
ภาค ล าดบัที่ จงัหวดั อ าเภอ ต าบล ถนน ชือ่สถานบีรกิาร GPS

ภาคกลาง 1 กรงุเทพมหานคร เขตคันนายาว แขวงรามอนิทรา ถ.รามอนิทรา บจก.เตมิคณุ (รามอนิทรา กม.6.5) 13.845445,100.650558

2 กรงุเทพมหานคร เขตจอมทอง แขวงบางมด ถ.พุทธบชูา บจก.พารท์บ๊อกซ ์(พุทธบชูา) 13.670572,100.469908

3 กรงุเทพมหานคร เขตตลิง่ชัน แขวงตลิง่ชัน ถ.บรมราชชนนี บจก.เจเจออยล ์(ป่ินเกลา้) 13.785154,100.461173

4 กรงุเทพมหานคร เขตตลิง่ชัน แขวงบางระมาด ถ.วงแหวน หจก.วงแหวนสหกจิ 1996 13.765687,100.407775

5 กรงุเทพมหานคร เขตตลิง่ชัน แขวงบางระมาด  ถ.กาญจนาภเิษก(วงแหวน) บจก.แจสมนิออยล์ 13.775603,100.408852

6 กรงุเทพมหานคร เขตทววีฒันา แขวงศาลาธรรมสพน์ ถ.กาญจนาภเิษก(วงแหวน) บจก.ศขุพพัิฒน ์1999 13.775692,100.407851

7 กรงุเทพมหานคร เขตทววีฒันา แขวงศาลาธรรมสพน์ ถ.บรมราชชนนี บจก.ตวงทองออยล์ 13.788815,100.344637

8 กรงุเทพมหานคร เขตทววีฒันา แขวงศาลาธรรมสพน์ ถ.บรมราชชนนี บจก.สาครพทัิกษ์ (บรมราชชนนีขาออก) 13.785998,100.375152

9 กรงุเทพมหานคร เขตบางเขน แขวงทา่แรง้ ถ.รามอนิทรา บจก.สเปเชยีล เอ็นเนอย ี(รามอนิทรา กม.4.5) 13.854887,100.632770

10 กรงุเทพมหานคร เขตบางเขน แขวงทา่แรง้ ถ.สขุาภบิาล 5 บจก.สเปเชยีล เอ็นเนอย ี(สขุาภบิาล 5) 13.879046,100.650536

11 กรงุเทพมหานคร เขตบางเขน แขวงทา่แรง้  ถ.รามอนิทรา บจก.บิ๊กดลี โกลบอล (รามอนิทราขาเขา้) 13.851856,100.637321

12 กรงุเทพมหานคร เขตบางเขน แขวงลาดยาว ถ.เสนานคิม 1 หจก.เสนานคิมบรกิาร 13.834257,100.582607

13 กรงุเทพมหานคร เขตบางเขน แขวงอนุสาวรยี์ ถ.ลาดปลาเคา้ บจก.ส.เจรญิพจน ์บรกิาร 13.862234,100.613208

14 กรงุเทพมหานคร เขตบางแค แขวงบางแค ถ.เพชรเกษม บจก.เจเจออยล ์(บางแคเหนือ) 13.709492,100.396649

15 กรงุเทพมหานคร เขตบางแค แขวงบางแคเหนือ ถ.เพชรเกษม บจก.สาครพทัิกษ์ (เพชรเกษม 102) 13.708609,100.379090

16 กรงุเทพมหานคร เขตบางแค แขวงบางไผ่ ถ.พุทธมณฑลสาย 2 บจก.รัฐนันทอ์อยล ์(พุทธมณฑล สาย 2) 13.746799,100.394918

17 กรงุเทพมหานคร เขตบางกะปิ แขวงหัวหมาก ถ.รามค าแหง บจก.ท็อป ฟิว( สาขารามค าแหง ขาเขา้ )  13.752826, 100.611554

18 กรงุเทพมหานคร เขตบางกะปิ แขวงหัวหมาก ถ.รามค าแหง บจก.เอ็มเอสเค คอรป์อเรชั่น (รามค าแหงขาออก) 13.765651,100.654194

19 กรงุเทพมหานคร เขตบางกะปิ แขวงหัวหมาก ถ.รามค าแหง บจก.ไอไพรด ์(สขุาภบิาล 3) 13.770951,100.663674

20 กรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีน แขวงแสมด า ถ.พระราม 2 บจก.เตมิเต็มถัง 13.613678,100.381829

21 กรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีน แขวงแสมด า  ถ.บางขนุเทยีน-ชายทะเล บจก.ธนศิา ออยล์ 13.639800,100.432085

22 กรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีน แขวงบางบอน ถ.วงแหวน หจก.วงแหวนสหกจิออยล์ 13.672498,100.405533

23 กรงุเทพมหานคร เขตบางนา แขวงบางนาเหนือ ถ.เทพรัตน บจก.พ.ีเอ. บางนา (บางนากม.2.5) 13.668881,100.632108

24 กรงุเทพมหานคร เขตบางนา แขวงบางนาเหนือ ถ.อดุมสขุ บจก.พ.ีเอ. บางนา (อดุมสขุ) 13.678332,100.616573

25 กรงุเทพมหานคร เขตบางนา แขวงบางนาใต ้ ถ.เทพรัตน บจก.บญุเต็มถัง (บางนา กม.2 ขาเขา้) 13.670523,100.617575

26 กรงุเทพมหานคร เขตประเวศ แขวงประเวศ ถ.ออ่นนุช บจก.แสงสขุ บรกิาร (ออ่นนุช ขาออก 2) 13.718276,100.663348

27 กรงุเทพมหานคร เขตประเวศ แขวงหนองบอน ถ.เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 บจก.นธิธิดา (สวนหลวง ร.9) 13.676482,100.659425

28 กรงุเทพมหานคร เขตพญาไท แขวงพญาไท ถ.พระราม 6 หจก.โอ.เอส. รุง่เรอืง (คลองประปา) 13.777881,100.531850

29 กรงุเทพมหานคร เขตภาษีเจรญิ แขวงบางหวา้ ถ.เพชรเกษม บจก.น ้ามันเพชรเกษม 13.719078,100.454233

30 กรงุเทพมหานคร เขตราษฏรบ์รูณะ แขวงบางปะกอก ถ.สขุสวสัดิ์ บจก.รริวย เอนเนอรจ์ ี(บางปะกอก ) 13.681834,100.492040

31 กรงุเทพมหานคร เขตลาดกระบัง แขวงคลองสามประเวศ ถ.รม่เกลา้ บมจ.เบสท ์เอ็นเนอรย์ี ่พลัส (รม่เกลา้) 13.769462,100.745776

32 กรงุเทพมหานคร เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง ถ.ลาดกระบัง บจก.ฟิล อทิ อพั (ออ่นนุช) 13.722545,100.713862

33 กรงุเทพมหานคร เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง ถ.ออ่นนุช หจก.นัทพันธุป์รารถนา 13.721743,100.725355

34 กรงุเทพมหานคร เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง  ถ.ออ่นนุช บจก.เหลอืงทองดี 13.722862,100.741389

35 กรงุเทพมหานคร เขตลาดกระบัง แขวงล าปลาทวิ ถ.เจา้คณุทหาร บจก.ไวท ์ร็อค เอนเนอรจ์ี 13.752934,100.779958

36 กรงุเทพมหานคร เขตลาดพรา้ว แขวงลาดพรา้ว ถ.โชคชัย 4 บจก.สเปเชยีล เอ็นเนอย ี(โชคชัย 4) 13.817216,100.596174

37 กรงุเทพมหานคร เขตลาดพรา้ว แขวงลาดพรา้ว ถ.ประดษิฐม์นูธรรม บจก.นดิา ปิโตรเลยีม (เกษตร สขุาภบิาล 1) 13.821274,100.625407

38 กรงุเทพมหานคร เขตลาดพรา้ว แขวงลาดพรา้ว ถ.ลาดพรา้ว-วงัหนิ บจก.ชยพัทธ ์(1954) 13.822464,100.591351

39 กรงุเทพมหานคร เขตวงัทองหลาง แขวงวงัทองหลาง ถ.ลาดพรา้ว บจก.นดิา ปิโตรเลยีม (ลาดพรา้ว 68) 13.790613,100.600925

40 กรงุเทพมหานคร เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง ถ.พระราม 9 บจก.ว.ี พ.ี เค. พระราม 9 (พระราม 9) 13.741638,100.628745

41 กรงุเทพมหานคร เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง ถ.ออ่นนุช บจก.เอ.เอ็น.เอ.ออยล ์(สขุมุวทิ 77) 13.709375,100.615573

42 กรงุเทพมหานคร เขตสายไหม แขวงสายไหม ถ.พหลโยธนิ บจก.ไฮปิโตรเลยีม (พหลโยธนิ กม.25 ขาเขา้) 13.932108,100.626013

43 กรงุเทพมหานคร เขตสายไหม แขวงสายไหม ถ.สายไหม บมจ.เบสท ์เอ็นเนอรย์ี ่พลัส (สายไหม) 13.920914,100.666429

44 กรงุเทพมหานคร เขตหนองแขม แขวงหนองคา้งพลู ถ.เพชรเกษม บจก.เสนไชยฤทธิ ์ปิโตรเลยีม (หนองแขม) 13.705866,100.353074

รายชือ่สถานบีรกิารน า้มนัเอสโซ ่ทีจ่ าหนา่ยน า้มนัดเีซล B10
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ภาคกลาง 45 กรงุเทพมหานคร เขตหนองแขม แขวงหนองคา้งพลู ถ.เพชรเกษม บจก.อาร.์พ.ีบ.ี ปิโตรเลยีม (เพชรเกษม 108) 13.706733,100.352877

46 กรงุเทพมหานคร เขตหนองแขม แขวงหนองคา้งพล ู ถ.เพชรเกษม 81 หจก.เพชรประชา 13.694587,100.341697

47 กรงุเทพมหานคร เขตหนองแขม แขวงหลักสอง ถ.เพชรเกษม 69 บจก.อาร.์พ.ีบ.ี ปิโตรเลยีม (เพชรเกษม 69) 13.702294,100.376641

48 กรงุเทพมหานคร เขตหนองจอก แขวงโคกแฝด ถ.เลยีบวารี บจก.เอ็น โอเค เพน้ท ์แอนด ์คอนสตรัคชั่น (เลยีบวาร)ี13.852417,100.813425

49 กรงุเทพมหานคร เขตหนองจอก แขวงล าผักชี ถ.สวุนิทวงศ์ หจก.เอส อาร ์ซ ีรเีทล (สวุนิทวงศข์าออก) 13.808097,100.832170

50 กรงุเทพมหานคร เขตหนองจอก แขวงล าผักชี ถ.สวุนิทวงศ์ หจก.เอส อาร ์ซ ีรเีทล (สวุนิทวงศข์าเขา้) 13.808506,100.817733

51 กรงุเทพมหานคร เขตหว้ยขวาง แขวงบางกะปิ ถ.เพชรบรุตีัดใหม่ บจก.เอ็น.พ.ีซ.ี คอรป์อเรชั่น (เพชรบรุขีาออก) 13.747144,100.575502

52 ก าแพงเพชร อ.คลองขลงุ ต.คลองขลงุ ถ.พหลโยธนิ หจก.เอส.พ.ีศรทีองบรกิาร 16.166635,99.718428

53 ก าแพงเพชร อ.คลองขลงุ ต.คลองขลงุ ถ.พหลโยธนิ หจก.ศรทีองบรกิาร 16.190458,99.710975

54 ก าแพงเพชร อ.คลองขลงุ ต.ทา่มะเขอื ถ.ทา่มะเขือ่ (094) เพยีว-คลองขลงุ 16.236636, 99.730681

55 ก าแพงเพชร อ.คลองลาน ต.คลองน ้าไหล ถ.สาย 1117 หจก.ศรอีบุลบรกิาร 16.199563,99.331808

