ื่ สถำนีบริกำรนำ้ ม ัน ปตท.ทีร่ ว่ มกิจกรรมสง
่ เสริมกำรขำยแจกนำ้ ดืม
รำยชอ
่
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่
รำยชือ
ทีอ
่ ยู่
บจ.พันธ์เจริญกรุ๊ป
100 ม.3 ต.ลำไทร อ.วังน ้อย พระนครศรีอยุธยำ 13170
บจ.ศ.มหำโภคำกำรปิ โตรเลียม
40/1 ถ.เอเซีย ต.บำงเดือ
่ อ.บำงปะหัน พระนครศรีอยุธยำ 13220
หจก.พิภัทรพล ปิ โตรเลียม
77 ม.5 ถ.โรจนะ ต.ลำตำเสำ อ.วังน ้อย พระนครศรีอยุธยำ 13170
บจ.อยุธยำจังหวัดพำณิชย์
41 ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ 13000
บจ.ยิง่ ถำวรปิ โตรเลียม
28/20-24 ม.9 ต.เชียงรำกน ้อย อ.บำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ 13180
บจ.พีระพงศ์ ปิ โตรเลียม
92/1 ม.10 ต.บ ้ำนป้ อม อ.พระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ 13000
หจก.ทองโพธิ์
15/1 ม.4 ถ.เอเซีย ต.ขวัญเมือง อ.บำงปะหัน พระนครศรีอยุธยำ 13220
หจก.วัฒนชัยปิ โตรเลียม
43/3 ถ.สำยเอเซีย ต.หันสัง อ.บำงปะหัน พระนครศรีอยุธยำ 13220
หจก.ปรีดำปิ โตรเลียม
33/3 ม.7 ถ.ภำษี-นครหลวง ต.ภำชี อ.ภำชี พระนครศรีอยุธยำ 13140
บจ.23 ปิ โตรเลียม(2005)
81 ม.7 ต.บ ้ำนกรด อ.บำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ 13160
COCO-6157 บำงปะอิน
195 ม.3 ถ.สำยเอเซีย ต.บ ้ำนเลน อ.บำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ 13160
หจก.วีอำร์ ปิ โตรเลียม วังน ้อย
5/5 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต.สนั บทึบ อ.วังน ้อย พระนครศรีอยุธยำ 13170
บจ.ท่ำเรือ ปิ โตรเลียม
87/2 ม.7 ต.จำปำ อ.ท่ำเรือ พระนครศรีอยุธยำ 13130
บจ.เอสเอ็นพี คอร์เปอเรท
150 ม.2 ต.บ ้ำนเกำะ อ.พระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ 13000
บจ.ปิ โตรเลียมน้ ำมัน (โรจนะ)
39/250 ม.4 ต.คำนหำม อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยำ 13210
บจ.พันธ์เจริญกรุ๊ป
12/3 ม.3 ต.ลำตำเสำ อ.วังน ้อย พระนครศรีอยุธยำ 13170
บจ.พีเพิล
่ เพำเวอร์ ออยล์
69/1 ม.2 ต.บำงนมโค อ.เสนำ พระนครศรีอยุธยำ 13110
COCO-6235 วังน ้อย
160 ม.7 ต.สนั บทึบ อ.วังน ้อย พระนครศรีอยุธยำ 13170
หจก.ทองโพธิ2์ 557
77 ม.2 ต.บ ้ำนป้ อม อ.พระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ 13000
บจ.บลูพลัส ออยล์ อินเตอร์
888 ม.8 ต.คำนหำม อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยำ 13210
COCO-6269 สำขำเพือ
่ สวัสดิกำรของมหำวิ
60/138
ทยำลั
ม.3ยต.หั
เทคโนโลยี
นตรำ อ.พระนครศรี
รำชมงคลสุวอรรณภู
ยุธยำมพระนครศรี
ิ ศูนย์พระนครศรี
อยุธยำ
อยุ13000
ธยำ หันตรำ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังขนำย จำกัด สำขำอูท
่ อง 99 ม.3 อำคำรโรงงำนน้ ำตำลอูท
่ อง ต.หนองโอ่ง อ.อูท
่ อง สุพรรณบุร ี 72160
บจ.ด่ำนช ้ำงปิ โตรเลียม
895 ม.18 ต.หนองมะค่ำโมง อ.ด่ำนช ้ำง สุพรรณบุร ี 72180
บจ.หลักเมืองถำวรพำณิชย์
254-254/1-7 ม.1 ถ.บำงบัวทอง-สุพรรณบุร ี ต.ท่ำระหัด อ.เมืองสุพรรณบุร ี สุพรรณบุร ี 72000
บจ.ภำณุสรณ์ 1991
602 ม.3 ถ.สุพรรณ-ชัยนำท ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ สุพรรณบุร ี 72140
หจก.ปิ่ นวิเศษ
164 ม.9 ต.ย่ำนยำว อ.สำมชุก สุพรรณบุร ี 72130
หจก.สิรวิ ฒ
ั นำบำงลี่
113 ถ.บำงลี-่ หนองวัลย์เปรียง ต.สองพีน
่ ้อง อ.สองพีน
่ ้อง สุพรรณบุร ี 72110
หจก.ภูวด
ิ ลเครือ
่ งมือกล
151/1 ม.6 กรุงเทพ-บำงบัวทองสำยใหม่ ต.โคกครำม อ.บำงปลำม ้ำ สุพรรณบุร ี 72150
หจก.ป.จึงสง่ำบริกำร
473 ม.3 ถ.มำลัยแมน ต.สระยำยโสม อ.อูท
่ อง สุพรรณบุร ี 72220
หจก.คงทองปิ โตรเลียม
115/1 ม.6 ต.จรเข ้สำมพัน อ.อูท
่ อง สุพรรณบุร ี 72160
หจก.อั๊พ แอนด์ อิ๊ ก
300 ม.1 ต.โคกโคเฒ่ำ อ.เมืองสุพรรณบุร ี สุพรรณบุร ี 72000
หจก.สิรวิ ฒ
ั นำ สุพรรณ
123 ถ.มำลัยแมน ต.ท่ำพีเ่ ลีย
้ ง อ.เมืองสุพรรณบุร ี สุพรรณบุร ี 72000
บจ.นั นท์ธนำรักษ์ รงุ่ เรืองปิ โตรเลียม 111/1 ม.3 ถ.สุพรรณบุร-ี ชัยนำท ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ สุพรรณบุร ี 72140
หจก.พี.เค.เอ. ปิ โตรเลียม 2552
83/49 ม.1 ถ.ตลิง่ ชัน-สุพรรณบุร ี ต.สำลี อ.บำงปลำม ้ำ สุพรรณบุร ี 72150
บจ.หลักเมืองมั่นคง
148/1 ถ.มำลัยแมน ต.รัว้ ใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุร ี สุพรรณบุร ี 72000
หจก.ฟอร์ บี โลจิสติกส์
9/1 ม.2 ถ.สุพรรณ-ชัยนำท ต.เขำพระ อ.เดิมบำงนำงบวช สุพรรณบุร ี 72120
หจก.สว่ำงวัฒนะ ปิ โตรเลียม
9 ม.3 ต.ทุง่ คอก อ.สองพีน
่ ้อง สุพรรณบุร ี 72110
หจก.รำมัญจรัสแสง
9/9 ม.5 ต.บำงเลน อ.สองพีน
่ ้อง สุพรรณบุร ี 72110
บจ.ซี.เจ.รุง่ เรืองปิ โตรเลียม
111/11 ม.2 ต.เขำพระ อ.เดิมบำงนำงบวช สุพรรณบุร ี 72120
บจ.สระกระโจม ปิ โตรเลียม
245 ม.4 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย ์ สุพรรณบุร ี 72250
บจ.หลักเมืองถำวรปิ โตรเลียม
97/1 ถ.มำลัยแมน ต.ท่ำพีเ่ ลีย
้ ง อ.เมืองสุพรรณบุร ี สุพรรณบุร ี 72000
บจ.ซี.เจ.รุง่ เรือง 2014
11 ม.5 ต.ดอนเจดีย ์ อ.ดอนเจดีย ์ สุพรรณบุร ี 72170
บจ.สองพีน
่ ้องบำงลี่ ปิ โตรเลียม
369 ม.3 ต.บำงเลน อ.สองพีน
่ ้อง สุพรรณบุร ี 72110
้ำงทองค
บจ.งำช
ำ
4/4 ม.4 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุร ี สุพรรณบุร ี 72210
บจ.เดิมบำง ปิ โตรเลียม
109 ม.3 ต.เขำพระ อ.เดิมบำงนำงบวช สุพรรณบุร ี 72120
