือง) 324 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกต  อ.เมือง เชียงใหม 50000

313 หจก.รัตนกูล กิจการ (สี่แยกราชวงศ) 9 ถ.ทายวัง ต.ชางมอย อ.เมือง เชียงใหม 50300

314 หจก.รัตนกูล กิจการ (แมโจ) 418 หมู 5 ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม  50210

315 หจก.รัตนกูล กิจการ (เฟองฟา) 218 หมู 1 ถ.เชียงใหม-หางดง ต.ปาแดด อ.เมือง เชียงใหม 50100

316 หจก.กอเกิดทรัพย 11 (สันทราย) 338 หมูที่ 6 ถ.แกวนวรัฐ ต.สันทรายนอย อ.สันทราย เชียงใหม  50210

317 หจก.เสือสุริยา (หนองหอย) 401/2 ถ.ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม 50000

318 บจก.ศรีทองขวงสิงห (แมริมขาออก) 65/9 ถ.โชตนา  ต.ชางเผือก อ.เมือง เชียงใหม 50300

319 หจก.พิษณุพัฒน (ออมเมือง) เลขที่ 245  ถ.มหิดล ต.ชางคลาน อ.เมือง เชียงใหม 50100

320 หจก.สันกำแพงออยล (สันกำแพง) 158 หมูที่ 5 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม 50130

321 หจก.พยัคฆไฮเวย (สารภี) เลขที่ 369 ม. 5 ถ.ซุปเปอรไฮเวย ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี เชียงใหม 50140

322 หจก.นพรัตนปโตรเลียมเชียงใหม สาขา 1 118 หมู 6 ต.มวงนอย อ.ปาซาง ลำพูน 51120

323 หจก.ศรีดงเย็นรุงเรืองออยล 46 หมูที่ 6 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ เชียงใหม 50320

324 บจก.ศรีทองโชตนา (แมริมขาเขา) 124/2 ถ.โชตนา ต.ชางเผือก อ.เมือง เชียงใหม 50000

325 บจก.ศรีทองเจ็ดยอด (วัดเจ็ดยอด)  44 ถ.เชียงใหม-ลำปาง ต.ชางเผือก อ.เมือง เชียงใหม 50000

326 บมจ.เบสท เอ็นเนอรยี่ พลัส (หางดงขาเขา) 252 หมูที่ 6 ถ.เชียงใหม-หางดง ต.แมเหียะ อ.เมือง เชียงใหม 50100

327 หจก.นพรัตนปโตรเลี่ยมเชียงใหม สาขา 2 111 หมูที่ 8 ถ.เชียงใหม-หางดง ต.ดอยหลอ อ.ดอยหลอ เชียงใหม  50160

328 หจก.นพรัตนปโตรเลี่ยมเชียงใหม สาขา 3 168 หมูที่ 3 ถ.เชียงใหม-หางดง ต.สันติสุข อ.ดอยหลอ เชียงใหม 50160

329 หจก.หาญสกุลปโตรเลียม 99/3 หมู 3 ถ.พหลโยธิน ต.ปาซาง อ.แมจัน เชียงราย 57110

330 หจก.ลำปางศรีทอง 1995 132 หมู 4 ถ.พหลโยธิน ต.วังพราว อ.เกาะคา ลำปาง 52130

331 หจก.ลำปางศรีทองบริการ 333 หมู 1 ถ.เถิน-ลำปาง ต.ศาลา อ.เกาะคา ลำปาง 52130

332 หจก.นานสมานมิตร 133 หมู 4 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ดูใต อ.เมือง นาน 55000

333 หจก.พรรณคำ 330 หมู 1 ถ.เทิง-เชียงราย ต.เวียง อ.เทิง เชียงราย 57160

334 หจก.พะเยาปโตรเลียม 286/1 ถ.พหลโยธิน ต.แมต๋ำ อ.เมือง พะเยา 56000

335 หจก.ภคพรปโตรเลียม 12 หมู 4 ถ.พหลโยธิน ต.หลวงเหนือ อ.งาว ลำปาง 52110

336 หจก.พานพิเศษออยล 453 หมู 13 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง เชียงราย 57000

337 หจก.โสภากร 328 หมู 5 ถ.พหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมือง เชียงราย 57100

338 บริษัท เคทีทีที ปโตรเลียม จำกัด 122 หมู 9 ถ.พหลโยธิน ต.ทาวังทอง อ.เมือง พะเยา 56000

339 สหกรณการเกษตรเชียงแสน จำกัด (เวียงโยนก) 158 หมูที่ 3 ต.โยนก  อ.เชียงแสน เชียงราย 57150