56 ชัยนาท อ.เมอืง ต.ในเมอืง ถ.วงษ์โต หจก.สรุยีไ์พศาล 15.188467,100.128835

57 ชัยนาท อ.เมอืง ต.ชัยนาท ถ.สพุรรณบรุ-ีชัยนาท บจก.อศัวปิโตรเลยีม (ชัยนาท) 15.142947,100.141435

58 ชัยนาท อ.มโนรมย์ ต.ทา่ฉนวน ถ.นครสวรรค-์ชัยนาท บจก.ทรงธรรมปิโตรเลีย่ม 2018 (มโนรมย)์ 15.376233,100.156632

59 ชัยนาท อ.วดัสงิห ์  ต.วดัสงิห ์ ถ.จวนวไิล หจก.สงิหช์ัยพานชิชัยนาท 15.258214,100.041987

60 นครนายก อ.เมอืง ต.นครนายก ถ.รังสติ-นครนายก (092) เพยีว-เมอืงนครนายก 2 14.204177,101.208762

61 นครนายก อ.เมอืง ต.บา้นใหญ่ ถ.สวุรรณศร (021) เพยีว-เมอืงนครนายก 14.211061,101.204353

62 นครนายก อ.เมอืง ต.พรหมณี ถ.สวุรรณศร บจก.พณษิาปิโตรเลยีม (นครนายก) 14.219458,101.190031

63 นครนายก อ.บา้นนา ต.พกิลุออก ถ.บา้นนา-บางออ้ บจก.พณษิาปิโตรเลยีม (บา้นนา) 14.246826,101.071534

64 นครนายก อ.องครั์กษ์ ต.ทรายมลู ถ.รังสติ-นครนายก หจก.ประกอบพรเซอรว์สิ 14.142899,100.985411

65 นครปฐม อ.เมอืง ต.ถนนขาด ถ.ดอนยายหอม หจก.นภิาภัทร 13.797872,100.095475

66 นครปฐม อ.เมอืง ต.พระประโทน ถ.เทศา บจก.ชัยเพิม่พูน ปิโตรเลยีม 13.817382,100.084149

67 นครปฐม อ.เมอืง ต.หนองดนิแดง ถ.เพชรเกษม บจก.มาลัยแมนพลังงานออยล ์(หนองดนิแดง) 13.798622,99.980156

68 นครปฐม อ.เมอืง ต.หนองปากโลง ถ.เพชรเกษม บจก.มาลัยแมนพลังงานออยล ์(มาลัยแมน) 13.829833,100.035710

69 นครปฐม อ.นครชัยศรี ต.ขนุแกว้ ถ.บรมราชชนนี หจก.สรถนัต 13.772971,100.209004

70 นครปฐม อ.นครชัยศรี ต.ทา่ต าหนัก ถ.เพชรเกษม บจก.ธรีะขวญัชาต ิ(นครชัยศร)ี 13.778000,100.177413

71 นครปฐม อ.นครชัยศรี ต.ศรษีะทอง ถ.เพชรเกษม บจก.ส.ณรงค ์บรกิาร (เพชรเกษม กม.45) 13.808058,100.146451

72 นครปฐม อ.บางเลน ต.บางเลน ถ.หมายเลข 346 บจก.เจนสมัพันธ ์ออยล ์(บางเลน) 14.022362,100.159951

73 นครปฐม อ.บางเลน ต.บางภาษี ถ.หมายเลข 346 บจก.คารปิ์โตรเลีย่ม 14.008644,100.241462

74 นครปฐม อ.สามพราน ต.ไรข่งิ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 บจก.ท.ีเอ แอดวานซ ์เอนเนอรจ์ี 13.734958,100.298973

75 นครปฐม อ.สามพราน ต.กระทุม่ลม้ ถ.พุทธมณฑลสาย 4 บจก.รัฐนันทอ์อยล ์(พุทธมณฑล สาย 4) 13.737322,100.330011

76 นครปฐม อ.สามพราน ต.ยายชา ถ.เพชรเกษม บจก.วชัรยิะ เซอรว์สิ (สามพราน) 13.740271,100.215021

77 นครปฐม อ.สามพราน ต.หอมเกร็ด ถ.พุทธมณฑลสาย 7 หจก.ว.ีเอส.ปิโตรเลยีม 13.760979,100.231254

78 นครสวรรค์ อ.เมอืง ต.กลางแดด ถ.พหลโยธนิ บจก.เจเอ็ม ออยลเ์ซน็เตอร ์ 15.634383,100.130231

79 นครสวรรค์ อ.เมอืง ต.ปากน ้าโพ ถ.สวรรคว์ถิี หจก.วจิติรธ์นภัณฑบ์รกิาร (สาขา2) 15.695692,100.127739

80 นครสวรรค์ อ.เมอืง ต.ปากน ้าโพ ถ.สวรรคว์ถิี หจก.วจิติรธ์นภัณฑบ์รกิาร (ทา่ตะโก) 15.639713,100.479841

81 นครสวรรค์ อ.เมอืง ต.วดัไทร ถ.นครสวรรค-์พษิณุโลก หจก.เชาวรัตน ์(1993) 15.723148,100.117086

82 นครสวรรค์ อ.เมอืง ต.หนองกรด ถ.พหลโยธนิ บจก.ทรงธรรม กรุ๊ป 15.761566,99.992664

83 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง ต.ชมุแสง ถ.แสงมกุดา บจก.ปอพานชิกรณ์ชมุแสง 15.895683,100.316449

84 นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า ต.สขุส าราญ ถ.อนิทรบ์รุ-ีเขาทราย หจก.ป่ินทองไพศาล 15.358796,100.503360

85 นครสวรรค์ อ.พยหุะครีี ต.พยหุะครี ี ถ.สายเอเซยี บจก.ท ีเอส บ ีออยล์ 15.445706,100.144748

86 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว ต.ลาดยาว ถ.ลาดยาว-หนองแบน บจก.สหภัณฑบ์รกิารลาดยาว 15.750060,99.794010

87 นครสวรรค์ อ.หนองบัว ต.หนองกลับ ถ.ตากฟ้า-คลองวงัมะเดือ่ หจก.บัวเงนิปิโตรเลยีม 15.876666,100.606803

88 นนทบรุี อ.เมอืง ต.ทา่ทราย ถ.ตวิานนท์ บจก.เอสเอ็น ออล 13.882890,100.512568
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ภาคกลาง 89 นนทบรุี อ.เมอืง ต.บางรักนอ้ย ถ.รัตนาธเิบศร์ บจก.สสภัุสชา (รัตนาธเิบศรข์าเขา้) 13.875395,100.455970

90 นนทบรุี อ.เมอืง ต.สวนใหญ่ ถ.พบิลูสงคราม บจก.เค ออยล ์กรุ๊ป (สวนใหญ)่ 13.829993,100.501898

91 นนทบรุี อ.ไทรนอ้ย ต.ไทรใหญ่ ถ.บางบัวทอง-สพุรรณบรุี บมจ.เบสท ์เอ็นเนอรย์ี ่พลัส (ไทรใหญ)่ 14.087221,100.310677

92 นนทบรุี อ.ไทรนอ้ย ต.ไทรใหญ ่ ถ.ตลิง่ชัน-สพุรรณบรุี หจก.ช.ชัยพพัิฒน ์บรกิาร 14.120361,100.289844

93 นนทบรุี อ.ไทรนอ้ย ต.ราษฎรน์ยิม ถ.346 บจก.พ.ีพ.ีแกส๊เซอรว์สิ 14.027922,100.337564

94 นนทบรุี อ.บางใหญ่ ต.เสาธงหนิ ถ.ตลิง่ชัน-สพุรรณบรุี บจก.นวิไทเกอรเ์อนเนอรจ์ ี(บางใหญ)่ 13.865198,100.410100

95 นนทบรุี อ.บางใหญ่ ต.เสาธงหนิ ถ.รัตนาธเิบศร์ บจก.อนิเจคชั่น มอเตอร ์ออยล ์(รัตนาธเิบศรข์าออก) 13.874306,100.419121

96 นนทบรุี อ.บางบัวทอง ต.บางบัวทอง ถ.ชัยพฤกษ์ บจก.เอสเคท ีกาญจนาภเิษก 13.923144,100.419773

97 นนทบรุี อ.บางบัวทอง ต.บางบัวทอง ถ.บางกรวย-ไทรนอ้ย บจก.เอ็นพแีอลพ ี2015 (ไทรนอ้ย) 13.929313,100.405972

98 นนทบรุี อ.บางบัวทอง ต.บางบัวทอง ถ.บางบัวทอง-สพุรรณ หจก.บิ๊กเซอรว์สิ 13.927576,100.413435

99 นนทบรุี อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา ถ.บางกรวย-ไทรนอ้ย บจก.ยเูอ็นซ ี2015 (บางบัวทอง) 13.894875,100.430293

100 นนทบรุี อ.บางบัวทอง ต.ละหาร ถ.บางบัวทอง-สพุรรณ บจก.เอส ซ ีจ ีเทพารักษ์ 13.951693,100.410334

101 นนทบรุี อ.บางบัวทอง ต.ละหาร ถ.บางบัวทอง-สพุรรณบรุี หจก.แอคทฟี ออยล ์(วดัสามงา่ม) 13.976266,100.392411

102 นนทบรุี อ.บางบัวทอง ต.ละหาร ถ.สพุรรณบรุ-ีบางบัวทอง บจก.ซปุเปอรเ์ซน็ทรัลแกส๊ จ ากดั (บางบัวทอง) 13.950782,100.409629

103 นนทบรุี อ.บางบัวทอง ต.ล าโพ ถ.กาญจนาภเิษก บจก.เอ็นเอส ออล (ล าโพ) 13.956413,100.425779

104 นนทบรุี อ.ปากเกร็ด ต.บา้นใหม่ ถ.ตวิานนท์ หจก.แอคทฟี ออยล ์(บางพูด) 13.936430,100.538844

105 นนทบรุี อ.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด ถ.ตวิานนท์ บจก.ชัยยทุธปิโตรเลยีม 13.909941,100.506060

106 ปทมุธานี อ.เมอืง ต.บางควูดั ถ.นนทบรุ-ีปทมุธาน ีกม.3.2 บจก.เอสเอ็น ออล (สาขา 2 นวลฉว)ี 13.958526,100.519992

107 ปทมุธานี อ.เมอืง ต.บางควูดั ถ.สะพานนนทบรุ-ีบางบัวทอง บจก.เอสเอ็น ออล (สาขา 1 บางควูดั) 13.956263,100.494075

108 ปทมุธานี อ.เมอืง ต.บางพูน ถ.รังสติ-ปทมุธานี บจก.ดดีเีค พาวเวอร ์(บางพูน) 13.984669,100.595467

109 ปทมุธานี อ.เมอืง ต.บางพูน ถ.รังสติ-ปทมุธานี หจก.แอคทฟีไทเกอร์ 13.985596,100.597795

110 ปทมุธานี อ.เมอืง ต.บา้นกลาง ถ.ตวิานนท์ บจก.ส.พรพจน์ บรกิาร 14.000703,100.555203

111 ปทมุธานี อ.เมอืง ต.บา้นกลาง  ถ.รังสติ-ประทมุธานี บจก.ดดีเีค พาวเวอร ์(บา้นกลาง) 14.006155,100.560202

112 ปทมุธานี อ.คลองหลวง ต.คลองสอง ถ.คลองหลวง บจก.นาคณครา (รังสติคลอง 2) 14.065887,100.646239

113 ปทมุธานี อ.คลองหลวง ต.คลองสอง ถ.บางชัน-หนองเสอื บจก.ส.วฒุพิร บรกิาร 14.065228,100.650983

114 ปทมุธานี อ.คลองหลวง ต.คลองสี่ ถ.กาญจนาภเิษก (108) เพยีว-กาญจนาภเิษกขาเขา้ คลองหลวง 14.07230, 100.696790

115 ปทมุธานี อ.คลองหลวง ต.คลองหนึง่ ถ.คลองหลวง บมจ.เบสท ์เอ็นเนอรย์ี ่พลัส (คลองหลวง) 14.065501,100.624156