หจก.เทพธนำพัฒน์
68 ม.2 ต.บำงพลับ อ.สองพีน
่ ้อง สุพรรณบุร ี 72110
หจก.คงทองทิพย์ ปิ โตรเลียม
98 ม.4 ต.กระจัน อ.อูท
่ อง สุพรรณบุร ี 72160
หจก.หวลบุดตำ
24 ม.9 ต.ดอนกำยำน อ.เมืองสุพรรณบุร ี สุพรรณบุร ี 72000
บจ.อ.พรชัยวัฒน์
99 ม.5 ต.สำวร ้องไห ้ อ.วิเศษชัยชำญ อ่ำงทอง 14110
บจ.สิทธิยนต์ปิโตรเลียม
57/1 ม.6 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง ลพบุร ี 15170
หจก.ลพบุรป
ี ิ โตรเลียม
229/5 ถ.นำรำยณ์มหำรำช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุร ี ลพบุร ี 15000
หจก.ณรำพงค์บริกำร
35/6 ม.3 ต.โพธิเ์ ก ้ำต ้น อ.เมืองลพบุร ี ลพบุร ี 15000
หจก.บุญเฉลิมบริกำร
101 ม.5 ถ.ลพบุร-ี สิงห์บรุ ี ต.พรหมมำสตร์ อ.เมืองลพบุร ี ลพบุร ี 15000
หจก.บรรจบบริกำร
243 ม.1 ต.หนองรี อ.ลำสนธิ ลพบุร ี 15190
หจก.ส.ศรีทองปิ โตรเลียม
83 ม.6 ถ.ลพบุร-ี สิงห์บรุ ี ต.โพตลำดแก ้ว อ.ท่ำวุ ้ง ลพบุร ี 15150
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ทีอ
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หจก.นิม
่ สุวรรณ์กำรปิ โตรเลียม
61 ม.5 ต.บ ้ำนกล ้วย อ.บ ้ำนหมี่ ลพบุร ี 15110
หสน.สถำนีบริกำรน้ ำมันท่ำวุ ้ง
199 ม.1 ถ.ลพบุร-ี สิงห์บรุ ี ต.บำงคู ้ อ.ท่ำวุ ้ง ลพบุร ี 15150
้ เพลิงกระทิงแดงกองบิ
สถำนีบริกำรจำหน่ำยเชือ
211 ม.9 ถ.พหลโยธิ
น2
น ต.เขำพระงำม อ.เมืองลพบุร ี ลพบุร ี 15000
สถำนีบริกำรยำนยนต์ ศูนย์กำรทหำรปืถ.พหลโยธิ
นใหญ่
น ต.เขำพระงำม อ.เมืองลพบุร ี ลพบุร ี 15000
ศูนย์สงครำมพิเศษ
ค่ำยสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุร ี ลพบุร ี 15000
บจ.นิยมชัยปิ โตรเลียม
60/1 ม.1 ถ.สระบุร-ี หล่มสัก ต.ชัยนำรำยณ์ อ.ชัยบำดำล ลพบุร ี 15130
บจ.วรปั ญญำปิ โตรเลียม
98 ม.1 ถ.สระบุร-ี หล่มสัก ต.ชัยนำรำยณ์ อ.ชัยบำดำล ลพบุร ี 15130
บจ.นิยมพัฒนำปิ โตรเลียม
19 ม.1 ต.ดีลัง อ.พัฒนำนิคม ลพบุร ี 15220
บจ.กิตติรักษ์ปิโตรเลียม(2010)
119/1 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง ลพบุร ี 15120
บจ.นิยมลำนำรำยณ์ปิโตรเลียม
281 ม.6 ต.ลำนำรำยณ์ อ.ชัยบำดำล ลพบุร ี 15130
บจ.พศินออยล์
99/164 ถ.พหลโยธิน (ช.15) ต.เขำสำมยอด อ.เมืองลพบุร ี ลพบุร ี 15000
บจ.นั นทิพร ปิ โตรเลียม
110 ม.3 ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบำดำล ลพบุร ี 15230
บจ.สำรำญปิ โตรเลียม
627/5 ม.11 ต.ลำนำรำยณ์ อ.ชัยบำดำล ลพบุร ี 15130
บจ.นิม
่ สุวรรณ์ เอนเนอร์จ ี
80 ม.6 ต.บ ้ำนชี อ.บ ้ำนหมี่ ลพบุร ี 15180
บจ.รินทองวิเศษ เซอร์วส
ิ
111/2 ม.4 ถ.อ่ำงทอง-โพธิท
์ อง ต.ศำลำแดง อ.เมืองอ่ำงทอง อ่ำงทอง 14000
บจ.อ.พรชัยวัฒน์
72/1 ม.5 ต.หัวตะพำน อ.วิเศษชัยชำญ อ่ำงทอง 14110
หจก.ไชโยปิ โตรเลียม
219 ม.1 ถ.สำยเอเซีย ต.จรเข ้ร ้อง อ.ไชโย อ่ำงทอง 14140
บจ.ศิรน
ิ ศักดิ์
854/ข ม.2 ต.ป่ ำโมก อ.ป่ ำโมก อ่ำงทอง 14130
บจ.พรีมำ่ 1997
30/3 ม.8 ต.โพสะ อ.เมืองอ่ำงทอง อ่ำงทอง 14000
บจ.พลังงำนก ้ำวหน ้ำ
222 ม.4 ต.อ่ำงแก ้ว อ.โพธิท
์ อง อ่ำงทอง 14120
หจก.กิตติรักษ์ออยล์
8 ม.2 ต.เพนียด อ.โคกสำโรง ลพบุร ี 15120
บจ.วี ที กรุ๊ป (2013)
88 ม.9 ถ.พหลโยธิน ต.พุคำจำน อ.พระพุทธบำท สระบุร ี 18120
บจ.สกุลทองสหกิจ
12 ถ.มิตรภำพ ต.ปำกเพรียว อ.เมืองสระบุร ี สระบุร ี 18000
บจ.อุทัยกุล ปิ โตรเลียม
44/2 ม.2 ต.โคกแย ้ อ.หนองแค สระบุร ี 18230
บจ.สำมปอปิ โตรเลียม
18 ม.6 ถ.สุวรรณศร ต.โคกตูม อ.หนองแค สระบุร ี 18250
หจก.นิคมเจริญผล
21 ม.1 ถ.สุวรรณศร ต.โคกแย ้ อ.หนองแค สระบุร ี 18140
หจก.สระบุรป
ี ิ โตรเลียม
2/2 ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.ห ้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุร ี 18000
หจก.นิคมบริกำร2
19 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบำท สระบุร ี 18120
หจก.วิมำนทองปิ โตรเลียม
108 ม.2 ถ.สำยโพธิพ
์ ระยำ-อ่ำงทอง ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด สระบุร ี 18210
หจก.นิคมทรัพย์เจริญ
65 ม.4 ต.ห ้วยทรำย อ.หนองแค สระบุร ี 18230
หจก.หมืน
่ ไมล์เซอร์วส
ิ
784/11 ถ.พิชัยรณรงค์สงครำม ต.ปำกเพรียว อ.เมืองสระบุร ี สระบุร ี 18000
ิ ำปิ โตรเลียม
หจก.ดุสต
88 ม.6 ต.ไผ่ตำ่ อ.หนองแค สระบุร ี 18140
COCO-6190 สระบุร ี
112 ม.2 ต.ตลิง่ ชัน อ.เมืองสระบุร ี สระบุร ี 18000
บจ.สำมชำยปิ โตรเลียม (ดำวเรือง) 26/1 ม.7 ต.ดำวเรือง อ.เมืองสระบุร ี สระบุร ี 18000
บจ.หมูทองออยล์ สระบุร ี
111 ม.4 ต.กุดนกเปล ้ำ อ.เมืองสระบุร ี สระบุร ี 18000
บจ.สกุลทอง ทับกวำง
92/4 ม.5 ต.ทับกวำง อ.แก่งคอย สระบุร ี 18260
บจ.เอสเค พีทท
ี ี
89 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.ห ้วยทรำย อ.หนองแค สระบุร ี 18230
บจ.โสภำแก๊สออยล์ เทรดดิง้
96/1 ม.6 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุร ี สระบุร ี 18000
บจ.จันทร์ประสิทธิป
์ ิ โตรเลียม กม.100249 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.หนองยำว อ.เมืองสระบุร ี สระบุร ี 18000
บจ.เกษมณีปิโตรเลียม
56 ม.6 ต.งิว้ งำม อ.เสำไห ้ สระบุร ี 18160
บจ.สำมปอปิ โตรเลียม(สุวรรณศร) 34/3 ม.3 ต.บัวลอย อ.หนองแค สระบุร ี 18140
COCO-6246 เพือ
่ สวัสดิกำรค่ำยอดิศร1/3 ม.1 ต.ปำกข ้ำวสำร อ.เมืองสระบุร ี สระบุร ี 18000
บจ.ภูเ่ จริญปิ โตรเลียม