340 หจก.ภาณุออยล เซอรวิส (สาขา 5) 136 หมู 4 ถ.พหลโยธิน ต.แมจัน อ.แมจัน เชียงราย 57110



341 หจก.ภาณุออยล เซอรวิส (สาขา 6) 298 หมู 1 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง เชียงราย 57000

342 บจก.นครพาทรัพยเจริญ 243/3 หมูที่10 บานโจโก ต.เวียง  อ.เชียงของ เชียงราย 57140

343 หจก.พิษณุพักตร (ลำปาง) เลขที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู  อ.เมือง ลำปาง 52100

344 หจก.มีลิตร 2015 (ลำปางเดนชัย) เลขที่ 1125 หมูที่ 1 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง 52000

345 หจก.มีลิตร 2015 (ลำปางกลางเวียง) 239/1 ถ.พหลโยธิน  ต.หัวเวียง อ.เมือง ลำปาง 52000

346 หจก.ฉัตรชัยไฮเวย 35/89 หมูที่ 22 ถ.เวียงบูรพา ซอย 1ต.รอบเวียง อ.เมือง เชียงราย 57000

347 หจก.ภาณุออยล เซอรวิส (ดอยหลวง) 14 หมูที่ 10 ต.ปงนอย อ.ดอยหลวง เชียงราย 57110

348 บจก.เอ็มเพาเวอรปโตรเลียม 916/8 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย  57000

349 บจก.พัชรัตนลีลา 199 หมูที่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.แมกา อ.เมือง พะเยา 56000

350 หจก.เอกวัฒนเซอรวิส 338 หมู 1  ถ.พิษณุโลก-หลมสัก ต.วังทอง อ.วังทอง พิษณุโลก 65130

351 หจก.เอสโซ พรพระนเรศ 12/5 หมู 9 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค ต.ทาโพธิ์ อ.เมือง พิษณุโลก 65000

352 หจก.เอส.พี.ศรีทองบริการ 999 หมู 4 ถ.พหลโยธิน ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง กำแพงเพชร 62120

353 หจก.ทรัพยอนันตคาน้ำมัน 1994 111 หมู 1  ถ.สิงหวัฒน ต.ปาแฝก  อ.กงไกรลาศ สุโขทัย 64100

354 หจก.อุทัยบริการ 242 ถ.บรมอาสน ต.ทาอิฐ อ.เมือง อุตรดิตถ 53000

355 หจก.อุตรดิตถอุทัยพานิช 13  หมู 9 ถ.พิษณุโลก-เดนชัย ต.น้ำอาง อ.ตรอน อุตรดิตถ 53140

356 หจก.วังแกวธุรกิจปโตรเลียม 85/1 หมู 6 ถ.พหลโยธิน ต.แมสลิด อ.บานตาก ตาก 63120

357 หจก.พลพิษณุ 2003 257 หมู 1 ถ.พิษณุโลก-เดนชัย  ต.ดอนทอง อ.เมือง พิษณุโลก 65000

358 หจก.นบพรสรวง บริการ 209/67 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก 65000

359 บจก.อันดามัน อินเตอรออยล (สำนักงานใหญ) 22 หมู 2  ถ.สาย 105 ต.แมปะ อ.แมสอด ตาก 63110

360 หจก.ศรีเสลี่ยมบริการ 322 หมูที่1 ต.ทุงเสลี่ยม อ.ทุงเสลี่ยม สุโขทัย 64150

361 หจก.บางระกำเตียฮะ เลขที่ 191/1 หมูที่ 7 ต.บางระกำ อ.บางระกำ พิษณุโลก 65140

362 หจก.แมสอด พาวเวอร เอ็นเตอรไพรซ 289 หมูที่ 2 ต.พระธาตุผาแดง อ.แมสอด ตาก 63110

363 บจก.เคเอ็นพี เซอรวิส สเตชั่น 55 หมูที่ 6 ต.วัดโบสถ อ.วัดโบสถ พิษณุโลก 65000

364 บจก.ศรีมงคล สาขา 2 41/4 หมูที่ 8 ต.หาดกรวด อ.เมือง อุตรดิตถ 53000

365 หจก.เอ.พี.เอนเนอรจี (2018) 100 หมูที่ 1 ถ.เลี่ยงเมืองพิษณุโลก ต.จอมทอง อ.เมือง พิษณุโลก 65000

366 หจก.บัวเงินปโตรเลียม 199 หมู 12 ถ.ตากฟา-คลองวังมะเดื่อ ต.หนองกลับ อ.หนองบัว นครสวรรค 60110