116 ปทมุธานี อ.คลองหลวง ต.คลองหนึง่ ถ.พหลโยธนิ บจก.ดดีเีค พาวเวอร ์(คลองหลวง) 14.057784,100.616759

117 ปทมุธานี อ.คลองหลวง ต.คลองหนึง่ ถ.พหลโยธนิ บจก.ส.เจรญิ เจรญิ บรกิาร 14.005527,100.615669

118 ปทมุธานี อ.คลองหลวง ต.คลองหนึง่ ถ.พหลโยธนิ บจก.นาคณครา (คลองหลวง) 14.057184,100.617723

119 ปทมุธานี อ.คลองหลวง ต.คลองหนึง่ ถ.พหลโยธนิ บจก.ทองซพูรมี (นวนคร) 14.107112,100.618162

120 ปทมุธานี อ.ธญับรุี ต.บงึน ้ารักษ์ ถ.รังสติ-นครนายก บจก.ซปุเปอร ์ออยล ์ เซอรว์สิ 14.062047,100.849728

121 ปทมุธานี อ.ธญับรุี ต.ประชาธปัิตย์ ถ.รังสติ-ปทมุธานี บจก.ธณสงหภ์พฌ ์(ตลาดรังสติ) 13.987382,100.612063

122 ปทมุธานี อ.ธญับรุี ต.ประชาธปัิตย ์ ถ.พหลโยธนิ บจก.ส.ยิง่เจรญิ บรกิาร (ธญับรุ)ี 13.971012,100.619135

123 ปทมุธานี อ.ธญับรุี ต.ประชาธปัิตย ์ ถ.รังสติ-นครนายก บจก.เอสเอ็มเค ออยล์ 13.992884,100.651767

124 ปทมุธานี อ.ลาดหลมุแกว้ ต.คลองพระอดุม ถ.กาญจนาภเิษก บจก.วงแหวนออโตแ้กส๊ 13.983080,100.440141

125 ปทมุธานี อ.ลาดหลมุแกว้ ต.คบูางหลวง ถ.ปทมุธาน-ีลาดหลมุแกว้ หจก.ดษุฎพีาณชิย์ 14.040574,100.476478

126 ปทมุธานี อ.ลาดหลมุแกว้ ต.หนา้ไม ้ ถ.บางบัวทอง-สพุรรณบรุี บมจ.เบสท ์เอ็นเนอรย์ี ่พลัส (ไทรใหญ ่ขาออก) 14.054024,100.333932

127 ปทมุธานี อ.ล าลกูกา ต.คคูต ถ.พหลโยธนิ บจก.ไฮปิโตรเลยีม (รังสติขาออก) 13.967686,100.618674

128 ปทมุธานี อ.ล าลกูกา ต.คคูต ถ.ล าลกูกา บจก.บ.ีเมกกา (ล าลกูกาคลอง 3) 13.932469,100.651622

129 ปทมุธานี อ.ล าลกูกา ต.บงึค าพรอ้ย ถ.ล าลกูกาคลอง 6 บจก.ส.กติตเิจรญิ 13.934482,100.728779

130 ปทมุธานี อ.ล าลกูกา ต.ลาดสวาย ถ.หทัยราษฎร์ บจก.ไฮปิโตรเลยีม (สายไหม) 13.922296,100.700009

131 ปทมุธานี อ.ล าลกูกา ต.ล าลกูกา ถ.ล าลกูกา บจก.ส.เจรญิเลศิ บรกิาร 13.945137,100.778430

132 ปทมุธานี อ.สามโคก ต.บางโพธิเ์หนือ ถ.ปทมุธาน-ีสามโคก-เสนา บจก.เอ็นเอส ออล (สามโคกขาเขา้) 14.035195,100.525180
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ภาคกลาง 133 ปทมุธานี อ.สามโคก ต.บางกระบอื ถ.กาญจนาภเิษก บจก.เป็นตอ่ พลังงาน 14.107157,100.532233

134 พระนครศรอียธุยาอ.เมอืง ต.บา้นป้อม ถ.ปทมุธาน-ีบางปลาหัน บจก.รวยมหาศาล ปิโตรเลยีม 14.330802,100.527228

135 พระนครศรอียธุยาอ.บางซา้ย ต.เทพมงคล ถ.สพุรรณ-บางบัวทอง บจก.ซ.ีเอส. ออยล์ 14.265462,100.252795

136 พระนครศรอียธุยาอ.บางบาล ต.พระขาว ถ.เสนา-อยธุยา (103) เพยีว-บางบาล 14.332212, 100.487222

137 พระนครศรอียธุยาอ.บางปะอนิ ต.บา้นเลน ถ.สายเอเซยี หจก.ม.บรกิาร 14.233340,100.612885

138 พระนครศรอียธุยาอ.บางปะอนิ ต.บา้นหวา้ ถ.เอเชยี บจก.ทรรศนพรพรหม (เอเชยี กม.61) 14.253064,100.612308

139 พระนครศรอียธุยาอ.มหาราช ต.บางนา ถ.อา่งทอง-ทา่เรอื บจก.มณีอนิทร ์ปิโตรเลยีม 14.583036,100.589347

140 พระนครศรอียธุยาอ.วงันอ้ย ต.ล าไทร ถ.พหลโยธนิ บจก.ทรรศนพรพรหม (วงันอ้ย) 14.185674,100.628253

141 พระนครศรอียธุยาอ.วงันอ้ย ต.สนับทบึ ถ.พหลโยธนิ บมจ.เบสท ์เอ็นเนอรย์ี ่พลัส (วงันอ้ย) 14.291682,100.819767

142 พระนครศรอียธุยาอ.อทัุย ต.คานหาม ถ.โรจนะ บจก.อนิเทลลเิจนท ์โลจกิส ์(อยธุยาโรจนะ) 14.320020,100.632818

143 พจิติร อ.เมอืง ต.ในเมอืง ถ.สระหลวง หจก.นบพรสรวง 16.434897,100.342405

144 พจิติร อ.ตะพานหนิ ต.ตะพานหนิ ถ.ชมฐรีะเวช บจก.สทุธสินิรวมอะไหล่ 16.220171,100.426696

145 พจิติร อ.ทับคลอ้ ต.เขาทราย ถ.หมายเลข 1 บจก.เอส.ซ.ีเอนเนอรจ์ ี2019 16.231580,100.624880

146 พจิติร อ.วชริบารมี ต.บา้นนา ถ.นครสวรรค-์พษิณุโลก หจก.สงิหแ์สงทอง 16.500961,100.143203

147 พจิติร อ.วงัทรายพูน ต.วงัทรายพูน ถ.เขาทราย-วงัทอง หจก.จงวงัทรายพูนบรกิาร 16.409748,100.525179

148 พษิณุโลก อ.เมอืง ต.ในเมอืง ถ.บรมไตรโลกนารถ หจก.นบพรสรวง บรกิาร 16.811579,100.261126

149 พษิณุโลก อ.เมอืง ต.จอมทอง ถ.เลีย่งเมอืงพษิณุโลก หจก.เอ.พ.ีเอนเนอรจ ี(2018) 16.865069,100.239237

150 พษิณุโลก อ.เมอืง ต.ดอนทอง ถ.พษิณุโลก-เดน่ชัย หจก.พลพษิณุ 2003 16.878215,100.357684

151 พษิณุโลก อ.เมอืง ต.ทา่โพธิ ์ ถ.พษิณุโลก-นครสวรรค์ หจก.เอสโซ ่พรพระนเรศ 16.739682,100.181133

152 พษิณุโลก อ.เมอืง ต.พลายชมุพล ถ.สงิหวฒัน์ (062) เพยีว-เมอืงพษิณุโลก 16.845855,100.231539

153 พษิณุโลก อ.บางระก า ต.บางระก า ถ.สาย 1065 หจก.บางระก าเตยีฮะ 16.753845,100.115464

154 พษิณุโลก อ.วงัทอง ต.วงัทอง ถ.พษิณุโลก-หลม่สกั หจก.เอกวฒัน์เซอรว์สิ 16.826401,100.418288

155 พษิณุโลก อ.วดัโบสถ์ ต.วดัโบสถ์ ถ.สาย 11 บจก.เคเอ็นพ ีเซอรว์สิ สเตชั่น 16.958707,100.339224

156 เพชรบรูณ์ อ.เมอืง ต.สะเดยีง ถ.สระบรุ-ีหลม่สกั หจก.กจิพบิลูยบ์รกิาร 16.401372,101.139307

157 เพชรบรูณ์ อ.ชนแดน ต.ชนแดน ถ.แมส่อด-มกุดาหาร บจก.ฟ้าศริชิัยปิโตรเลยีม 16.186241,100.879083

158 เพชรบรูณ์ อ.หลม่สกั ต.น ้าชนุ ถ.พษิณุโลก-หลม่สกั หจก.วานชิยพ์บิลูย์ 16.759108,101.195150

159 ลพบรุี อ.เมอืง ต.ถนนใหญ่ ถ.พหลโยธนิ บจก.เจรญิรุง่เรอืงกจิ แกส๊ 54 14.836139,100.644611

160 ลพบรุี อ.โคกส าโรง ต.โคกส าโรง ถ.พหลโยธนิ (039) เพยีว-โคกส าโรง 15.055382,100.713149

161 ลพบรุี อ.บา้นหมี่ ต.บา้นกลว้ย ถ.บา้นหมี-่โคกส าโรง บจก.เอกชัยเซอรว์สิคา้น ้ามัน 15.046523,100.560961

162 ลพบรุี อ.พัฒนานคิม ต.ชอ่งสารกิา ถ.สระบรุ-ีหลม่สกั (069) เพยีว-พัฒนานคิม 14.791143,100.912954

163 สมทุรปราการ อ.เมอืง ต.เทพารักษ์ ถ.เทพารักษ์ บจก.พพีเีค ปิโตรเลยีม 13.611565,100.667400

164 สมทุรปราการ อ.เมอืง ต.แพรกษาใหม่ ถ.ทางหลวงชนบท สมทุรปราการ 3023บจก.ซ ีพ ีเอ็น ออยล ์จ ากดั 13.599640,100.658040

165 สมทุรปราการ อ.เมอืง ต.ทา้ยบา้น ถ.สขุมุวทิ หจก.ไทยสมัพันธ ์บางปู 13.545091,100.618201

166 สมทุรปราการ อ.เมอืง ต.บางปใูหม่ ถ.สขุมุวทิ บจก.รุง่อรณุ ออยลเ์ซอรว์สิ (บางป)ู 13.527524,100.636600

167 สมทุรปราการ อ.เมอืง ต.ส าโรงเหนือ ถ.ศรนีครนิทร์ บจก.ฟิล อทิ อพั (ส าโรงเหนือ) 13.643014,100.636401

168 สมทุรปราการ อ.บางเสาธง ต.ศรษีะจรเขใ้หญ ่ ถ.บางนา-ตราด บจก.ฟลูออยล ์เซอรว์สิ (บางนา กม.22.5) 13.598788,100.795478

169 สมทุรปราการ อ.บางบอ่ ต.คลองดา่น ถ.สขุมุวทิ (085) เพยีว-บางบอ่ 2 13.506976,100.826095

170 สมทุรปราการ อ.บางบอ่ ต.คลองดา่น ถ.สขุมุวทิ-คลองดา่น (047) เพยีว-บางบอ่ 13.506043, 100.827429

171 สมทุรปราการ อ.บางบอ่ ต.คลองดา่น ถ.สขุมุวทิ หจก.ศภุมติรบรกิาร 13.509943,100.811274

172 สมทุรปราการ อ.บางพลี ต.บางแกว้ ถ.บางนา-ตราด บจก.พติรพบิลู เทรดดิง้ (ประเทศไทย)(บางนา กม.6.5)13.659223,100.666568

173 สมทุรปราการ อ.บางพลี ต.บางแกว้ ถ.หนามแดง-บางพลี บจก.สสีวาท ออยล์ 13.628366,100.634451

174 สมทุรปราการ อ.บางพลี ต.บางโฉลง ถ.นางนา-ตราด บจก.บญุเต็มถัง (บางนา กม.18) 13.610676,100.759213