128 ม.4 ต.สร่ำงโศก อ.บ ้ำนหมอ สระบุร ี 18130
หจก.วิบล
ู ย์พำณิชย์สงิ ห์บรุ ี
224 ม.2 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บรุ ี สิงห์บรุ ี 16000
บจ.สรรพยำรวมกิจ
5/5 ม.3 ถ.สิงห์บรุ -ี ชัยนำท ต.สรรพยำ อ.สรรพยำ ชัยนำท 17150
หจก.เฉลิมพงษ์ไพบูลย์
26 ถ.ภูวสุวรรณ ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ ชัยนำท 17120
หจก.เจ ้ำพระยำชัยนำทบริกำร
335/2 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.บ ้ำนกล ้วย อ.เมืองชัยนำท ชัยนำท 17000
หจก.บุญเสริมโชควัฒนำ
86 ม.11 ต.หันคำ อ.หันคำ ชัยนำท 17130
หจก.ธนภัทร ชัยนำท ปิ โตรเลียม
272 ม.3 ต.ชัยนำท อ.เมืองชัยนำท ชัยนำท 17000
หจก.เอเซียชัยนำทออยล์
9 ม.10 ต.ท่ำฉนวน อ.มโนรมย์ ชัยนำท 17110
บจ.มังกรเอกพลังงำน
103/15 ม.7 ต.ตลุก อ.สรรพยำ ชัยนำท 17150
บจ.ทรงวุฒก
ิ ำรปิ โตรเลียม
320/1 ม.1 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน อุทัยธำนี 61120
หจก.เอเซียบริกำร(2528)
114 ม.6 ถ.สำยเอเซีย ต.ท่ำฉนวน อ.มโนรมย์ ชัยนำท 17110
หจก.วิบล
ู ย์พำณิชย์สงิ ห์บรุ ี
151/7 ม.7 ถ.สิงห์บรุ -ี บำงพำน ต.บำงมัญ อ.เมืองสิงห์บรุ ี สิงห์บรุ ี 16000
่ ว อ.พรหมบุร ี สิงห์บรุ ี 16120
หสน.ทวีพรบริกำร อ.พรหมบุร ี
95/6 ม.3 ถ.สำยเอเซีย ต.บำงน้ ำเชีย
หสน.ทวีพรบริกำร อ.พรหมบุร ี
64/7 ม.10 ต.ต ้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บรุ ี สิงห์บรุ ี 16000
บจ.หงษ์ชวลิต
123 ม.1 ถ.สำยเอเซีย ต.บำงมัญ อ.เมืองสิงห์บรุ ี สิงห์บรุ ี 16000
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หจก.ชัย พรหมบุร ี ปิ โตรเลียม
130 ม.4 ต.บ ้ำนหม ้อ อ.พรหมบุร ี สิงห์บรุ ี 16120
บจ.กิตติธนพัฒน์
71/1 ม.2 ต.อินทร์บรุ ี อ.อินทร์บรุ ี สิงห์บรุ ี 16110
บจ.อินทร์บรุ ี ปิ โตรเลียม
88 ม.2 ต.ท่ำงำม อ.อินทร์บรุ ี สิงห์บรุ ี 16110
หจก.บำงระจันปิ โตรเลียม
59/5 ม.11 ต.เชิงกลัด อ.บำงระจัน สิงห์บรุ ี 16130
หจก.พรทวีบริกำร
2 ถ.อุทัย-พหลโยธิน ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธำนี อุทัยธำนี 61000
หจก.หนองฉำงแก๊ส
173 ถ.รักกำรดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธำนี อุทัยธำนี 61000
หจก.ลำนสักพรทวี
231 ม.1 ถ.หนองฉำง-อุ ้มผำง ต.ลำนสัก อ.ลำนสัก อุทัยธำนี 61160
บจ.ธชำทัชปิ โตรเลียม
69 ม.4 ต.ต ้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บรุ ี สิงห์บรุ ี 16000
หจก.หนองฉำงบริกำรปิ โตรเลียม
75 ม.3 ถ.อุทัยธำนี-หนองฉำง ต.หนองฉำง อ.หนองฉำง อุทัยธำนี 61110
บจ.แสงอำรี สเตชั่น
58 ม.4 ต.บึงคำพร ้อย อ.ลำลูกกำ ปทุมธำนี 12150
บจ.แสงอำรี สเตชั่น
95 ม.6 ต.ลำดสวำย อ.ลำลูกกำ ปทุมธำนี 12150
บจ.มำลีรัตน์ออยล์
21/7 ม.4 ถ.ปทุมธำนี-สำมโคก ต.ท ้ำยเกำะ อ.สำมโคก ปทุมธำนี 12160
บจ.กลำ่ ปลีคมสัน
47/8 ม.2 ถ.ปทุมธำนี-ลำดหลุมแก ้ว ต.บ ้ำนฉำง อ.เมืองปทุมธำนี ปทุมธำนี 12000
หจก.ผลเพิม
่ ค ้ำน้ ำมัน
38/3 ม.11 ถ.ปทุมธำนี-บำงเลน ต.คูบำงหลวง อ.ลำดหลุมแก ้ว ปทุมธำนี 12140
หจก.พึง่ สุขปิ โตรเลียม
72/2 ม.6 ถ.รังสิต-ปทุมธำนี ต.บำงพูน อ.เมือง ปทุมธำนี 12000
หจก.สมบัตเิ จริญเซอร์วส
ิ
253 ถ.รังสิต-นครนำยก ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุร ี ปทุมธำนี 12110
หจก.เอส.เอส.บี เซอร์วส
ิ
99 ม.5 ถ.นนทบุร-ี ปทุมธำนี ต.บำงเดือ
่ อ.เมืองปทุมธำนี ปทุมธำนี 12000
บจ.ยูนีค พอยท์
51/4 ม.2 ถ.รังสิต-นครนำยก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุร ี ปทุมธำนี 12110
บจ.ปิ โตรเลียม(เชียงรำก)
48/16 ม.4 ต.เชียงรำกใหญ่ อ.สำมโคก ปทุมธำนี 12160
COCO-6178 แยกสันติสข
ุ
52/78 ถ.ปทุมสำมโคก ต.บำงปรอก อ.เมืองปทุมธำนี ปทุมธำนี 12000
บจ.เอสเอสเอ็ม.เซอร์วส
ิ
735 ถ.รังสิต-นครนำยก ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุร ี ปทุมธำนี 12130
บจ.ปิ โตรเลียม (รังสิต-ติวำนนท์)
99 ม.4 ต.บ ้ำนใหม่ อ.เมืองปทุมธำนี ปทุมธำนี 12000
บจ.พิมลรัตน์ 345
114/894 ม.5 ต.บำงคูวด
ั อ.เมืองปทุมธำนี ปทุมธำนี 12000
บจ.เวิลด์ เอนเนอจี
3888 ม.3 ถ.รังสิต-ปทุมธำนี ต.บำงพูน อ.เมืองปทุมธำนี ปทุมธำนี 12000
บจ.ปิ โตรเลียม (ถนน 347)
99 ม.1 ต.เชียงรำกน ้อย อ.สำมโคก ปทุมธำนี 12160
COCO-6215 บำงคูวด
ั
72/23 ม.10 ถ.ปทุมธำนี-นนทบุร ี ต.บำงคูวด
ั อ.เมืองปทุมธำนี ปทุมธำนี 12000
COCO-6218 วงแหวนตะวันตก
58 ม.1 ต.บำงกระบือ อ.สำมโคก ปทุมธำนี 12160
บจ.ส.เจริญกิจปิ โตรเลียม
74 ม.11 ต.ลำดสวำย อ.ลำลูกกำ ปทุมธำนี 12150
บจ.เอส.เอ็ม.ดับบลิว เซอร์วส
ิ
8/49 ม.5 ถ.ลำลูกกำ ต.ลำลูกกำ อ.ลำลูกกำ ปทุมธำนี 12150
หจก.ดำรงทรัพย์มอเตอร์
140/15 ม.2 ต.บ ้ำนกลำง อ.เมืองปทุมธำนี ปทุมธำนี 12000
บจ.หมูทองออยล์ บ ้ำนนำ
111/1 ม.1 ต.ป่ ำขะ อ.บ ้ำนนำ นครนำยก 26110
บจ.ปรีชำทรัพย์เซอร์วส
ิ
99 ม.10 ถ.รังสิต-นครนำยก ต.บำงอ ้อ อ.บ ้ำนนำ นครนำยก 26110
หจก.ศรีเสำวภำบริกำร
329 ม.2 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ นครนำยก 26120
หจก.ป.เฮงนครนำยกบริกำร
69/2 ม.10 ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมืองนครนำยก นครนำยก 26000
บจ.ชัชวำล พี.ที.ที.
16 ม.7 ถ.รังสิต-นครนำยก ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ นครนำยก 26120
้ เพลิงเพือ
สถำนีบริกำรน้ ำมันเชือ
่ สวัสดิ16
กำรม.4
รร.จปร.