367 หจก.เชาวรัตน (1993) 46/3 หมู 11 ถ.นครสวรรค-พิษณุโลก ต.วัดไทร อ.เมือง นครสวรรค 60000

368 หจก.นบพรสรวง 24/3  ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง พิจิตร 66000

369 หจก.ปนทองไพศาล 80 หมู 3 ถ.อินทรบุรี-เขาทราย  ต.สุขสำราญ อ.ตากฟา นครสวรรค 60190

370 บจก.สหภัณฑบริการลาดยาว 768/1 หมู 6 ถ.ลาดยาว-หนองแบน ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว นครสวรรค 60150

371 หจก.สิงหแสงทอง 99/5 หมู 5 ถ.นครสวรรค-พิษณุโลก ต.บานนา อ.วชิรบารมี พิจิตร 66140

372 บจก.สุทธิสินรวมอะไหล เลขที่ 47 ถ.ชมฐีระเวช ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน พิจิตร 66110

373 บจก.ที เอส บี ออยล 59 หมู 3 ถ.สายเอเซีย ต.พยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี นครสวรรค 60130

374 หจก.ชัยรัตนพัฒนา1991 (สาขา 3) 54 หมู 1 ถ.สายเอเซีย #32 ต.ทางาม อ.อินทรบุรี สิงหบุรี 16110

375 บจก.เจเอ็ม ออยลเซ็นเตอร  63/7 หมูที่2 ถ.พหลโยธิน ต.กลางแดด อ.เมือง นครสวรรค 60000

376 บจก.อัศวปโตรเลียม (ชัยนาท) 456 หมูที่ 3 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ชัยนาท อ.เมือง ชัยนาท 17000

377 บจก.ทรงธรรมปโตรเลี่ยม 2018 (มโนรมย) 188 หมูที่ 8 ถ.นครสวรรค-ชัยนาท ต.ทาฉนวน อ.มโนรมย ชัยนาท 17110

378 บจก.เอส.ซี.เอนเนอรจี 2019 164 หมูที่ 12 ถ.หมายเลข11 ต.เขาทราย อ.ทับคลอ พิจิตร 66150

379 บจก.เจริญรุงเรืองกิจ แกส 54 99/29 หมูที่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.ถนนใหญ อ.เมือง ลพบุรี 15000

380 บจก.ทองสง ปโตรเลียม 74 ถ.เพชรเกษม ต.ขันเงิน อ.หลังสวน ชุมพร 86110

381 หจก.จิรบุตรบริการ 22 หมู 4 ถ.สุราษฏร-นครศรีฯ ต.บางกุง อ.เมือง สุราษฎรธานี 84000

382 หจก.นราพรรณ 11/1  ถ.คลองฮะ ต.นาสาร  อ.บานนาสาร สุราษฎรธานี 84120

383 หจก.เพชรเกษมวัฒนา 55/6 หมู 3 ถ.เพชรเกษม ต.ศิลาลอย  อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 77120

384 บจก.เพชรเกษมฐิติพร 482 หมู 2  ถ.เพชรเกษม ต.วังกพง อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 77120

385 หจก.ทิพยแอนดวรรณเซอรวิส 58 หมู 1 ถ.เพชรเกษม ต.บานนา อ.เมือง ชุมพร 86190

386 หจก.วินิจบริการ 101 หมู 1  ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง ระนอง 85000

387 หจก.ที เอ็น ออยล 185 หมู 8 ถ.เพชรเกษม ต.ทาขาม อ.ทาแซะ ชุมพร 86140

388 บจก.เต็มถังบริการ 275/7 ถ.ปรมินทรมรรคา ต.ทาตะเภา อ.เมือง ชุมพร 86000

389 บจก.ละไมออยล 144/17 หมูที่ 4 ถ.ทวีราษฎรภักดี ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย สุราษฎรธานี 84310

390 บจก.ฐีติวัฒนปโตรเลียม 76/2 หมู  ป ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ  อ.เมือง ชุมพร 86000

391 หจก.ธนัญธรฐิติพร 35/20  ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 77110

392 บจก.ขนอมแสงดาว 888 13/1 หมูที่13 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก สุราษฎรธานี 84340

393 หจก.คลังมณีปโตรเลียม 45 หมู 3 ถ.หลังสวน-ระนอง ต.ปงหวาน อ.พะโตะ ชุมพร 86180

394 บจก.เพชรทาฉาง ออยล 184/1 หมูที่ 4 ต.คลองไทร อ.ทาฉาง สุราษฎรธานี 84150

395 บจก.จักรินทิพ ปโตรเลียม 67/1 หมูที่ 9 ถ.สุราษฏรธานี-นครศรีธรรมราช ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 84160