175 สมทุรปราการ อ.บางพลี ต.บางโฉลง ถ.บางนา-ตราด กม.17 หจก.ชืน่ 666 ปิโตรเลีย่ม   13.614319,100.753573

176 สมทุรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลใีหญ่ ถ.กิง่แกว้ บจก.เอส ซ ีจ ีเทพารักษ์ 2 13.611287,100.701411
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ภาคกลาง 177 สมทุรปราการ อ.บางพลี ต.ราชาเทวะ ถ.กิง่แกว้ บจก.รัตนฤทธกิรณ์ (กิง่แกว้) 13.663260,100.718587

178 สมทุรปราการ อ.บางพลี ต.ราชาเทวะ ถ.กิง่แกว้ หจก.กิง่แกว้แกส๊ 13.668070, 100.720270

179 สมทุรปราการ อ.บางพลี ต.ราชาเทวะ ถ.บางนา-ตราด บจก.ปราการ ปิโตรเลยีม 13.631071,100.714989

180 สมทุรปราการ อ.พระประแดง ต.บางจาก ถ.สขุสวสัดิ์ บจก.ศรเีกรยีงไกร 13.618046,100.543499

181 สมทุรปราการ อ.พระประแดง ต.บางจาก ถ.สขุสวสัดิ์ บจก.ป่ินนคร (พระประแดง) 13.614360,100.546451

182 สมทุรสงคราม อ.เมอืง ต.แหลมใหญ ่ ถ.พระราม 2 หจก.ศริอิรณุ 13.384302,99.978159

183 สมทุรสงคราม อ.เมอืง ต.บางแกว้ ถ.พระราม 2 บจก.บางแกว้ปิโตรเลีย่ม 13.435049,100.056309

184 สมทุรสงคราม อ.อมัพวา ต.แพรกหนามแดง ถ.พระราม 2 บจก.คนาวธุปิโตรเลยีม 13.344795,99.871177

185 สมทุรสาคร อ.เมอืง ต.คอกกะบอื  ถ.เอกชัย-บางบอน บจก.สหเตลวาณชิย ์(1994) 13.602633,100.337499

186 สมทุรสาคร อ.เมอืง ต.ทา่จนี ถ.พระราม 2 บจก.โชคชัยวฒันา (ซ.ีซ.ีดับบลวิ) 13.542266,100.242563

187 สมทุรสาคร อ.เมอืง ต.นาด ี ถ.พระราม 2 หจก.วฒันาผลติภัณฑน์ ้ามัน 13.571680,100.292003

188 สมทุรสาคร อ.เมอืง ต.บางกระเจา้ ถ.พระราม 2 บจก.ทรปิเป้ิลพปิีโตรเลยีม 13.532598,100.206905

189 สมทุรสาคร อ.เมอืงสมทุรสาคร ต.บางกระเจา้ ถ.พระรามที ่2 บจก.เอส เอ พ ีปิโตรเลยีม 13.528288, 100.198829

190 สมทุรสาคร อ.กระทุม่แบน ต.ออ้มนอ้ย ถ.เพชรเกษม บจก.อาร.์พ.ีบ.ี ปิโตรเลยีม (ออ้มนอ้ย) 13.706210,100.306626

191 สมทุรสาคร อ.บา้นแพว้ ต.หลักสาม ถ.บา้นแพว้-พระประโทน หจก.สหเตลวาณชิย์ 13.575550,100.111760

192 สระบรุี อ.เฉลมิพระเกยีรติ ต.หนา้พระลาน ถ.พหลโยธนิ ทางหลวงสาย 1 บรษัิท มพีาวเวอร ์สเตชั่น จ ากดั 14.701800 100.856210

193 สระบรุี อ.เฉลมิพระเกยีรติ ต.หว้ยบง ถ.พหลโยธนิ บจก.อาคริา ปิโตรเลยีม (หว้ยบง) 14.598898,100.895895

194 สระบรุี อ.เฉลมิพระเกยีรติ ต.หว้ยบง ถ.พหลโยธนิ บจก.วทัธกิร ปิโตรเลยีม 14.579995,100.901354

195 สระบรุี อ.เมอืง ต.ตลิง่ชัน ถ.มติรภาพ บจก.เอ็นแอนดเ์อ็ม( 2015 )(สระบรุขีาออก) 14.549919,100.962939

196 สระบรุี อ.แกง่คอย ต.แกง่คอย ถ.มติรภาพ บจก.อนิเทลลเิจนท ์โลจกิส ์(แกง่คอย) 14.583816101.010074

197 สระบรุี อ.แกง่คอย ต.ตาลเดีย่ว ถ.สดุบรรทัด (032) เพยีว-แกง่คอย 2 14.590917,101.010188

198 สระบรุี อ.แกง่คอย ต.ทับกวาง ถ.มติรภาพ บจก.ท.ีพ.ีออยล ์(ทับกวาง) 14.602436,101.055474

199 สระบรุี อ.แกง่คอย ต.ทา่มะปราง ถ.บางนา-แกง่คอย (027) เพยีว-แกง่คอย 1 14.460362, 101.076794

200 สระบรุี อ.บา้นหมอ ต.บางโขมด ถ.โพธิพ์ระยา-ทา่เรอื (077) เพยีว-บา้นหมอ 14.584713,100.751323

201 สระบรุี อ.วหิารแดง ต.คลองเรอื ถ.สวุรรณศร หจก.ป.ปิโตรเลยีม 14.319788,101.014599

202 สระบรุี อ.หนองแค ต.ไผด่ า ถ.มติรภาพ บจก.เซนทิออยลเ์ซอรว์สิ (หนองแคขาเขา้) 14.315533,100.837492

203 สระบรุี อ.หนองแค ต.หนองไขน่ ้า ถ.พหลโยธนิ บมจ.เบสท ์เอ็นเนอรย์ี ่พลัส (หนองแค) 14.369140,100.879950

204 สระบรุี อ.หนองแค ต.หนองนาก ถ.มติรภาพ บจก.ท.ีพ.ีออยล ์(หนองแค) 14.452987,100.901849

205 สงิหบ์รุี อ.อนิทรบ์รุี ต.ทา่งาม ถ.สายเอเซยี #32 หจก.ชัยรัตน์พัฒนา1991 (สาขา 3) 15.021587,100.339168

206 สโุขทัย อ.เมอืง ต.บา้นกลว้ย ถ.สงิหวฒัน์ (089) เพยีว-เมอืงสโุขทัย 17.011508,99.781163

207 สโุขทัย อ.กงไกรลาศ ต.ป่าแฝก ถ.สงิหวฒัน์ หจก.ทรัพยอ์นันตค์า้น ้ามัน 1994 16.956760,99.981839

208 สโุขทัย อ.ทุง่เสลีย่ม ต.ทุง่เสลีย่ม ถ.สาย 1048 หจก.ศรเีสลีย่มบรกิาร 17.322359,99.565931

209 สพุรรณบรุี อ.เดมิบางนางบวช ต.เขาพระ  ถ.ทางหลวง 340 หจก.เดมิบางประกอบพานชิ 14.846157,100.092405

210 สพุรรณบรุี อ.เดมิบางนางบวช ต.นางบวช ถ.สพุรรณ-ชัยนาท หจก.ชัยรัตน์พัฒนา1991 (สาขา 1) 14.804139,100.112794

211 สพุรรณบรุี อ.เมอืง ต.ดอนโพธิท์อง ถ.มาลัยแมน สหกรณ์การเกษตรเมอืงสพุรรณ จ ากดั 14.462698,100.046503

212 สพุรรณบรุี อ.ดอนเจดยี์ ต.สระกระโจม ถ.ทางหลวง 332 หจก.อารยะบรกิาร 14.635524,99.874182

213 สพุรรณบรุี อ.สองพีน่อ้ง ต.บางเลน ถ.สาย 3422 บจก.พ.ีพ.ีแกส๊ เซอรว์สิ (สาขา 6 สองพีน่อ้ง) 14.166673,100.083710

214 สพุรรณบรุี อ.อูท่อง ต.พลับพลาไชย พลับพลาไชย บจก.พลับพลาไชยพลังงาน 14.529919,99.910769

215 สพุรรณบรุี อ.อูท่อง ต.อูท่อง อูท่อง บจก.อูท่อง พลังงาน 14.386579,99.894076

216 อา่งทอง อ.วเิศษชัยชาญ ต.ศาลเจา้โรงทอง ถ.โพธิพ์ระยา-ทา่เรอื (102) เพยีว-วเิศษชัยชาญ 14.59572, 100.33953

ภาคตะวนัตก 217 กาญจนบรุี อ.ทา่มว่ง ต.ทา่ลอ้ ถ.แสงชโูต บจก.อมรชัย ออยล์ 13.994854,99.560483

218 กาญจนบรุี อ.ทา่มะกา ต.ตะคร ้าเอน ถ.พระแทน่ หจก.ธนูทองบรกิาร 13.967474,99.753877

219 กาญจนบรุี อ.พนมทวน ต.พนมทวน ถ.กาญจนบรุ-ีอูท่อง หจก.เลีย่มทองบรกิาร 14.132170,99.700280

220 ตาก อ.เมอืง ต.น ้ารมิ ถ.ตาก-สโุขทัย (048) เพยีว-เมอืงตาก 16.882169,99.155599
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ภาคตะวนัตก 221 ตาก อ.เมอืง ต.หนองบัวใต ้ ถ.พหลโยธนิ หจก.พลเมอืงตาก 16.831901,99.120527

222 ตาก อ.แมส่อด ต.แมป่ะ ถ.สาย 105 บจก.อนัดามัน อนิเตอรอ์อยล ์(ส านักงานใหญ)่ 16.756936,98.583703

223 ตาก อ.แมส่อด ต.พระธาตผุาแดง ถ.สาย 1090 หจก.แมส่อด พาวเวอร ์เอ็นเตอรไ์พรซ์ 16.708969,98.600327

224 ตาก อ.บา้นตาก ต.แมส่ลดิ  ถ.พหลโยธนิ หจก.วงัแกว้ธรุกจิปิโตรเลยีม 17.159347,99.132066

225 ตาก อ.วงัเจา้ ต.เชยีงของ ถ.พหลโยธนิ หจก.พลทพิย ์(2008) 16.679860,99.263633

226 ประจวบครีขีันธ์ อ.ทับสะแก ต.หว้ยยาง ถ.เพชรเกษม หจก.ท ีเอ็น ออยล ์(สาขา 1) 11.632630,99.67172

227 ประจวบครีขีันธ์ อ.ทับสะแก ต.หว้ยยาง ถ.เพชรเกษม (104) เพยีว-ทับสะแก 11.598260,99.660570

228 ประจวบครีขีันธ์ อ.บางสะพาน ต.รอ่นทอง ถ.ทับสะแก-บางสะพาน บจก.ทวผีล (1992) 11.258545,99.437564

229 ประจวบครีขีันธ์ อ.ปราณบรุี ต.วงักพ์ง ถ.ปราณบรุ-ีสามรอ้ยยอด บจก.เพชรเกษมฐติพิร 12.404483,99.923688

230 ประจวบครีขีันธ์ อ.ปราณบรุี ต.ศลิาลอย ถ.ปราณบรุ-ีประจวบครีขีันธ์ หจก.เพชรเกษมวฒันา 12.289861,99.874241

231 ประจวบครีขีันธ์ อ.สามรอ้ยยอด ต.ศาลาลัย ถ.ปราณบรุ-ีสามรอ้ยยอด สหกรณ์ชาวไรส่บัปะรดสามรอ้ยยอด จ ากดั 12.242479,99.870498

232 ประจวบครีขีันธ์ อ.หัวหนิ ต.หนองพลับ ถ.หัวหนิ-หนองพลับ หจก.ศรวีลิาศ 1 12.589474,99.743616

233 เพชรบรุี อ.เขายอ้ย ต.หนองชมุพลเหนือ ถ.เพชรเกษม หจก.บ ารงุออยล์ 13.308296,99.824870

234 เพชรบรุี อ.เขายอ้ย ต.หว้ยโรง ถ.เพชรเกษม บจก.วฒันาธรุกจิพลังงาน 13.302825,99.824822