ต.พรหมณี อ.เมืองนครนำยก นครนำยก 26000
บจ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป
37/23 ม.1 ถ.รังสิต-นครนำยก ต.ท่ำช ้ำง อ.เมืองนครนำยก นครนำยก 26000
บจ.พรหมณีปิโตรเลียม
37/4 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนำยก นครนำยก 26000
บจ.เลิศอนั นต์ปิโตรเลียม
20/1 ม.11 ต.บ ้ำนนำ อ.บ ้ำนนำ นครนำยก 26110
หจก.ทิพย์ศริ ิ ปิ โตรเลียม
47/49 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง ปทุมธำนี 12120
COCO-6125 ธรรมศำสตร์
ภำยในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์(รังสิต)ตรงข ้ำมคณะวิศวกรรมศำสตร์ ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง ปทุมธำนี 12
COCO-6181 คลองหลวง กม.6
10/12 ม. 7 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง ปทุมธำนี 12120
บจ.ศิรส
ิ มบูรณ์สเตชั่น
24/7 ม.7 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง ปทุมธำนี 12120
บจ.ศิรส
ิ มบูรณ์ ออลล์
24/14 ม.7 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง ปทุมธำนี 12120
บจ.ปิ โตรเลียม (คลองหลวง)
88 ม.7 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง ปทุมธำนี 12120
COCO-6207 นวนคร
469/1 ม.13 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง ปทุมธำนี 12120
COCO-6234 ตลำดไท
888/2 ม.11 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง ปทุมธำนี 12120
บจก.พันธ์เจริญกรุ๊ป
18/8 ม.1 ต.ลำไทร อ.วังน ้อย พระนครศรีอยุธยำ 13170
บจ.พระรำม2 เทรดดิง้
128 ม.7 ต.สำมเรือน อ.เมืองรำชบุร ี รำชบุร ี 70000
บจ.กำญจนชัย ลูบริแคนท์
สำขำ 9/18 ม.11 ต.หนองอ ้อ อ.บ ้ำนโป่ ง รำชบุร ี 70110
บจ.เพชรบุรล
ี ้ำยุค
55/1 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ห ้วยโรง อ.เขำย ้อย เพชรบุร ี 76140
หจก.บำงเค็มบริกำร
45 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.หนองชุมพล อ.เขำย ้อย เพชรบุร ี 76140
หจก.เฮงปิ โตรเลีย
่ มบริกำร
479/2 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ท่ำยำง อ.ท่ำยำง เพชรบุร ี 76130
หจก.เกตุอด
ุ มสุข
67 ม.3 ต.บำงแก ้ว อ.บ ้ำนแหลม เพชรบุร ี 76110
หจก.ส.โชคสันติ
99 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ห ้วยโรง อ.เขำย ้อย เพชรบุร ี 76140
หจก.สุชำวรรณปิ โตรเลียม
111/2 ม.8 ต.ท่ำตะคร ้อ อ.หนองหญ ้ำปล ้อง เพชรบุร ี 76160
สหกรณ์กำรเกษตร บ ้ำนลำด จำกัด 122 ม.6 ถ.สำยสุทธิ ต.บ ้ำนลำด อ.บ ้ำนลำด เพชรบุร ี 76150
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้ เพลิงเพือ
สถำนีบริกำรน้ ำมันเชือ
่ สวัสดิ90
กำรมหำวิ
ม.8 ต.นำวุ
ทยำลั้งยอ.เมื
รำชภั
อฎ
งเพชรบุ
เพชรบุรรี ี เพชรบุร ี 76000
บจ.เฮงปิ โตรเลียมบริกำร 2013
99 ม.2 ต.ท่ำยำง อ.ท่ำยำง เพชรบุร ี 76130
บจ.เอกรัฐปิ โตรเลียม
39 ม.3 ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจำน เพชรบุร ี 76170
บจ.ช.บริกำร
32/3 ม.2 ต.เจดียห
์ ัก อ.เมืองรำชบุร ี รำชบุร ี 70000
หจก.สยำมมงคลวงษำ
185 ม.4 ถ.บำงแพ-ดำเนินฯ ต.ท่ำนั ด อ.ดำเนินสะดวก รำชบุร ี 70130
หจก.พลับพลำชัย
256/402 ถ.มนตรีสรุ ย
ิ วงศ์ ต.หน ้ำเมือง อ.เมืองรำชบุร ี รำชบุร ี 70000
หจก.เลำปิ โตรเลียม
114 ม.5 ถ.วัดเพลง-ปำกท่อ ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง รำชบุร ี 70170
หจก.เทียนชัยปิ โตรเลียม
127 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.ดอนตะโก อ.เมืองรำชบุร ี รำชบุร ี 70000
หจก.เทียนชัยปิ โตรเลียม สำขำ1
54 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ดอนตะโก อ.เมืองรำชบุร ี รำชบุร ี 70000
หจก.นงลักษณ์บริกำร
67/1 ม.2 ถ.ลูกแก-ห ้วยกระบอก ต.กรับใหญ่ อ.บ ้ำนโป่ ง รำชบุร ี 70110
หจก.รำชวีระกิจ
44/1 ม.3 ต.น้ ำพุ อ.เมืองรำชบุร ี รำชบุร ี 70000
หจก.รำชวีระกิจ
555 ม.6 ต.ป่ ำหวำย อ.สวนผึง้ รำชบุร ี 70180
หจก.ภิชยำออยล์
90 ม.4 ต.ดอนทรำย อ.ปำกท่อ รำชบุร ี 70140
หจก.สิรเิ ดือนเพ็ญ
145 ม.4 ต.บ ้ำนเลือก อ.โพธำรำม รำชบุร ี 70120
หจก.ปุ๋ย ป้ อง ปรำง
110/10 ม.8 ต.เจดียห
์ ัก อ.เมืองรำชบุร ี รำชบุร ี 70000
หจก.เมืองรำชปิ โตรเลียม
6 ถ.เพชรเกษม ต.หน ้ำเมือง อ.เมืองรำชบุร ี รำชบุร ี 70000
สหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุร ี จำกัด (ในพระบรมรำชู
119 ม.3 ถ.เพชรเกษมสำยใหม่
ปถัมภ์)
ต.หนองโพ อ.โพธำรำม รำชบุร ี 70120
สหกรณ์กำรเกษตรชำวไร่อ ้อยบ ้ำนโป่ ง360
จำกัม.9
ด ต.กรับใหญ่ อ.บ ้ำนโป่ ง รำชบุร ี 70190
หจก.อัศวรำชบุร ี
37 ม.13 ถ.รำชบุร-ี จอมบึง ต.จอมบึง อ.จอมบึง รำชบุร ี 70150
หจก.พลับพลำชัยบริกำร
247 ม.1 ถ.เจดียห
์ ัก-เขำงู ต.เกำะพลับพลำ อ.เมืองรำชบุร ี รำชบุร ี 70000
หจก.พลับพลำชัยออลย์
289 ม.1 ต.เกำะพลับพลำ อ.เมืองรำชบุร ี รำชบุร ี 70000
บจ.ธนโชติชัยกำรปิ โตรเลียม
111/9 ม.1 ต.วังมะนำว อ.ปำกท่อ รำชบุร ี 70140
บจ.บุญโสภำ พำวเวอร์
168 ม.5 ต.วังเย็น อ.บำงแพ รำชบุร ี 70160
บจ.ชูเกียรติปิโตรเลียม(สำขำที2
่ )
144/35 ม.4 ต.สำมพระยำ อ.ชะอำ เพชรบุร ี 76120
บจ.ประจวบคีรข
ี ันธ์ปิโตรเลียม
11 ข ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน ประจวบคีรข
ี ันธ์ 77110
บจ.ส.สมบูรณ์ทรัพย์ปิโตรเลียม
129 ม.10 ถ.เพชรเกษม ต.สำมกระทำย อ.กุยบุร ี ประจวบคีรข
ี ันธ์ 77150
บจ.โชคสุขม
ุ
42/2 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน ประจวบคีรข
ี ันธ์ 77110
บจ.ประจวบคีรข
ี ันธ์ปิโตรเลียม
88/1-7 ม.10 ถ.เพชรเกษม ต.เกำะหลัก อ.เมืองประจวบคีรข
ี ันธ์ ประจวบคีรข
ี ันธ์ 77000
บจ.ช ้ำงเผือกปิ โตรเลียม
95/9 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ช ้ำงแรก อ.บำงสะพำนน ้อย ประจวบคีรข
ี ันธ์ 77170
บจ.ศิรวิ ฒ
ั นำพร
249 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.ร่อนทอง อ.บำงสะพำน ประจวบคีรข
ี ันธ์ 77230
บจ.ส.สมบูรณ์ปิโตรเลียม
679 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.กุยบุร ี อ.กุยบุร ี ประจวบคีรข
ี ันธ์ 77150
หจก.สิทธิชัยบริกำร(บน.5)
2 ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรข
ี ันธ์ อ.เมืองประจวบคีรข
ี ันธ์ ประจวบคีรข
ี ันธ์ 77000
หจก.ปรำณบุรก
ี ำรค ้ำ
31/2 ถ.เพชรเกษม ต.เขำน ้อย อ.ปรำณบุร ี ประจวบคีรข