396 บจก.จักรินทิพ ปโตรเลียม (2017) 199 หมู 5  ถ.เพชรเกษม ต.มะลวน อ.พุนพิน สุราษฎรธานี 84130

397 สหกรณชาวไรสับปะรดสามรอยยอด จำกัด 354 หมูที่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.ศาลาลัย อ.สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ 77180

398 บจก.เอส พี ดี ปโตรเลียม 184/1 หมูที่ 1 ต.ทาโรงชาง อ.พุนพิน สุราษฎรธานี 84130

399 บจก.เอส พี ปโตรเลียม 2017 139/15 หมูที่ 4 ถ.ทางหลวงสาย 41 ต.ทาโรงชาง อ.พุนพิน สุราษฎรธานี 84130

400 หจก.เอื้ออารียออยล 366/9 หมูที่ 1 ถ.พระแสง-เวียงสระ ต.อีปน อ.พระแสง สุราษฎรธานี 84210

401 บจก.บานนาสารปโตรเลียม 66 หมูที่ 1 ถ.ทางหลวงสาย 41 ต.ควนศรี อ.บานนาสาร สุราษฎรธานี 84270

402 หจก.ศรีวิลาศ 1 163 หมูที่ 2 ถ.หัวหิน-หนองพลับ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 77110

403 หจก.ที เอ็น ออยล (สาขา 1) 99 หมูที่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.หวยยาง อ.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 77130

404 หจก.เบี่ยน จิบ หมอ 42/1 ถ.เสนาราษฎร ต.ตะกั่วปา  อ.ตะกั่วปา พังงา 82110

405 หจก.ไมตรีกิจ 103 ถ.เพชรเกษม ต.ทายชาง อ.เมือง พังงา 82000

406 หจก.ป.นวธนภิญโญ 35/3 หมู 2 ถ.ตรัง-สตูล ต.ทุงยาว อ.ปะเหลียน ตรัง 92180

407 บจก.ทุงทองภูเก็ต (สาขา 1) 99/1  ถ.เทพกระษัตรี ต.ตลาดใหญ  อ.เมือง ภูเก็ต 83000

408 บจก.ทุงทองภูเก็ต (สาขา 2) 3/6 ถ.เจาฟา ต.ตลาดเหนือ  อ.เมือง ภูเก็ต 83000

409 บจก.ทุงทองภูเก็ต (สาขา 3) 6/15 หมู 1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.กะทู อ.กะทู ภูเก็ต 83120

410 บจก.ศรีสุนทร ธุรกิจพลังงาน 101/20 ถ.รัษฎา ต.ทับเทียง อ.เมือง ตรัง 92000

411 บจก.ดุสิตไทเกอรเอ็นเนอรยี สาขา 1 125 หมู 11 ถ.กระบี่ - ตรัง ต.กระบี่นอย อ.เมือง  กระบี่ 81000

412 บจก.ดุสิตไทเกอรเอ็นเนอรยี สาขา 2 74/3 หมูที่ 8 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง ภูเก็ต 83110

413 หจก.กอวรรณออยล เลขที่ 59 หมูที่ 9 ถ.เพชรเกษม ต.นาทามเหนือ อ.เมือง ตรัง 92190

414 บจก.วรรณวนอมร ปโตรเลียม 60/6 หมูที่ 5 ต.ลำภี อ.ทายเหมือง พังงา 82120

415 บจก.ดุสิตไทเกอรเอ็นเนอรยี  273/3 หมูที่ 2 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง กระบี่ 81000

416 หจก.ศรีสุนทร ออยล เลขที่ 33/2 หมูที่ 5 ต.พรุดินนา อ.คลองทอม กระบี่  81120

417 บจก.เกาะยาว ปโตรเลียมไทย เลขที่ 95/19 หมูที่ 2 ต.พรุใน อ.เกาะยาว  พังงา 83000

418 หจก.ปกาสัยปโตรเลียม 125 หมูที่ 6 ถ.กระบี-ตรัง(เพชรเกษม) ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง กระบี่ 81120

419 หจก.ผองพรรณแข ออยล 731 ถ.เพชรเกษม ต.คอหงส  อ.หาดใหญ สงขลา 90110

420 บจก.ผองพรรณแข กรุป 205/5  ถ.นิพัทธอุทิศ 2 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ สงขลา 90110