235 เพชรบรุี อ.เมอืง ต.ไรส้ม้ ถ.เพชรเกษม หจก.นบโพธิอ์อยล์ 13.116254,99.914578

236 ราชบรุี อ.เมอืง ต.โคกหมอ้ ถ.เพชรเกษม บจก.ธนศิร ปิโตรเลยีม (ราชบรุขีาออก) 13.572101,99.829510

237 ราชบรุี อ.เมอืง ต.หว้ยไร่ หว้ยไผ่ บจก.ศรนีครออยล ์(59) 13.510892,99.720681

238 ราชบรุี อ.โพธาราม ต.ทา่ชมุพล ถ.เขาชอ่งพราน-วดัเฉลมิอาส บจก.ลิม้น ่าเฮง เพาเวอร์ 13.712281,99.819059

239 ราชบรุี อ.บางแพ ต.วงัเย็น ถ.เพชรเกษม บจก.ชัยเพิม่พูน ปิโตรเลยีม สาขา 2 13.706663,99.894329

240 ราชบรุี อ.บา้นโป่ง ต.บา้นโป่ง  ถ.แสงชโูต หจก.สกลุบญุท าดี 13.823479,99.868882

241 ราชบรุี อ.บา้นโป่ง ต.บา้นโป่ง  ถ.บา้นดอนตมู หจก.ซโีอทรา่ 13.816298,99.878515

242 ราชบรุี อ.ปากทอ่ ต.วงัมะนาว ถ.พระรามที ่2 บมจ.เบสท ์เอ็นเนอรย์ี ่พลัส (วงัมะนาว) 13.341939,99.843263

ภาคตะวนัออก 243 จันทบรุี อ.เมอืง ต.ทา่ชา้ง ถ.สขุมุวทิ หจก.บา้นแกว้บรกิาร 12.661565,102.073778

244 จันทบรุี อ.มะขาม ต.ปัถว ี ถ.จันทบรุ-ีสระแกว้ หจก.สนัตทิวผีล 12.758639,102.240749

245 จันทบรุี อ.มะขาม ต.มะขาม ถ.จันทบรุ-ีสระแกว้ บจก.หลักจันทร ์ปิโตรเลยีม 12.668484,102.188946

246 จันทบรุี อ.มะขาม ต.มะขาม ถ.จันทบรุ-ีสระแกว้ หจก.ไสวบรกิารจันทบรุี 12.631060,102.159920

247 จันทบรุี อ.สอยดาว ต.ทับชา้ง ถ.จันทบรุ-ีสระแกว้ หจก.อ.กมิเจรญิ 13.312524,102.164621

248 ฉะเชงิเทรา อ.เมอืง ต.คลองอดุมชลจร  ถ.สวุนิทวงศ์ บจก.สวุนิทวงศพ์ลังงาน 13.785807,100.954857

249 ฉะเชงิเทรา อ.บางคลา้ ต.เสม็ดเหนือ ถ.ฉะเชงิเทรา-กบนิทรบ์รุี บจก.เคเอสเอ็ม ฉะเชงิเทราปิโตรเลยีม 13.672062,101.208321

250 ฉะเชงิเทรา อ.บางน ้าเปรีย้ว ต.บางขนาก ถ.บางน ้าเปรีย้ว-บางขนาก บจก.แจม่ไพบลูย ์ออยล์ 13.854863,101.105271

251 ฉะเชงิเทรา อ.บางน ้าเปรีย้ว ต.บางน ้าเปรีย้ว ถ.เฉลมิพัฒน์ บจก.ท.ีเอ็ม.บ.ีออยล ์ 13.850919,101.054238

252 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง ต.บางปะกง ถ.บางนา-ตราด บจก.รัตนฤทธกิรณ์ (บางปะกง) 13.504196,100.996650

253 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง ต.บางววั ถ.บางนา-ตราด บจก.ฤทธวิงศว์นชิ (บางนา กม.40) 13.560740,100.954730

254 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง ต.บางสมัคร ถ.บางนา-ตราด บจก.เอสพ ีออยล ์2015 (บางนา กม.37 ขาเขา้) 13.566709,100.932797

255 ฉะเชงิเทรา อ.บา้นโพธิ์ ต.แสนภดูาษ ถ.บางปะกง-ฉะเชงิเทรา บจก.เตมิเต็มแปดพลังงาน 13.591237,101.013074

256 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม ต.เกาะขนุน ถ.สายสตัหบี–เขาหนิซอ้น บจก.เคเอสเอ็ม ปิโตรเลยีมไทย 13.671628, 101.396331

257 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม ต.เขาหนิซอ้น ถ.ฉะเชงิเทรา-กบนิทรบ์รุี บจก.ฤทธวิงศว์นชิ (เขาหนิซอ้น) 13.760840, 101.509861

258 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม ต.หนองแหน ถ.ฉะเชงิเทรา-กบนิทรบ์รุี บจก.ก.การปิโตรเลยีม 13.668272, 101.193229

259 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม ต.หนองแหน ถ.สาย 331 บจก.ท.ีเอ็ม.บ.ีออยล ์สาขา 1 13.639796,101.333770

260 ชลบรุี อ.เมอืง ต.แสนสขุ ถ.สขุมุวทิ บมจ.เบสท ์เอ็นเนอรย์ี ่พลัส (หนองมน) 13.247140, 100.933550

261 ชลบรุี อ.เมอืง ต.ดอนหัวฬอ่ ถ.บา้นเกา่ 5 (082) เพยีว-อมตะนคร 13.442040,101.029926

262 ชลบรุี อ.เมอืง ต.นาป่า ถ.ศขุประยรู บจก.ซมิพลฟิาย กรุ๊ป (ชลบรุขีาออก) 13.390378, 101.018784

263 ชลบรุี อ.เมอืง ต.บา้นสวน ถ.เลีย่งเมอืงชลบรุี บจก.วรรณกฤต เชือ้เพลงิ (บายพาสชลบรุ)ี 13.356649,101.008515

264 ชลบรุี อ.เมอืง ต.บา้นสวน  ถ.สขุมุวทิ บจก.เพลนิพานชิ 13.342305,100.974754
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ภาคตะวนัออก 265 ชลบรุี อ.เมอืง ต.หนองไมแ้ดง ถ.เลีย่งเมอืงชลบรุี บจก.ซมิพลฟิาย กรุ๊ป (เลีย่งเมอืงชลบรุ)ี 13.410661,101.000695

266 ชลบรุี อ.เมอืง ต.หนองร ี ถ.เศรษฐกจิ บจก.ศรเีจรญิออยล ์(2536) 13.342624,101.044671

267 ชลบรุี อ.เมอืง ต.หว้ยกะปิ ถ.สขุมุวทิ หจก.เดอะวนัปิโตรเลยีม (บางแสน) 13.317546,100.959863

268 ชลบรุี อ.บางละมงุ ต.นาเกลอื ถ.สขุมุวทิ บจก.พัฒนทรัพย ์ปิโตรเลีย่ม (พัทยา) 12.963261,100.909029

269 ชลบรุี อ.บา้นบงึ ต.คลองกิว่ ถ.บา้นบงึ-แกลง หจก.พนารัตน ์ปิโตรเลยีม 13.248458,101.145893

270 ชลบรุี อ.บา้นบงึ ต.บา้นบงึ   ถ.บา้นบงึ-แกลง หจก.ธรรมสธุน 13.309583,101.107444

271 ชลบรุี อ.พนัสนคิม ต.หนองเหยีง ถ.บายพาส หจก.ฮัว่เซยีง ออยล์ 13.481053,101.281629

272 ชลบรุี อ.พนัสนคิม ต.หมอนนาง ถ.สาย 331 (074) เพยีว-พนัสนคิม 2 13.316512,101.267168

273 ชลบรุี อ.พานทอง ต.บา้นเกา่ ถ.บา้นเกา่ บจก.ป่ินบรุเีชือ้เพลงิ 13.455548,101.031723

274 ชลบรุี อ.ศรรีาชา ต.เขาคันทรง ถ.ทางหลวง 3574 (107) เพยีว-เขาคันทรง 1 13.076370, 101.175480

275 ชลบรุี อ.ศรรีาชา ต.ทุง่สขุลา ถ.ทางหลวงหมายเลข 7 บจก.ดัมพร์งคพ์ล ปิโตรเลยีม 13.098006,100.898437

276 ชลบรุี อ.ศรรีาชา ต.บอ่วนิ ถ.บอ่วนิ บจก.ศรภีาชนะ ปิโตรเลยีม 13.035643,101.091871

277 ชลบรุี อ.ศรรีาชา ต.บอ่วนิ มาบเอยีง บจก.บัญชาดฐิปิโตรเลยีม (2005) 13.093713,101.095998

278 ชลบรุี อ.ศรรีาชา ต.ศรรีาชา ถ.สขุมุวทิ หจก.เดอะวนัปิโตรเลยีม (ศรรีาชา) 13.159340,100.923232

279 ชลบรุี อ.สตัหบี ต.สตัหบี ถ.สขุมุวทิ (043) เพยีว-สตัหบี 12.732976,100.892120

280 ชลบรุี อ.หนองใหญ่ ต.หนองเสอืชา้ง ถ.ชลบรุ-ีแกลง หจก.ศรปีระไพบรกิาร 13.135710,101.347253

281 ตราด อ.เมอืง ต.วงักระแจะ ถ.สขุมุวทิ บจก.เขา้ทา่ 12.260251,102.504268

282 ตราด อ.เมอืง ต.วงักระแจะ ถ.ตราด-คลองใหญ่ หจก.วสิทุธแิพทย ์ออยล์ 12.255713, 102.513051

283 ปราจนีบรุี อ.เมอืง ต.หนา้เมอืง ถ.เทศบาลด าริ หจก.พรพชิัยปราจนีบรุี 14.053602,101.366953

284 ปราจนีบรุี อ.กบนิทรบ์รุี ต.เมอืงเกา่ ถ.สวุรรณศร บจก.ถทาฐติธรี ์(กบนิทรบ์รุ)ี 13.984407,101.784832

285 ปราจนีบรุี อ.กบนิทรบ์รุี ต.หนองกี ่ ถ.กบนิทรบ์รุ-ีปักธงชัย บจก.ถทาฐติธรี์ 14.076378,101.817243

286 ปราจนีบรุี อ.ประจันตคาม ต.ค าโตนด ถ.สวุรรณศร (037) เพยีว-ประจันตคาม 14.069723, 101.550313

287 ปราจนีบรุี อ.ประจันตคาม ต.ประจันตคาม ถ.สวุรรณศร บจก.ถทาฐติธรี ์(ประจันตคาม) 14.068115,101.523343

288 ปราจนีบรุี อ.ศรมีหาโพ ต.กรอกสมบรูณ์ ถ.ฉะเชงิเทรา-กบนิทรบ์รุี บจก.ทเีอ็มบ ีแจม่ไพบลูย์ 13.876160,101.562660

289 ปราจนีบรุี อ.ศรมีหาโพธิ ต.บางกุง้ ถ.ปราจนีอนุสรณ์ บจก.ส.พรหมพงศ์ 13.972995,101.485535

290 ระยอง อ.เมอืง ต.เนนิพระ ถ.สขุมุวทิ บมจ.เบสท ์เอ็นเนอรย์ี ่พลัส (เนนิพระ) 12.687084,101.211897

291 ระยอง อ.เมอืง ต.ทา่ประดู่ ถ.สขุมุวทิ บจก.ซเีจ ออย (เมอืงระยอง) 12.679470,101.285045

292 ระยอง อ.เมอืง ต.หว้ยโป่ง ถ.ทางหลวงระยอง-สาย 3191 (105) เพยีว-เมอืงระยอง 2 มาบขา่ 12.75210, 101.158260

293 ระยอง อ.เมอืง ต.หว้ยโป่ง ถ.สขุมุวทิ บจก.มาบขา่ ไฮเวยร์ุง่เรอืง ออยล ์(มาบตาพุด) 12.741115,101.120282