ี ันธ์ 77120
หจก.สมัยปิ โตรเลียม
467 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.วังก์พง อ.ปรำณบุร ี ประจวบคีรข
ี ันธ์ 77120
หจก.บำงสะพำนปิ โตรเลียม
175 ม.6 ถ.ปำกคลอง ต.แม่รำพึง อ.บำงสะพำน ประจวบคีรข
ี ันธ์ 77140
หจก.ต ้นเกตุปิโตรเลียม
156 ถ.เพชรเกษม ต.ห ้วยทรำย อ.เมืองประจวบคีรข
ี ันธ์ ประจวบคีรข
ี ันธ์ 77000
หจก.ณรงค์(95)กำรปิ โตรเลียม
56/10 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.อ่ำงทอง อ.ทับสะแก ประจวบคีรข
ี ันธ์ 77130
หจก.ตรงตวงปิ โตรเลียม
2/1 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก ประจวบคีรข
ี ันธ์ 77130
หจก.มำร์คกี้ ปิ โตรเลีย
่ ม
359 ม.4 ต.หนองตำแต ้ม อ.ปรำณบุร ี ประจวบคีรข
ี ันธ์ 77120
COCO-6189 หัวหิน
386 ม.12 ต.ทับใต ้ อ.หัวหิน ประจวบคีรข
ี ันธ์ 77110
บจ.พี.ซี.ทับสะแก (1994)
175 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก ประจวบคีรข
ี ันธ์ 77130
บจ.ยู.ที.(2014)
111/30 หมูท
่ ี่ 6 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก ประจวบคีรข
ี ันธ์ 77130
บจ.หินเหล็กไฟ ปิ โตรเลียม
222 ม.10 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน ประจวบคีรข
ี ันธ์ 77110
หจก.ภำสิทธิ์ ปิ โตรเลีย
่ ม
2/11 ม.4 ต.ปรำณบุร ี อ.ปรำณบุร ี ประจวบคีรข
ี ันธ์ 77120
บจ.รุง่ ทิพย์ปิโตรเลียม
110/120 ซ.หมูบ
่ ้ำนเขำเต่ำ ต.หนองแก อ.หัวหิน ประจวบคีรข
ี ันธ์ 77110
หจก.ยุทธนำปิ โตรเลียม
144 ม.4 ต.สำมพระยำ อ.ชะอำ เพชรบุร ี 76120
บจ.ชูเกียรติปิโตรเลียม
208 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ดอนขุนห ้วย อ.ชะอำ เพชรบุร ี 76120
บจ.คุณเท่ง(ชะอำ) ปิ โตรเลียม
720/1 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ เพชรบุร ี 76120
หจก.อุไรรัตน์ชะอำปิ โตรเลียม
720/6 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ เพชรบุร ี 76120
หจก.เจทีเอสปิ โตรเลียม
499/1 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ เพชรบุร ี 76120
บจ.มือทอง พร็อพเพอร์ต ี้
805 ถ.เพชรเกษม(บ่อแขม) ต.ชะอำ อ.ชะอำ เพชรบุร ี 76120
บจ.มือทอง ปิ โตรเลียม
333 ม.2 บ ้ำนเขำไม ้นวล ต.เขำใหญ่ อ.ชะอำ เพชรบุร ี 76120
บจ.ไอเอสเค บิสซิเนส
55 ม.13 ต.ปำกแพรก อ.เมืองกำญจนบุร ี กำญจนบุร ี 71000
หจก.สินผำทอง
233/9 ม.1 ต.ท่ำขนุน อ.ทองผำภูม ิ กำญจนบุร ี 71180
หจก.นคณิน
45/2 ม.5 ต.ท่ำขนุน อ.ทองผำภูม ิ กำญจนบุร ี 71180
บจ.นกขมิน
้ บริกำร
257 ถ.พระแท่น ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ำมะกำ กำญจนบุร ี 71120
บจ.เอส.เอส.แอล.ปิ โตรเลียม
152/2 ม.2 ถ.แสงชูโต ต.วังขนำย อ.ท่ำม่วง กำญจนบุร ี 71110
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ทีอ
่ ยู่
บจ.นภมณฑ์
141 ม.7 ต.เกำะสำโรง อ.เมืองกำญจนบุร ี กำญจนบุร ี 71000
ิ ฐ์เซอร์วส
บจ.พิศษ
ิ
45 ม.5 ถ.แสงชูโต ต.ท่ำมะขำม อ.เมืองกำญจนบุร ี กำญจนบุร ี 71000
หจก.สมนั นท์บริกำร
163 ถ.แสงชูโต ต.ปำกแพรก อ.เมืองกำญจนบุร ี กำญจนบุร ี 71000
้ น อ.เมืองกำญจนบุร ี กำญจนบุร ี 71000
หจก.ประสิทธิบ
์ ริกำร
14/4 ม.8 ถ.แสงชูโต ต.แก่งเสีย
หจก.อนงค์บริกำร
49/1 ม.8 ต.ท่ำไม ้ อ.ท่ำมะกำ กำญจนบุร ี 71120
หจก.บ่อพลอยเซอร์วส
ิ
338 ม.1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย กำญจนบุร ี 71160
หจก.ชำญชัยบริกำร
271 ม.1 ถ.แสงชูโต ต.ลำดหญ ้ำ อ.เมืองกำญจนบุร ี กำญจนบุร ี 71000
หจก.จรรโลงพำนิช
1077/1 ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง กำญจนบุร ี 71110
หจก.สินผำทอง
128-9 ม.1 ต.ท่ำขนุน อ.ทองผำภูม ิ กำญจนบุร ี 71180
หจก.ม ้ำละออเพชร
68/1 ม.1 ต.ด่ำนมะขำมเตีย
้ อ.ด่ำนมะขำมเตีย
้ กำญจนบุร ี 71260
หจก.สมทองบริกำร
637 ม.1 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ กำญจนบุร ี 71220
หจก.แดงบริกำร
209/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุร ี กำญจนบุร ี 71240
หจก.สินชัยปิ โตรเลียม
77/1 ม.1 ต.พัทลุง อ.ท่ำม่วง กำญจนบุร ี 71110
หจก.ว่องไพบูลย์ปิโตรเลียม
19/3 ม.16 ต.หนองตำกยำ อ.ท่ำม่วง กำญจนบุร ี 71110
หจก.วี.พี.ปิ โตรเลียม(1994)
121 ม.10 ถ.แสงชูโต ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ำมะกำ กำญจนบุร ี 71130
หจก.ศิวธนำบริกำร
41/2 ม.1 ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ กำญจนบุร ี 71120
ร ้ำนสหกรณ์กองทัพภำคที1
่ จำกัด 282 ม.1 ถ.ลำดหญ ้ำ-บ่อพลอย ต.ลำดหญ ้ำ อ.เมืองกำญจนบุร ี กำญจนบุร ี 71190
บจ.วงษ์ไอริณ
99 ม.2 ต.ท่ำเสำ อ.ไทรโยค กำญจนบุร ี 71150
บจ.สหะท่ำมะกำ
51/19 ม.3 ถ.แสงชูโต ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ กำญจนบุร ี 71120
บจ.นภำริณ
33/4 ม.3 ถ.แสงชูโต ต.ท่ำล ้อ อ.ท่ำม่วง กำญจนบุร ี 71110
หจก.สว่ำงวัฒนะ พนมทวน
391 ม.8 ต.พนมทวน อ.พนมทวน กำญจนบุร ี 71140
บจ.รุจำภำ วธัญญู ปิ โตร
168/1 ม.3 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ำมะกำ กำญจนบุร ี 71130
หจก.๙ อินทรสมบัต ิ
79/2 ม.3 ต.ช่องสะเดำ อ.เมืองกำญจนบุร ี กำญจนบุร ี 71190
บจ.จิตต์ชัยกำรปิ โตรเลียม
1/5 ม.10 ต.บำงขันแตก อ.เมืองสมุทรสงครำม สมุทรสงครำม 75000
บจ.สมุทรสงครำมปิ โตรเลียม
80/1 ม.6 ถ.ธนบุร-ี ปำกท่อ ต.บำงแก ้ว อ.เมืองสมุทรสงครำม สมุทรสงครำม 75000
บจ.พระรำม 2 ปิ โตรเลียม
13/12 ม.6 ถ.พระรำม 2 ต.คลองโคน อ.เมืองสมุทรสงครำม สมุทรสงครำม 75000
หจก.จิระบริกำร
159/2 ถ.สมุทรสงครำม-ดำเนินสะดวก ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงครำม สมุทรสงครำม 75000
บจ.อัศวรำชบุร ี 1995
195 ม.11 ต.บ ้ำนปรก อ.เมืองสมุทรสงครำม สมุทรสงครำม 75000
บจ.รัตนไพบูลย์ สเตชั่น
99/2 ม.2 ต.ลำดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงครำม สมุทรสงครำม 75000
บจ.สมุทรสำครปิ โตรเลียม
23/5 ม.6 ถ.พระรำม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสำคร สมุทรสำคร 74000
บจ.ชัยวิวฒ
ั น์กำรปิ โตรเลียม
12/31 ม.3 ต.บำงกระเจ ้ำ อ.เมืองสมุทรสำคร สมุทรสำคร 74000
หจก.มหำชัยยิง่ เจริญ
1241 ถ.เอกชัย ต.มหำชัย อ.เมืองสมุทรสำคร สมุทรสำคร 74000
สหกรณ์กำรเกษตรกระทุม
่ แบน จำกัด 56 ม.3 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดือ
่ อ.กระทุม