421 หจก.หาดใหญ เอสพีพีเค 1185 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ  อ.หาดใหญ สงขลา 90110

422 บจก.พี.เอส.ออยล เซอรวิส (สาขา 6) 7/8 หมูที่ 4 ต.นาเคียน อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000

423 หจก.ชัยชุมพลปโตรเลียม สาขาที่ 1 เลขที่ 43/10 ถ.ทางหลวงสาย 41 ต.ควนหนองหงษ อ.ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180

424 หจก.สีนาก 2014 เลขที่ 1/5 หมูที่ 7 ถ.ทางหลวงสาย 41 ต.ปริก อ.ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 80240

425 หจก.ธรรมชาติและบุตร 49/4 หมูที่ 7 ต.รอนพิบูลย อ.รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 80130

426 บจก.ทรัพยภัทรทอง 4/3 หมูที่3 ถ.ทางหลวงสาย 41 ต.ปริก อ.ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 80240

427 บจก.ดี อามาน ปโตรเลียม 311 หมูที่ 1  ถ.หาดใหญ-ปตตานี ต.สะกอม อ.เทพา สงขลา 90150

428 หจก.วชิรญากุล คลังปโตรเลียม 129/19 หมูที่ 13 ถ.เพชรเกษม ต.ปลิก อ.สะเดา สงขลา 90120

429 หจก.วชิรญากุล คลังปโตรเลียม สาขา 1 266 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ สงขลา 90110

430 หจก.ปฐนันทออยล 34/25 หมูที่ 7 ถ.ทุงสง-หวยยอด ต.ที่วัง อ.ทุงสง นครศรีธรรมราช 80110

431 บจก.คงคา ออยล กรุป 1038 หมูที่ 3 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร ต.ควนลัง  อ.หาดใหญ สงขลา 90110

432 บจก.น้ำมันจอมขวัญ 192 หมูที่ 3 ถ.จันดี-นคร ต.จันดี อ.ฉวาง นครศรีธรรมราช 80250

433 (083) เพียว-ลาดพราว 134 เลขที่ 3454 ถ.ลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240

434 (095) เพียว-เมืองรอยเอ็ด 72 หมู 1 ถนนรอยเอ็ด-วาปปทุม ต.ขอนแกน อ.เมือง รอยเอ็ด 45000

435 (096) เพียว-เมืองสกลนคร 274/1 หมูที่ 13 ถ.สกล -กาฬสินธุ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร สกลนคร 47000

436 (002) เพียว-ระยอง เลขที่ 7/3 ถ.ปกรณสังเคราะหราษฏร ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150

437 (088) เพียว-เมืองนครสวรรค 105  หมูที่ 10 ถ.รังสิโยทัย ต.วัดไทร อ.เมือง นครสวรรค 60240

438 (082) เพียว-อมตะนคร 700/400 ม.6 ถ.บานเกา 5 ต.ดอนหัวฬอ  อ.เมือง ชลบุรี 20000

439 (041) เพียว-นครหลวง 166/1 ม.3  ต.ปากจั่น อ.นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

440 (100) เพียว-เมืองเพชรบูรณ 130 หมูที่ 1 ถ.สระบุรี-หลมสัก ต.นางั่ว อ.เมือง เพชรบูรณ 67000

441 (047) เพียว-บางบอ 361/8 ม.11 ถ.สุขุมวิท-คลองดาน ต.คลองดาน อ.บางบอ สมุทรปราการ 10560

442 (073) เพียว-รังสิตคลอง 2 819/1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

443 (099) เพียว-โนนสูง 300 หมูที่ 7 ถ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง นครราชสีมา 30160

444 (078) เพียว-บางบอน 141/12 ม.3 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

445 (102) เพียว-วิเศษชัยชาญ 378 หมู 7 ถ.โพธิ์พระยา-ทาเรือ ต.ศาลเจาโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ อางทอง 14110

446 (103) เพียว-บางบาล 33/3 หมู 3 ถ.เสนา-อยุธยา ต.พระขาว อ.บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250

447 (104) เพียว-ทับสะแก 29/1-2 หมู 5 ถ.เพชรเกษม ต.หวยยาง อ.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 77130

448 (105) เพียว-เมืองระยอง 2 มาบขา  23/55 ถ.ทางหลวงระยอง-สาย 3191 ต.หวยโปง อ.เมือง ระยอง 21000

449 (106) เพียว-ขอนแกน 301 หมูที่ 1 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมือง ขอนแกน 40000

450 (107) เพียว-เขาคันทรง 1 561 หมูที่ 7 ถ.สาย 3574 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110

            

*ขอมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563