294 ระยอง อ.แกลง ต.กองดนิ ถ.สขุมุวทิ หจก.ศริรัิกษ์กองดนิบรกิาร 12.781493,101.809841

295 ระยอง อ.แกลง ต.ทางเกวยีน ถ.สขุมุวทิ บจก.ซเีจ ออย (เมอืงแกลง) 12.773271, 101.639265

296 ระยอง อ.แกลง ต.ทุง่ควายกนิ ถ.สขุมุวทิ บจก.วรรณวล ีปิโตรเลยีม 12.777911,101.722723

297 ระยอง อ.นคิมพัฒนา ต.มะขามคู่ ถ.ไฮเวย ์เสน้ 36 บจก.เต็มสบิ พลังงาน 12.831485,101.128069

298 ระยอง อ.นคิมพัฒนา ต.มะขามคู่ ถ.ไฮเวย ์เสน้ 36 บมจ.เบสท ์เอ็นเนอรย์ี ่พลัส (HW#36 ระยอง) 12.832331,101.126017

299 สระแกว้ อ.เขาฉกรรจ์ ต.เขาฉกรรจ ์ ถ.จันทบรุ-ีสระแกว้ หจก.ต.วชิัยรัตน์บรกิาร 13.674084,102.078888

300 สระแกว้ อ.เมอืง ต.ทา่เกษม ถ.สวุรรณศร (038) เพยีว-เมอืงสระแกว้ 13.784117,102.163609

301 สระแกว้ อ.เมอืง ต.ศาลาล าดวน ถ.สวุรรณศร หจก.ช.ด ารงชัยออยล์ 13.883371,102.003336

302 สระแกว้ อ.เมอืง ต.สระแกว้ ถ.สวุรรณศร หจก.สระแกว้มงคลเซอรว์สิ 13.823756,102.064341

303 สระแกว้ อ.วงัน ้าเย็น ต.วงัน ้าเย็น ถ.จันทบรุ-ีสระแกว้ หจก.จงจติตว์งัน ้าเย็นบรกิาร 13.521020,102.171888

304 สระแกว้ อ.วฒันานคร ต.วฒันานคร ถ.สวุรรณศร หจก.ไทเ้ชยีงปิโตรเลยีม 13.751403,102.300938

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 305 กาฬสนิธุ์ อ.กมลาไสย ต.หนองแปน ถ.ขอนแกน่-โพนทอง (090) เพยีว-กมลาไสย 16.301474,103.496034

306 กาฬสนิธุ์ อ.กฉุนิารายณ์ ต.สมสะอาด ถ.กฉุนิารายณ์-โพนทอง (046) เพยีว-กฉุนิารายณ์ 16.468033, 104.045967

307 ขอนแกน่ อ.เมอืง ต.เมอืงเกา่ ถ.มติรภาพ บจก.ซ.ีเอส.เค.เซอรว์สิ (กดุกวา้ง) 16.365628,102.806803

308 ขอนแกน่ อ.เมอืง ต.ในเมอืง ถ.มติรภาพ บจก.ซ.ีเอส.เค.เซอรว์สิ (มติรภาพ) 16.457218,102.831197
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ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 309 ขอนแกน่ อ.เมอืง ต.ในเมอืง ถ.รืน่รมย์ บจก.ซ.ีเอส.เค.เซอรว์สิ (รืน่รมย)์ 16.426373,102.829006

310 ขอนแกน่ อ.เมอืง ต.ทา่พระ ถ.มติรภาพ บจก.ซ.ีเอส.เค.เซอรว์สิ (ทา่พระ) 16.351736,102.803021

311 ขอนแกน่ อ.เมอืง ต.ส าราญ ถ.มติรภาพ (106) เพยีว-ขอนแกน่ 16.522460, 102.831570

312 ขอนแกน่ อ.น ้าพอง ต.กดุน ้าใส ถ.มติรภาพ บจก.ซ.ีเอส.เค.เซอรว์สิ (น ้าพอง) 16.710627,102.805947

313 ขอนแกน่ อ.น ้าพอง ต.หนองกงุ ถ.น ้าพอง-กระนวน หจก.จงเจตน์บรกิาร 16.714651,102.873798

314 ขอนแกน่ อ.หนองเรอื ต.บา้นกง ถ.มะลวิลัย์ หจก.จงเจตน์ออยล์ 16.485629,102.545754

315 ชัยภมูิ อ.เมอืง ต.โพนทอง ถ.ชัยภมู-ิแกง้ครอ้ หจก.จตบุตุรบรกิาร 15.838840,102.061066

316 ชัยภมูิ อ.เมอืง ต.ในเมอืง ถ.ชัยภมู-ิบา้นเขวา้ หจก.ชัยภมูวิฒันาบรกิาร 15.798993,102.026112

317 ชัยภมูิ อ.เมอืง ต.รอบเมอืง ถ.ชัยภมู-ิหนองบัวแดง บจก.หมทูองปิโตรเลยีม ชัยภมูิ 15.850641,102.021034

318 ชัยภมูิ อ.จตรัุส ต.หนองบัวโคก ถ.ชัยภมู-ิสีค่ ิว้ (035) เพยีว-จัตรัุส 15.413568, 101.833395

319 นครพนม อ.เมอืง ต.อาจสามารถ ถ.นครพนม-ทา่อเุทน หจก.ป๊ัมนครอะไหลบ่รกิาร 17.468889,104.734230

320 นครพนม อ.ทา่อเุทน ต.ทา่อเุทน ถ.ทา่อเุทน-บา้นแพง หจก.ทา่อเุทนบรกิาร 17.593486,104.562681

321 นครราชสมีา อ.เมอืง ต.ในเมอืง  ถ.ทา้วสรุะ บจก.หมทูองปิโตรเลยีม (หัวทะเล) 14.960313,102.117521

322 นครราชสมีา อ.เมอืง ต.สรุนาร ี ถ.มติรภาพ บจก.ไทยสงวนโคราช (สาขา 1 ตาลคู)่ 14.947522,102.015586

323 นครราชสมีา อ.แกง้สนามนาง ต.แกง้สนามยาง ถ.นเิวศรัตน์ (030) เพยีว-แกง้สนามนาง 15.744690, 102.263645

324 นครราชสมีา อ.โนนแดง ต.วงัหนิ ถ.มติรภาพ บมจ.เบสท ์เอ็นเนอรย์ี ่พลัส (โนนแดง) 15.527543,102.542642

325 นครราชสมีา อ.โนนสงู ต.ธารปราสาท ถ.มติรภาพ (099) เพยีว-โนนสงู 16.482943, 101.159392

326 นครราชสมีา อ.ดา่นขนุทด ต.ดา่นขนุทด ถ.สคีิว้-ชัยภมูิ (075) เพยีว-ดา่นขนุทด 15.177435,101.745087

327 นครราชสมีา อ.ปักธงชัย ต.งิว้ ถ.กบนิทรบ์รุ-ีปักธงชัย (003) เพยีว-ปักธงชัย 14.671997,102.014549

328 นครราชสมีา อ.ปักธงชัย ต.ธงชัยเหนือ ถ.สบืศริิ บจก.นอรท์อสีท ์ปิโตรเลยีม 14.747163,102.034064

329 นครราชสมีา อ.ปักธงชัย ต.นกออก ถ.สบืศริิ หจก.โชคเจรญิบรกิาร (ปักธงชัย) 14.701224,102.020557

330 นครราชสมีา อ.พมิาย ต.ในเมอืง ถ.พมิาย-วงัหนิ หจก.เจดิจา้บรกิาร (ฮกกี)่ 15.190798,102.503220

331 นครราชสมีา อ.สคีิว้ ต.ลาดบัวขาว ถ.มติรภาพ หจก.นี้ฮงลาดบัวขาว 14.844077,101.621682

332 นครราชสมีา อ.สคีิว้ ต.สคีิว้ ถ.ชัยภมู-ิสคีิว้ หจก.สหบญุด ีปิโตรเลยีม 14.943282,101.681296

333 นครราชสมีา อ.สดีา ต.สามเมอืง ถ.มติรภาพ บจก.หมทูองปิโตรเลยีม 15.558415,102.551087

334 บรุรัีมย์ อ.เมอืง ต.ชมุเห็ด ถ.บรุรัีมย-์พุทไธสง บจก.สทุธสิริอิอยล์ 15.015367,103.108512

335 บรุรัีมย์ อ.เมอืง ต.อสิาณ ถ.เลีย่งเมอืง บจก.ววีราออยล ์(สาขา 1) 14.988266,103.111518

336 บรุรัีมย์ อ.เมอืง ต.อสิาณ ถ.บรุรัีมย-์นางรอง บจก.ววีราออยล ์(สาขา 2) 14.979385,103.074640

337 บรุรัีมย์ อ.ประโคนชัย ต.ปังกู ถ.บา้นกรวด-ประโคนชัย (097) เพยีว-ประโคนชัย 14.562215, 103.086860

338 บรุรัีมย์ อ.ล าปลายมาศ ต.ล าปลายมาศ ถ.ล าปลายมาศ-ชมุพวง หจก.ศรบีญุ บร. 15.028227,102.834935

339 มหาสารคาม อ.เชยีงยนื ต.เชยีงยนื ถ.แสงอาวธุ (091) เพยีว-เชยีงยนื 16.406300, 103.098802

340 มหาสารคาม อ.โกสมุพสิยั ต.แพง ถ.โกสมุพสิยั-ทา่พระ (087) เพยีว-โกสมุพสิยั 16.279295, 102.958797

341 มหาสารคาม อ.พยัคฆภมูพิสิยั ต.ปะหลาน ถ.นาเชอืก-พยัคฆภมูพิสิยั (012) เพยีว-พยัคฆภมูพิสิยั 15.507923,103.199894

342 มหาสารคาม อ.พยัคฆภมูพิสิยั ต.ปะหลาน ถ.ทางหลวง 202 หจก.นพกติต ิ(2550) 15.508345,103.195337

343 มกุดาหาร อ.เมอืง ต.กดุแข ้ ถ.สมเด็จ-มกุดาหาร หจก.บญุเจรญิ ออยล ์เซอรว์สิ 16.590874,104.552637

344 มกุดาหาร อ.เมอืง ต.มกุดาหาร ถ.พทัิกษ์พนมเขต หจก.เอสบ ีปิโตร 16.539779,104.720318

345 ยโสธร อ.ป่าติว้ ต.โพธิไ์ทร ถ.อรณุประเสรฐิ (049) เพยีว-ป่าติว้ 15.831589, 104.381466

346 รอ้ยเอ็ด อ.เมอืง ต.ในเมอืง ถ.เทวาภบิาล หจก.โชคประเสรฐิสขุ 16.058102,103.631465

347 รอ้ยเอ็ด อ.พนมไพร ต.ชานุวรรณ ถ.ยโสธร-ปะทาย หจก.นพพร แอล พ ีจ ี(พนมไพร) 15.784382,104.089520

348 เลย อ.วงัสะพุง ต.ศรสีงคราม ถ.ศรสีงคราม หจก.วแีอนดเ์จ (1992) 17.301405,101.781067

349 ศรสีะเกษ อ.เมอืง ต.โพธิ์ ถ.ศรสีะเกษ-อบุล หจก.เอ็ม เค ท ีปิโตรเลยีม (2004) 15.113297,104.345915

350 ศรสีะเกษ อ.เมอืง ต.หญา้ปลอ้ง ถ.ศรสีะเกษ-อทุมุพรพสิยั หจก.มนตรเีอสโซส่ะพานขาว 15.118491,104.315582

351 ศรสีะเกษ อ.กนัทรารมย์ ต.ดนู ถ.อบุล-ศรสีะเกษ (011) เพยีว-กนัทรารมย์ 15.100018, 104.575574

352 ศรสีะเกษ อ.ขขุันธ์ ต.หว้ยเหนือ ถ.ขขุันธ-์ศรสีะเกษ หจก.สริธินาปิโตรเลยีม 14.701171,104.200243
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ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 353 ศรสีะเกษ อ.อทุมุพรพสิยั ต.ก าแพงรุง่ ถ.อทุมุพรพสิยั-หว้ยทับทัน (081) เพยีว-อทุมุพรพสิยั 15.116189,104.136611