่ แบน สมุทรสำคร 74110
บจ.พระรำม 2 พัฒนำปิ โตรเลียม
88/8 ม.2 ต.นำโคก อ.เมืองสมุทรสำคร สมุทรสำคร 74000
บจ.มำนะชัย รุง่ เรือง
17/4 ม.8 ถ.เศรษฐกิจ ต.คลองมะเดือ
่ อ.กระทุม
่ แบน สมุทรสำคร 74110
บจ.มำนะชัย มั่นคง
1/11 ม.3 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสำคร สมุทรสำคร 74000
บจ.บีทซ
ี ี ปิ โตรเลียม
75/9 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.อ ้อมน ้อย อ.กระทุม
่ แบน สมุทรสำคร 74130
บจ.ศิรส
ิ ำครปิ โตรเลียม
43/11 ม.2 ต.นำดี อ.เมืองสมุทรสำคร สมุทรสำคร 74000
บจ.โชคมหำชัย
24/45 ม.3 ต.บำงหญ ้ำเเพรก อ.เมืองสมุทรสำคร สมุทรสำคร 74000
บจ.อุดมชัยออยล์
39 ม.11 ถ.เพชรเกษม ต.อ ้อมน ้อย อ.กระทุม
่ แบน สมุทรสำคร 74130
บจ.เอสอีท ี ปิ โตรเลียม
338 ม.1 ต.คลองมะเดือ
่ อ.กระทุม
่ แบน สมุทรสำคร 74110
บจ.สยำมพรพิรย
ิ ะ
168 ม.6 ต.นำดี อ.เมืองสมุทรสำคร สมุทรสำคร 74000
บจ.มำนะชัย ยัง่ ยืน
19/10 ม.3 ต.บำงน้ ำจืด อ.เมืองสมุทรสำคร สมุทรสำคร 74000
COCO-6268 พระรำม 2 (ขำเข ้ำ)
59/29 ม.1 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสำคร สมุทรสำคร 74000
บจ.เอวำรี ปิ โตรเลียม
99/152 ม.4 ต.โคกขำม อ.เมืองสมุทรสำคร สมุทรสำคร 74000
บจ.บีทซ
ี ี (พุทธสำคร)
299 ม.6 ต.สวนหลวง อ.กระทุม
่ แบน สมุทรสำคร 74110
บจ.พีเคเคเอนเนอร์ย ี
99/88 ม.12 ต.หลักสำม อ.บ ้ำนแพ ้ว สมุทรสำคร 74120
บจ.ทวีวฒ
ั นำปิ โตรเลีย
่ ม
20/1 ม.8 ต.กระทุม
่ ล ้ม อ.สำมพรำน นครปฐม 73110
หจก.สินชัย ปิ โตรเลียม
56 ม.11 ต.หนองกระทุม
่ อ.กำแพงแสน นครปฐม 73140
บจ.ปกรณ์วฒ
ั น์
165 ม.7 ถ.พุทธมณฑลสำย4 ต.กระทุม
่ ล ้ม อ.สำมพรำน นครปฐม 73220
บจ.มำนะชัยบริกำร
30/7 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.ท่ำตำหนั ก อ.นครชัยศรี นครปฐม 73120
บจ.รุง่ รัฐไฮเวย์
63/1 ม.9 ต.ทุง่ บัว อ.กำแพงแสน นครปฐม 73140
หจก.สรำยุทธบริกำร
26/1 ถ.เพชรเกษม ต.อ ้อมใหญ่ อ.สำมพรำน นครปฐม 73160
หจก.อุดมชัยวิทย์
31/2 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ยำยชำ อ.สำมพรำน นครปฐม 73110
หจก.กำแพงแสนโชคเจริญบริกำร
222 ม.7 ถ.มำลัยแมน ต.ทุง่ กระพังโหม อ.กำแพงแสน นครปฐม 73140
หจก.7 ปิ โตรเลียม
1/9 ม.5 ต.หอมเกร็ด อ.สำมพรำน นครปฐม 73110
หจก.รุง่ รัฐศิรก
ิ ำญจน์
28/2 ม.8 ถ.มำลัยแมน ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
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หจก.อุดมพัฒนำบัวหวัน
่ 1990
4 ม.3 ต.บัวปำกท่ำ อ.บำงเลน นครปฐม 73130
หจก.อรไทเจริญดี
131 ม.7 ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
โรงเรียนกำรบินกองทัพอำกำศกำแพงแสน
1 ม.3 ทำงเข ้ำโรงเรียนกำรบิน ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน นครปฐม 73140
กรมยุทธศึกษำทหำรเรือ
105/185 ม.3 ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
บจ.นวประชำ
994/2 ถ.เพชรเกษม ต.ห ้วยจรเข ้ อ.เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
หจก.รวมนคร
4/29 ม.4 ถ.นครชัยศรี-ห ้วยพลู ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี นครปฐม 73120
บจ.แสนชัยออยล์
255 ม.11 ถ.มำลัยแมน ต.ห ้วยขวำง อ.กำแพงแสน นครปฐม 73000
บจ.แซ ปิ โตรเลียม
76 ม.1 ต.สำมง่ำม อ.ดอนตูม นครปฐม 73150
หจก.เพชรดี มินม
ิ ำร์ท
26/10 ม.8 ต.บำงเลน อ.บำงเลน นครปฐม 73130
บจ.พูนพงษ์พัฒนำ2013
50/1 ม.3 ต.ท่ำตลำด อ.สำมพรำน นครปฐม 73110
หจก.วัฒน์ธนชำติ
5 ม.5 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
บจ.เคซีเอฟ ปิ โตร
105 ม.3 ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม นครปฐม 73150
บจ.ประเสริฐชัย ปิ โตร
35/22 ม.1 ต.บำงแก ้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม 73120
บจ.วีพค
ี วิ ปิ โตรเลียม
74 ม.3 ต.มหำสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
บจ.เคพีเอส เอ็นเนอร์จ ี
26/5 ม.3 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
บจ.บีจ ี สเตชั่น
166/23 ม.5 ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
COCO-6245 พุทธมณฑล สำย 5
73/1 ม.10 ต.ไร่ขงิ อ.สำมพรำน นครปฐม 73210
บจ.จีซ ี เอนเนอร์จ ี 999
99/9 ม.13 ต.บำงภำษี อ.บำงเลน นครปฐม 73130
COCO-6266 ธรรมศำลำ
46/4 ม.7 ต.ธรรมศำลำ อ.เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
บจ.เอส.ที.พี. ทะเลบก ปิ โตรเลียม 222 ม.6 ต.ห ้วยม่วง อ.กำแพงแสน นครปฐม 73180
CO-6273 รำชพฤกษ์ 3
15/26 ม.1 ถ.รำชพฤกษ์ ต.ท่ำอิฐ อ.ปำกเกร็ด นนทบุร ี 11120
บจ.ที.เค.ที คอมเมอร์เชียล
119 ม.2 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน ้อย นนทบุร ี 11150
บจ.ชัยยุทธปิ โตรเลียม
1/8 ม.5 ถ.ติวำนนท์ ต.ปำกเกร็ด อ.ปำกเกร็ด นนทบุร ี 11120
หจก.ปิ ตอ
ิ ำภำ
62/99 ม.3 ถ.บำงกรวย-ไทรน ้อย ต.วัดชลอ อ.บำงกรวย นนทบุร ี 11130
บจ.บำงใหญ่ปิโตรเลียม
91 ม.9 ถ.บำงกรวย-ไทยน ้อย ต.บำงเลน อ.บำงใหญ่ นนทบุร ี 11140
บจ.เกียรติชัยวัฒนำออยล์
39/23 ม.6 ถ.กรุงเทพ-นนทบุร ี ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุร ี นนทบุร ี 11000
หจก.ศรีบัวทองบริกำร
46/21 ม.4 ถ.บำงกรวย-ไทรน ้อย ต.โสนลอย อ.บำงบัวทอง นนทบุร ี 11110
หจก.นงนุชบริกำร
90 ถ.สำมัคคี ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุร ี นนทบุร ี 11000
บจ.ปิ โตรเลียมน้ ำมัน (ติวำนนท์)
83 ม.2 ถ.ติวำนนท์ ต.บ ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด นนทบุร ี 11120
หจก.ทรัพย์ภำกรณ์
249 ม.4 ถ.นครอินทร์ ต.บำงขุนกอง อ.บำงกรวย นนทบุร ี 11130
บจ.ประดับดำว กรุ๊ป
97/9 ถ.รำชพฤกษ์ ต.ท่ำอิฐ อ.ปำกเกร็ด นนทบุร ี 11120
COCO-6196 ตลิง่ ชัน
78 ม.2 ต.บำงคูเวียง อ.บำงกรวย นนทบุร ี 11130
บจ.ไพศำลพลังไทย
15/6 ม.6 ต.คลองพระอุดม อ.ปำกเกร็ด นนทบุร ี 11120
บจ.สุรชำ 2011
38/6 ม.6 ถ.สุพรรณบุร-ี บำงบัวทอง ต.ละหำร อ.บำงบัวทอง นนทบุร ี 11110
บจ.พีท ี เพชรธนวรรณ
36 ม.1 ต.คลองข่อย อ.ปำกเกร็ด นนทบุร ี 11120
บจ.ปิ โตรเลียม (ไทรน ้อย)
888 ม.1 ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง นนทบุร ี 11110
บจ.ไพฑูรย์ ปิ โตรเลียม
99 ม.10 ต.คลองขวำง อ.ไทรน ้อย นนทบุร ี 11150
บจ.มำลัย ออยล์
110 ม.9 ต.บำงกร่ำง อ.เมืองนนทบุร ี นนทบุร ี 11000
บจ.ชำรี ปตท.
99/9 ม.2 ต.ละหำร อ.บำงบัวทอง นนทบุร ี 11110
COCO-6243 โรงพยำบำลศรีธญ
ั ญำ 47/110 ม.4 ต.ตลำดขวัญ อ.เมืองนนทบุร ี นนทบุร ี 11000
COCO-6262 เพือ
่ สวัสดิกำรกรมวิทยำศำสตร์
88/60 กม.4
ำรแพทย์
ต.ตลำดขวัญ อ.เมืองนนทบุร ี นนทบุร ี 11000
บจ.เจษฎำบดินทร์ออยล์
92/7 ม.8 ต.บำงกร่ำง อ.เมืองนนทบุร ี นนทบุร ี 11000
บจ.กรีน ออโต ้ กรุ๊ป
200/9 ม.3 ถ.บำงกรวย-ไทรน ้อย ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง นนทบุร ี 11110
บจ.พัฒณ์สรณ์656
37/2 ม.9 ต.บำงเลน อ.บำงใหญ่ นนทบุร ี 11140
หจก.มหำศิรโิ ภคำ
68 ม.5 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ 24000
บจ.เอส ที เพำเวอร์ กรุ๊ป
(สำขำ 2) 45/1 ม.7 ต.เขำดิน อ.บำงปะกง ฉะเชิงเทรำ 24130
บจ.เอส ที เพำเวอร์ กรุ๊ป
(สำขำ 1) 85 ม.1 ต.เขำดิน อ.บำงปะกง ฉะเชิงเทรำ 24130
บจ.ชวำลกิต
107 ม.4 ต.เมืองเก่ำ อ.พนมสำรคำม ฉะเชิงเทรำ 24120
บจ.เจริญศักดิ์ ธำนี ออยล์
382 ถ.สุขประยูร ต.หน ้ำเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ 24000
บจ.ถำวร พีทท
ี ี
36/2 ม.3 ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ 24000
หจก.ฉะเชิงเทรำทรำยทองบริกำร
85 ม.2 ต.ดอนทรำย อ.บ ้ำนโพธิ์ ฉะเชิงเทรำ 24140
หจก.รุง่ พิทักษ์ บริกำร
234/5 ม.4 ต.ท่ำถ่ำน อ.พนมสำรคำม ฉะเชิงเทรำ 24120
หจก.รุง่ พิทักษ์ ปิโตรเลียม
123 ม.4 ต.เมืองเก่ำ อ.พนมสำรคำม ฉะเชิงเทรำ 24120
หจก.บำงน้ ำเปรีย
้ วปิ โตรเลียม
6 ม.2 ต.หมอนทอง อ.บำงน้ ำเปรีย
้ ว ฉะเชิงเทรำ 24150
บจ.พลังงำนธุรกิจ
111 ม.14 ต.คู ้ยำยหมี อ.สนำมชัยเขต ฉะเชิงเทรำ 24160
บจ.สุภำภรณ์ พลังงำน
18/18 ม.9 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยำว ฉะเชิงเทรำ 24190
่ พีทท
บจ.สือ
ี ี บำยพำส
27/3 ม.5 ต.บำงพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ 24000
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่ พีทท
บจ.สือ
ี ี ฉะเชิงเทรำ
199/9 ถ.ฉะเชิงเทรำ-บำงปะกง ต.หน ้ำเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ 24000
COCO-6254 บ ้ำนโพธิ์
110 ม.3 ต.แสนภูดำษ อ.บ ้ำนโพธิ์ ฉะเชิงเทรำ 24140
บจ.สุจน
ิ ตนำปิ โตรเลีย
่ ม
17/1 ม.7 ถ.สุวรรณศร ต.โคกไม ้ลำย อ.เมืองปรำจีนบุร ี ปรำจีนบุร ี 25230
บจ.สุทธิดำ (2536)
111/3 ม.7 ถ.สุวรรณศร ต.โคกไม ้ลำย อ.เมืองปรำจีนบุร ี ปรำจีนบุร ี 25230
หจก.สำรวยบริกำร
69 ม.4 ถ.บ ้ำนสร ้ำง-ปรำจีนบุร ี ต.บ ้ำนสร ้ำง อ.บ ้ำนสร ้ำง ปรำจีนบุร ี 25150
หจก.ผำติวำนิช
453 ม.8 ถ.สุวรรณศร ต.เมืองเก่ำ อ.กบินทร์บรุ ี ปรำจีนบุร ี 25240
หจก.หัวเขำปิ โตรเลียม
3/3 ม.15 ถ.สุวรรณศร ต.บ ้ำนพระ อ.เมืองปรำจีนบุร ี ปรำจีนบุร ี 25000
หจก.ป.ศรีมหำโพธิบริกำร
31/2 ม.6 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหำโพธิ ปรำจีนบุร ี 25140
หจก.เกียรติปิโตรเลีย
่ มปรำจีนบุร ี
1/1 ถ.แจ ้งพัฒนะ ต.หน ้ำเมือง อ.เมืองปรำจีนบุร ี ปรำจีนบุร ี 25000
หจก.สมำนจิตร กรุ๊ป
345 ถ.รำษฏรดำริ ต.หน ้ำเมือง อ.เมืองปรำจีนบุร ี ปรำจีนบุร ี 25000
บจ.ศุภผลปิ โตรเลียม
55,77 ม.13 ต.เมืองเก่ำ อ.กบินทร์บรุ ี ปรำจีนบุร ี 25240
บจ.ปรำจีนกรีนเอิรธ
์
243 ม.6 ต.บุพรำหมณ์ อ.นำดี ปรำจีนบุร ี 25220
บจ.อัครเศรษฐิ์ ปิ โตรเลียม
35 ม.6 ต.ดงบัง อ.ประจันตคำม ปรำจีนบุร ี 25130
หจก.ส.พงษ์ชัยปิ โตรเลียม
195/10 ม.10 ต.ดงขีเ้ หล็ก อ.เมืองปรำจีนบุร ี ปรำจีนบุร ี 25000
บจ.ศุภผลออยล์
199 ม.17 ต.เมืองเก่ำ อ.กบินทร์บรุ ี ปรำจีนบุร ี 25240
หจก.กบินทร์บรุ ี ปิ โตรเลียม
244 ม.6 ถ.สุวรรณศร ต.กบินทร์บรุ ี อ.กบินทร์บรุ ี ปรำจีนบุร ี 25110
หจก.สำรวยบริกำร 2
113 ม.1 ต.บำงกระเบำ อ.บ ้ำนสร ้ำง ปรำจีนบุร ี 25150
COCO-6261 กบินทร์บรุ ี
53 ม.4 ต.เมืองเก่ำ อ.กบินทร์บรุ ี ปรำจีนบุร ี 25240
่ อ.เมืองชลบุร ี ชลบุร ี 20000
บจ.ไทม์เว็นเจอร์ส
63/1 ม.6 ต.ดอนหัวฬอ
บจ.ปิ โตรพลัส คอร์ปอเรชั่น
98 ม.8 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุร ี ชลบุร ี 20000
บจ.เค.ซี. พลังงำน
28/1 ม.7 ต.หนองข ้ำงคอก อ.เมืองชลบุร ี ชลบุร ี 20000
บจ.ปิ โตรพลัส คอร์ปอเรชั่น
222/99 ม.2 ต.บ ้ำนเก่ำ อ.พำนทอง ชลบุร ี 20160
กิจกำรสถำนีบริกำรน้ ำมัน กองเรือยุทธกำร
410/1 ม.1 ถ.สุขม
ุ วิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ ชลบุร ี 20180
บจ.พี.วี.ปิ โตรเลียม ออยล์
41/9 ม.3 ถ.สำยอ่ำงศิลำบ ้ำนเสม็ด ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุร ี ชลบุร ี 20130
บจ.เตียวเจริญ
226/64 ถ.สุขม
ุ วิท ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ ชลบุร ี 20250
บจ.ชัยเสรีปิโตรเลียม
212 ม.7 ถ.สำย331 ต.หนองเหียง อ.พนั สนิคม ชลบุร ี 20140
บจ.นำคะพงษ์ชลบุร ี
351 ม.4 ถ.สุขม
ุ วิท ต.บ ้ำนสวน อ.เมืองชลบุร ี ชลบุร ี 20000
บจ.บุญสมทบ
37/32 ม.2 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง ชลบุร ี 20150
บจ.ปทุมพฤกษรักษ์
36/54 ม.5 ถ.สำย331 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ ชลบุร ี 20180
บจ.ธ.ร่วมเจริญปิ โตรเลียม
1/14 ม.11 ถ.สุขประยูร ต.นำป่ ำ อ.เมืองชลบุร ี ชลบุร ี 20000
หจก.ศิรวิ ไิ ล
219 ม.6 ถ.สุขม
ุ วิท ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง ชลบุร ี 20260
หจก.เขำไม ้แก ้วบริกำร