354 สกลนคร อ.เมอืงสกลนคร ต.ธาตเุชงิชมุ ถ.สกล -กาฬสนิธุ์ (096) เพยีว-เมอืงสกลนคร 17.141193, 104.106280

355 สกลนคร อ.สวา่งแดนดนิ ต.สวา่งแดนดนิ ถ.สวา่งแดนดนิ-เจรญิสนิ (101) เพยีว-สวา่งแดนดนิ 17.492215, 103.454354

356 สรุนิทร์ อ.เมอืง ต.เฉนียง ถ.สรุนิทร-์ประสาท หจก.ปิยพันธส์รุนิทร์ 14.841023,103.471066

357 สรุนิทร์ อ.เมอืง ต.ในเมอืง ถ.กรงุศรใีน หจก.เจรญิชัยสรุนิทร์ 14.885754,103.494050

358 สรุนิทร์ อ.เมอืง ต.ในเมอืง ถ.จติรบ ารงุ หจก.สรุนิทรศ์รสีนิทวทีรัพย์ 14.887390,103.495302

359 สรุนิทร์ อ.เมอืง ต.ตัง้ใจ ถ.ปัทมานนท์ บจก.พูนทองปิโตรเลยีม 15.064088,103.576160

360 สรุนิทร์ อ.เมอืง ต.นอกเมอืง ถ.สรุนิทร-์สงัขละ (086) เพยีว-เมอืงสรุนิทร์ 14.862343, 103.521127

361 สรุนิทร์ อ.ปราสาท ต.กงัแอน ถ.สรุนิทร-์ชอ่งจอม หจก.ศรทีองปราสาท 14.635945,103.406440

362 หนองคาย อ.เมอืง ต.ในเมอืง ถ.ประจักษ์ บจก.ท ีซ ีเอช ดเีวลลอปเมนท์ 17.882517,102.747607

363 อ านาจเจรญิ อ.เมอืง ต.บุง่ ถ.อรณุประเสรฐิ บจก.เทีย่งธรรมปิโตรเลยีม 15.870464,104.672501

364 อดุรธานี อ.เมอืง ต.นคิมสงเคราะห์ ถ.หนองบัวล าภ-ูอดุรธานี (009) เพยีว-เมอืงอดุรธานี 17.367714,102.712316

365 อดุรธานี อ.เมอืง ต.หนองขอนกวา้ง ถ.อดุร-ขอนแกน่ หจก.ศริชิัยบรกิาร-อดุร 17.357809,102.820830

366 อดุรธานี อ.เมอืง ต.หมมูน่ ถ.อดุร-หนองคาย บจก.ซ.ีเอส.เค.เซอรว์สิ (หนองแด) 17.452524,102.793230

367 อดุรธานี อ.กมุภวาปี ต.เสอพลอ ถ.มติรภาพ (008) เพยีว-กมุภวาปี 17.193828,102.932557

368 อดุรธานี อ.หนองหาน ต.หนองหาน ถ.อดุร-สกล หจก.สริมินตร ี1999 17.362402,103.112663

369 อบุลราชธานี อ.เมอืง ต.ในเมอืง ถ.ชยางกรู บจก.ฐานมั่นคง 2017 15.237456,104.854210

370 อบุลราชธานี อ.วารนิช าราบ ต.แสนสขุ ถ.กนัทรลักษ์ บจก.ฐานมั่นคง 2017 (สาขา 2) 15.180878,104.858233

371 อบุลราชธานี อ.สวา่งวรีะวงศ์ ต.บุง่มะแลง ถ.สถติยน์มิารการ (098) เพยีว-สวา่งวรีะวงศ์ 15.239300, 105.071217

ภาคเหนือ 372 เชยีงใหม่ อ.เมอืง ต.ชา้งเผอืก ถ.เชยีงใหม-่ล าปาง บจก.ศรทีองเจ็ดยอด (วดัเจ็ดยอด) 18.808572,98.974486

373 เชยีงใหม่ อ.เมอืง ต.ป่าแดด ถ.เชยีงใหม-่หางดง หจก.รัตนกลู กจิการ (เฟ่ืองฟ้า) 18.763448,98.973859

374 เชยีงใหม่ อ.เมอืง ต.หนองหอย ถ.มหดิล หจก.นพรัตน์ปิโตรเลยีมเชยีงใหม่ 18.759777,99.015002

375 เชยีงใหม่ อ.แมอ่าย ต.แมส่าว ถ.แมจั่น-ฝาง (052) เพยีว-แมอ่าย 19.990450, 99.250799

376 เชยีงใหม่ อ.ดอยหลอ่ ต.ดอยหลอ่ ถ.เชยีงใหม-่ฮอด หจก.นพรัตน์ปิโตรเลีย่มเชยีงใหม ่สาขา 2 18.451061,98.754846

377 เชยีงใหม่ อ.ดอยหลอ่ ต.สนัตสิขุ ถ.เชยีงใหม-่ฮอด หจก.นพรัตน์ปิโตรเลีย่มเชยีงใหม ่สาขา 3 18.522230, 98.849330

378 เชยีงใหม่ อ.สนัป่าตอง ต.สนักลาง ถ.เชยีงใหม-่ฮอด หจก.ศริวิรรณ ปิโตรเลยีม 18.644787,98.902350

379 เชยีงใหม่ อ.สารภี ต.ยางเนิง้ ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย์ หจก.พยัคฆไ์ฮเวย ์(สารภ)ี 18.710114,99.045744

380 เชยีงราย อ.เชยีงแสน ต.โยนก ถ.แมจั่น-เชยีงแสน สหกรณ์การเกษตรเชยีงแสน จ ากดั (เวยีงโยนก) 20.269401,100.062846

381 เชยีงราย อ.เชยีงแสน ต.ป่าสกั ถ.แมจั่น-เชยีงแสน สหกรณ์การเกษตรเชยีงแสน จ ากดั 20.273806,99.991476

382 เชยีงราย อ.เชยีงของ ต.เวยีง บา้นโจโก ้ บจก.นครพาทรัพยเ์จรญิ 20.245398,100.410887

383 เชยีงราย อ.เทงิ ต.เวยีง ถ.เทงิ-เชยีงราย หจก.พรรณ์ค า 19.691462,100.199132

384 เชยีงราย อ.เมอืง ต.เวยีง ถ.พหลโยธนิ บจก.เอ็มเพาเวอรปิ์โตรเลยีม 20.011950,99.868962

385 เชยีงราย อ.เมอืง ต.รอบเวยีง ถ.เวยีงบรูพา ซอย 1 หจก.ฉัตรชัยไฮเวย์ 19.916552,99.860070

386 เชยีงราย อ.เมอืง ต.รอบเวยีง ถ.ศรเีวยีง บจก.ศรชีัยยันตอ์อยล์ 19.894375,99.860861

387 เชยีงราย อ.เมอืง ต.รมิกก ถ.พหลโยธนิ หจก.โสภากร 19.937786,99.844963

388 เชยีงราย อ.เมอืง ต.หว้ยสกั ถ.เชยีงราย-เทงิ หจก.ปิยะชัยกานต์ 19.810620,99.894151

389 เชยีงราย อ.เวยีงชัย ต.เวยีงชัย ถ.เชยีงราย-เวยีงชัย (036) เพยีว-เวยีงชัย 19.879615, 99.903331

390 เชยีงราย อ.แมจั่น ต.แมจั่น ถ.พหลโยธนิ หจก.ภาณุออยล ์เซอรว์สิ (สาขา 5) 20.145383,99.857516

391 เชยีงราย อ.แมจั่น ต.จันจวา้ใต ้ ถ.พหลโยธนิ (029) เพยีว-แมจั่น 2 20.218405, 99.941308

392 เชยีงราย อ.แมจั่น ต.ป่าซาง ถ.พหลโยธนิ หจก.หาญสกลุปิโตรเลยีม 20.168122,99.852924

393 เชยีงราย อ.แมส่รวย ต.แมส่รวย ถ.เชยีงราย-เชยีงใหม่ หจก.ภาณุออยล ์เซอรว์สิ 19.662604,99.549423

394 เชยีงราย อ.ดอยหลวง ต.ปงนอ้ย ถ.สาย 1098 หจก.ภาณุออยล ์เซอรว์สิ (ดอยหลวง) 20.114495,100.093067

395 น่าน อ.เมอืง ต.ดูใ่ต ้ ถ.ยันตรกจิโกศล หจก.น่านสมานมติร 18.765910,100.763053

396 น่าน อ.เวยีงสา ต.น ้าปั้ว ทางหลวงหมายเลข 101 (066) เพยีว-เวยีงสา 1 18.617421,100.741485
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ภาคเหนือ 397 พะเยา อ.เมอืง ต.แมก่า ถ.พหลโยธนิ บจก.พัชรัตน์ลลีา 19.081728,99.923255

398 พะเยา อ.เมอืง ต.แมต่ า๋  ถ.พหลโยธนิ หจก.พะเยาปิโตรเลยีม 19.152170,99.912113

399 พะเยา อ.เมอืง ต.ทา่วงัทอง ถ.พหลโยธนิ บรษัิท เคททีที ีปิโตรเลยีม จ ากดั 19.173010,99.905581

400 พะเยา อ.แมใ่จ ต.แมใ่จ ถ.พหลโยธนิ (018) เพยีว-แมใ่จ 19.331125, 99.826263

401 แพร่ อ.เมอืง ต.แมค่ ามี ถ.ยันตรกจิโกศล หจก.เอสซพี ีปิโตรเลยีม 18.235734,100.214302

402 แพร่ อ.เมอืง ต.ทุง่โอง้   ถ.ยันตรกจิโกศล หสน.ธวชับรกิารแพร ่ 18.189975,100.188110

403 แพร่ อ.รอ้งกวาง ต.รอ้งเข็ม ถ.ยันตรกจิโกศล หสน.ธวชับรกิารแพร ่(รอ้งกวาง) 18.301812,100.285028

404 แพร่ อ.ลอง ต.หว้ยออ้ ถ.สาย 1023 หจก.ก.เหลอืงสกลุ 18.087107,99.841308

405 แพร่ อ.สงูเมน่ ต.รอ่งกาศ ถ.ยันตรกจิโกศล หจก.ออโตปิโตรเลยีม 18.106261,100.135986

406 ล าปาง อ.เกาะคา ต.วงัพรา้ว ถ.พหลโยธนิ หจก.ล าปางศรทีอง 1995 18.159219,99.403161

407 ล าปาง อ.เกาะคา ต.ศาลา ถ.เถนิ-ล าปาง หจก.ล าปางศรทีองบรกิาร                   18.218431,99.424318

408 ล าปาง อ.งาว ต.หลวงเหนือ ถ.พหลโยธนิ หจก.ภคพรปิโตรเลยีม 18.748606,99.972767

409 ล าพูน อ.เมอืง ต.ในเมอืง ถ.เจรญิราษฎร์ หสน.ล าพูนโชตชิว่ง 18.585543,99.009356

410 ล าพูน อ.เมอืง ต.บา้นกลาง ถ.เชยีงใหม-่ล าปาง หจก.ภาภมู ิปิโตรเลยีม 18.584631,99.042428

411 ล าพูน อ.เมอืง ต.อโุมงค ์ ถ.ล าปาง-เชยีงใหม่ บจก.ศรทีองล าพูน 18.632509,99.049929

412 ล าพูน อ.ป่าซาง ต.นครเจดยี์ ถ.ล าพูน-ลี้ หจก.โอพซี ีเซอรว์สิ 18.427546,98.864396

413 ล าพูน อ.ป่าซาง ต.มว่งนอ้ย ถ.ล าพูน-ป่าซาง หจก.นพรัตน์ปิโตรเลยีมเชยีงใหม ่สาขา 1 18.473619,98.952482

414 อตุรดติถ์ อ.เมอืง ต.ทา่อฐิ ถ.บรมอาสน์ หจก.อทัุยบรกิาร 17.612637,100.088848

415 อตุรดติถ์ อ.เมอืง ต.หาดกรวด ถ.สาย 11 บจก.ศรมีงคล สาขา 2 17.543475,100.191641

416 อตุรดติถ์ อ.ตรอน ต.น ้าอา่ง ถ.พษิณุโลก-เดน่ชัย หจก.อตุรดติถอ์ทัุยพานชิ 17.475879,100.236232

ภาคใต ้ 417 กระบี่ อ.เมอืง ต.กระบีใ่หญ ่ ถ.วชัระ หจก.ปิโตรเลีย่ม กระบี่ 8.087601,98.893907

418 กระบี่ อ.เมอืง ต.กระบีน่อ้ย ถ.กระบี-่ตรัง บจก.ดสุติไทเกอรเ์อ็นเนอรย์ ีสาขา 1 8.107924,98.927514

419 กระบี่ อ.เมอืง ต.ปากน ้า ถ.อตุรกจิ บจก.ดสุติไทเกอรเ์อ็นเนอรย์ี 8.069613,98.916343

420 กระบี่ อ.เหนือคลอง ต.ปกาสยั ถ.กระบ-ีตรัง(เพชรเกษม) หจก.ปกาสยัปิโตรเลยีม 8.048899,99.039885

421 กระบี่ อ.คลองทอ่ม ต.พรดุนินา  ถ.คลองทับ-ล าทับ หจก.ศรสีนุทร ออยล์ 8.043794,99.235257

422 กระบี่ อ.ล าทับ ต.ดนิอดุม ถ.ล าทับ-บางขัน หจก.อดุมพาณชิย ์กรุ๊ป 8.063583,99.382729

423 ชมุพร อ.เมอืง ต.บา้นนา ถ.ชมุพร-หลังสวน หจก.ทพิยแ์อนดว์รรณเซอรว์สิ 10.494423,99.121640

424 ชมุพร อ.เมอืง ต.วงัไผ ่ ถ.ชมุพร-ระนอง บจก.ฐตีวิฒัน์ปิโตรเลยีม 10.502216,99.136918

425 ชมุพร อ.ทา่แซะ ต.ทา่ขา้ม ถ.ชมุพร-ประจวบฯ หจก.ท ีเอ็น ออยล ์ 10.560588,99.115504

426 ชมุพร อ.พะโตะ๊ ต.ปังหวาน ถ.หลังสวน-ระนอง หจก.คลังมณีปิโตรเลยีม 9.897244,98.888442

427 ชมุพร อ.หลังสวน ต.ขันเงนิ ถ.ชมุพร-สรุาษฎรธ์านี บจก.ทองสง ปิโตรเลยีม 9.941576,99.061327

428 ตรัง อ.เมอืง ต.ทับเทยีง ถ.รัษฎา บจก.ศรสีนุทร ธรุกจิพลังงาน 7.547981,99.615113

429 ตรัง อ.เมอืง ต.นาทา่มเหนือ ถ.เพชรเกษม หจก.กอวรรณออยล์ 7.607521,99.598145

430 ตรัง อ.เมอืง ต.บางรัก  ถ.ตรัง-สเิกา บจก.กอบการออยล์ 7.553226,99.561840

431 ตรัง อ.ปะเหลยีน ต.ทุง่ยาว ถ.ตรัง-สตลู หจก.ป.นวธนภญิโญ 7.208512,99.714433

432 ตรัง อ.ปะเหลยีน ต.บา้นนา ถ.ตรัง-ปะเหลยีน หจก.ช.เพชรหวล 7.288337,99.674104

433 ตรัง อ.ยา่นตาขาว ต.ยา่นตาขาว ถ.ตรัง-ปะเหลยีน สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ ากดั 7.378410,99.674108

434 นครศรธีรรมราช อ.เมอืง ต.ในเมอืง ถ.พัฒนาการคขูวาง บจก.โลตัสปิโตรเลยีม สาขา 1 8.388353,99,978639

435 นครศรธีรรมราช อ.เมอืง ต.ทา่ไร ่ ถ.สนุอนันต์ หจก.นอ้งเกา้ สาขา 1 8.386398,100.030088

436 นครศรธีรรมราช อ.เมอืง ต.นาเคยีน ถ.เมอืงนครศร-ีสนามบนิ บจก.พ.ีเอส.ออยล ์เซอรว์สิ (สาขา 6) 8.446998,99.921875

437 นครศรธีรรมราช อ.จฬุาภรณ์ ต.ทุง่โพธิ ์ ถ.ทางหลวงสาย 41 หจก.ก.ทรัพยร์ุง่เรอืง 8.134712,99.843297

438 นครศรธีรรมราช อ.ฉวาง ต.ไสหรา้ ถ.ฉวาง-จันดี บจก.ธรีฉวางบรกิาร 8.426150,99.518910

439 นครศรธีรรมราช อ.ฉวาง ต.จันดี ถ.จันด-ีนคร บจก.น ้ามันจอมขวญั 8.385339,99.549238

440 นครศรธีรรมราช อ.ชะอวด ต.ควนหนองหงษ์ ถ.ทางหลวงสาย 41 หจก.ชัยชมุพลปิโตรเลยีม สาขาที ่1 8.001512,99.904794
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ภาคใต ้ 441 นครศรธีรรมราช อ.ทุง่ใหญ่ ต.ปรกิ ถ.ทางหลวงสาย 41 หจก.สนีาก 2014 8.309514,99.486095

442 นครศรธีรรมราช อ.ทุง่ใหญ่ ต.ปรกิ ถ.ทางหลวงสาย 41 บจก.ทรัพยภั์ทรทอง 8.309300,99.486104

443 นครศรธีรรมราช อ.ทุง่สง ต.ทีว่งั ถ.ทุง่สง-หว้ยยอด หจก.ปฐนันทอ์อยล์ 8.109256,99.669011

444 นครศรธีรรมราช อ.นาบอน ต.ทุง่สง ถ.ทางหลวง 41 บจก.ศรนีคร ออยล์ 8.303266,99.495433

445 นครศรธีรรมราช อ.รอ่นพบิลูย์ ต.รอ่นพบิลูย์ ถ.รอ่นพบิลูย-์นครศรี หจก.ธรรมชาตแิละบตุร 8.162365,99.848967

446 นราธวิาส อ.สไุหงปาดี ต.ปะลรุ ู ถ.จารเุสถยีร หจก.ปนญิภัณฑ์ 6.083594,101.880302

447 พังงา อ.ตะกัว่ป่า ต.ตะกัว่ป่า ถ.เสนาราษฎร์ หจก.เบีย่น จบิ หมอ่ 8.869622,98.346123

448 พังงา อ.ทา้ยเหมอืง ต.ล าภี ถ.ทุง่มะพรา้ว-ล าภี บจก.วรรณวนอมร ปิโตรเลยีม 8.552925,98.373437

449 ภเูก็ต อ.เมอืง ต.ตลาดเหนือ ถ.เจา้ฟ้า บจก.ทุง่ทองภเูก็ต (สาขา 2) 7.878933,98.381258

450 ภเูก็ต อ.กะทู ้ ต.กะทู ้ ถ.เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 บจก.ทุง่ทองภเูก็ต (สาขา 3) 7.901631,98.367497

451 ภเูก็ต อ.ถลาง ต.ศรสีนุทร ถ.เทพกระษัตรี บจก.ดสุติไทเกอรเ์อ็นเนอรย์ ีสาขา 2 8.000066,98.348683

452 ยะลา อ.เมอืง ต.สะเตง ถ.เทศบาล 1      บจก.สหยนตรย์ะลา 6.551206,101.273686

453 ระนอง อ.เมอืง ต.บางริน้ ถ.ระนอง-พังงา หจก.วนิจิบรกิาร 9.955880,98.638014

454 สงขลา อ.เทพา ต.สะกอม ถ.หาดใหญ-่ปัตตานี บจก.ด ีอามาน ปิโตรเลยีม 6.947319,100.853126

455 สงขลา อ.สะเดา ต.ปลกิ ถ.เพชรเกษม หจก.วชริญากลุ คลังปิโตรเลยีม 6.719897,100.446564

456 สงขลา อ.หาดใหญ่ ต.ควนลัง ถ.สนามบนิ-ลพบรุรีาเมศวร์ บจก.คงคา ออยล ์กรุ๊ป 6.972887,100.428223

457 สงขลา อ.หาดใหญ่ ต.คอหงส ์ ถ.เพชรเกษม หจก.ผอ่งพรรณแข ออยล ์ 7.019429,100.488398

458 สงขลา อ.หาดใหญ่ ต.หาดใหญ่ ถ.ศรภีวูนารถ หจก.วชริญากลุ คลังปิโตรเลยีม สาขา 1 6.998086,100.480108

459 สงขลา อ.หาดใหญ่ ต.หาดใหญ ่ ถ.เพชรเกษม หจก.หาดใหญ ่เอสพพีเีค 6.999079,100.449885

460 สงขลา อ.หาดใหญ่ ต.หาดใหญ ่ ถ.นพัิทธอ์ทุศิ 2 บจก.ผอ่งพรรณแข กรุ๊ป 6.999857,100.470367

461 สรุาษฎรธ์านี อ.เกาะสมยุ ต.มะเร็ต ถ.ทวรีาษฎรภั์กดี บจก.ละไมออยล์ 9.472647,100.045693

462 สรุาษฎรธ์านี อ.เมอืง ต.บางกุง้ ถ.สรุาษฏร-์นครศรฯี หจก.จริบตุรบรกิาร 9.148800,99.379248

463 สรุาษฎรธ์านี อ.เวยีงสระ ต.เวยีงสระ ถ.สรุาษฎร-์ทุง่สง่ หจก.บา้นสอ้งเอเซยี (สาขา 3) 8.634593,99.350459

464 สรุาษฎรธ์านี อ.เวยีงสระ ต.เวยีงสระ ถ.สรุาษฎร-์ทุง่สง่ หจก.บา้นสอ้งเอเซยี 8.625339,99.352817

465 สรุาษฎรธ์านี อ.กาญจนดษิฐ์ ต.พลายวาส ถ.สรุาษฏรธ์าน-ีนครศรธีรรมราช บจก.จักรนิทพิ ปิโตรเลยีม 9.159537,99.506682

466 สรุาษฎรธ์านี อ.ดอนสกั ต.ปากแพรก ถ.สรุาษฎร-์ดอนสกั บจก.ขนอมแสงดาว 888 9.207161,99.680355

467 สรุาษฎรธ์านี อ.ทา่ฉาง ต.คลองไทร ถ.หลังสวน-สรุาษฎรธ์านี บจก.เพชรทา่ฉาง ออยล์ 9.220049,99.139050

468 สรุาษฎรธ์านี อ.ทา่ชนะ ต.คันธลุี ถ.หลังสวน-สรุาษฎรธ์านี หจก.สรุาษฎรแ์สงสวุรรณกรุ๊ป 9.634262,99.124768

469 สรุาษฎรธ์านี อ.บา้นนาสาร ต.ควนศรี ถ.พระแสง-เวยีงสระ บจก.บา้นนาสารปิโตรเลยีม 8.725990,99.333080

470 สรุาษฎรธ์านี อ.บา้นนาสาร ต.นาสาร ถ.สรุาษฎร-์นาสาร หจก.นราพรรณ 8.805871,99.367434

471 สรุาษฎรธ์านี อ.พระแสง ต.อปัีน ถ.พระแสง-เวยีงสระ หจก.เอือ้อารยีอ์อยล์ 8.576323,99.246130

472 สรุาษฎรธ์านี อ.พุนพนิ ต.ทา่โรงชา้ง ถ.พระแสง-เวยีงสระ บจก.เอส พ ีปิโตรเลยีม 2017 9.070684,99.175944

473 สรุาษฎรธ์านี อ.พุนพนิ ต.ทา่โรงชา้ง ถ.สรุาษฏรธ์าน-ีตาขุน่ บจก.เอส พ ีด ีปิโตรเลยีม 9.045072,99.153208

474 สรุาษฎรธ์านี อ.พุนพนิ ต.มะลวน ถ.หลังสวน-สรุาษฎรธ์านี บจก.จักรนิทพิ ปิโตรเลยีม (2017) 9.152512,99.150271
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