98 ม.1 ถ.อิงแลนด์ ต.เขำไม ้แก ้ว อ.บำงละมุง ชลบุร ี 20150
ั ติสข
หจก.ชลบุรส
ี น
ุ
9/4 ม.3 ถ.เลีย
่ งเมือง ต.หนองไม ้แดง อ.เมืองชลบุร ี ชลบุร ี 20000
หจก.พัทยำศิรวิ ฒ
ั นำ
70 ม.7 ถ.ศรีรำชำ-ระยอง ต.โป่ ง อ.บำงละมุง ชลบุร ี 20150
หจก.อังคณำวิศัลย์กำรปิ โตรเลียม
47/1 ม.7 ถ.พนั สนิคม-ทุง่ เหียง ต.หมอนนำง อ.พนั สนิคม ชลบุร ี 20140
หจก.ทรัพย์สมพิศปิ โตรเลียม
133/1 ม.8 ถ.สุขม
ุ วิท ต.บำงเสร่ อ.สัตหีบ ชลบุร ี 20250
หจก.ธิดำมหำนคร
372 ถ.สุขม
ุ วิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุร ี ชลบุร ี 20130
สหกรณ์กำรเกษตรพนั สนิคม จำกัด 21/4 ม.10 ถ.สุขประยูร ต.หน ้ำพระธำตุ อ.พนั สนิคม ชลบุร ี 20140
สถำนีบริกำรน้ ำมันเพือ
่ สวัสดิกำรกรมทหำรรำบที
302 ม.9 ถ.สุ
่ 21ขรัม
ุ กวิษำพระองค์
ท ต.บ ้ำนสวน อ.เมืองชลบุร ี ชลบุร ี 20000
COCO-6156 บำงทรำย
144 ม.5 ถ.สุขม
ุ วิท ต.บำงทรำย อ.เมืองชลบุร ี ชลบุร ี 20000
บจ.ภิญภัท ปิ โตรเลียม 2010
109/26 ม.3 ถ.สุขม
ุ วิท ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุร ี ชลบุร ี 20000
COCO-6205 บำงละมุง
193/7 ม.2 ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง ชลบุร ี 20150
COCO-6221 เทพประสิทธิ์
361/6 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง ชลบุร ี 20150
บจ.ปิ โตรเลียม 2016
27/21 ม.5 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุร ี ชลบุร ี 20130
บจ.ชลบุร ี สันติสข
ุ บ ้ำนสวน
68/3 ม.10 ต.บ ้ำนสวน อ.เมืองชลบุร ี ชลบุร ี 20000
บจ.จันทร์เพ็ญแก๊ส
15/20 ม.4 ถ.สุขม
ุ วิท ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีรำชำ ชลบุร ี 20110
บจ.ตะวันออกปิ โตรเลียม
144/2 ถ.บ ้ำนบึง-แกลง ต.บ ้ำนบึง อ.บ ้ำนบึง ชลบุร ี 20170
บจ.เลิศวรกมล
329/29 ม.1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ ชลบุร ี 20190
บจ.นำคะพงษ์ชลบุร ี
163/4 ม.9 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ ชลบุร ี 20110
บจ.เลิศวรกมล กำรปิ โตรเลียม
81/9 ม.2 ถ.บ ้ำนบึง-แกลง ต.หนองไผ่แก ้ว อ.บ ้ำนบึง ชลบุร ี 20220
หจก.อำนวยกำรปิ โตรเลียม
269/34 ม.6 ถ.สัตหีบ-ฉะเชิงเทรำ ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ ชลบุร ี 20110
หจก.ฉลวยปิ โตรเลีย
่ ม
315/1 ม.6 ถ.ศรีรำชำ-หนองค ้อ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีรำชำ ชลบุร ี 20110
หจก.ธิตป
ิ ิ โตรเลียม
286 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ ชลบุร ี 20110
บจ.จันทร์เพ็ญแหลมฉบัง
144/11-13 ม.4 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ ชลบุร ี 20110
บจ.จันทร์เพ็ญ ปตท.ศรีรำชำ
144/5 ม.4 ถ.ทำงหลวงหมำยเลข 331 ตอนเนินผำสุข ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ ชลบุร ี 20110
COCO-6197 แหลมฉบัง(ขำเข ้ำ)
99/60 ม.10 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ ชลบุร ี 20110
COCO-6202 แหลมฉบัง(ขำออก) 99/63 ม.10 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ ชลบุร ี 20110
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่
รำยชือ
หจก.อนั นท์ รุง่ โรจน์ บริกำร
บจ.ธิตป
ิ ิ โตรเลียม(2014)
บจ.เอ.ที.ปิ โตรเลียม
บจ.พรอนั นท์รงุ่ โรจน์ บริกำร
COCO-6239 เขำคันทรง
COCO-6255 ศรีรำชำ
บจก.ไทม์เว็นเจอร์ส สำขำ5
บจ.หมูทองออยล์ ระยอง
บจ.ถำวรดีเวลล็อปเมนท์
บจ.ระยองส่งเสริมกิจ
บจ.บัณณำสรณ์
สวัสดิกำรกองกำรบินทหำรเรือ
บจ.หยกพำณิชย์
บจ.ไทยอินเตอร์ออยล์
หจก.ประวิทย์เขำดินบริกำร
หจก.ชัยบรำเดอร์พำรำวูด
๊
ั
หจก.ตันติชยบริกำร
หจก.แหลมแม่พม
ิ พ์ปิโตรเลียม
หจก.โกมลประนอมบริกำร
หจก.ระยองวีระพันธ์บริกำร
หจก.รัตนปิ โตรเลียม
หจก.วัฒนำนุกจิ เซอร์วส
ิ
หจก.ตันติชัยปิ โตรเลียม
บจ.ชำกพงธุรกิจปิ โตรเลียม
บจ.สมำพันธ์พัฒนำ
บจ.สมำพันธ์พัฒนำ
COCO-6141 โรงแยกก๊ำซระยอง
บจ.วังจันทร์ เอนเนอร์จ ี
บจ.บูรพำปิ โตรเลียม(1995)
COCO-6220 วังจันทร์
บจ.อินออยล์ 2559
บจ.โบว์ทพ
ิ ย์แกรนด์ปิโตรเลีย
่ ม
บจ.นิตยำ แกรนด์ ปิ โตรเลียม
บจ.ปพิชญำ ปิ โตรเลียม
บจ.ฟู่ เอ็นเนอจี้ เอ็กซ์เพรส
บจ.เค.ซี.สระแก ้ว
หจก.สอยดำวปิ โตรเลียม
หจก.ชวนพำณิชย์ขลุง
หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ำมัน(สำขำ2)
หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ำมัน(สำขำ1)
หจก.เอกเกษมปิ โตรเลียม
หจก.ณัฐนลินก่อสร ้ำง สำขำที1่
หจก.สงวนสินปิ โตรเลียม
หจก.ธำรไพศำลออโต ้เซลส์
หจก.คลองนำรำยณ์ปิโตรเลียม
บจ.วรศิระนั ยกร
บจ.สงวนสิน เอ็นเนอร์ย ี่
หจก.เกรซ กรีนสเตชั่น
บจ.เค.ซี.เอส.จันทบุร ี
หจก.ตรำดเซอร์วส
ิ (2002)
หจก.ตรำดมำโนชบริกำรคลองใหญ่
หจก.ไสวปิ โตรเลียม
หจก.สว่ำงไสวเซอร์วส
ิ
หจก.ส.พำณิชย์ปิโตรเลียม
บจ.เกำะช ้ำงแก๊ส
บจ.เติมเต็มปิ โตรเลียม
บจ.รอยัลบูรพำปิ โตรเลียม

ทีอ
่ ยู่
138/3 ม.2 ต.บึง อ.ศรีรำชำ ชลบุร ี 20230
31/23 ม.1 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ ชลบุร ี 20230
555 ม.1 ต.หนองเสือช ้ำง อ.หนองใหญ่ ชลบุร ี 20190
3/9 ม.4 ต.บึง อ.ศรีรำชำ ชลบุร ี 20230
671/44 ม.10 ต.เขำคันทรง อ.ศรีรำชำ ชลบุร ี 20110
9 ถ.สุขม
ุ วิท ศรีรำชำ ศรีรำชำ ชลบุร ี 20110
88 ม.5 ต.บึง อ.ศรีรำชำ ชลบุร ี 20230
777 ม.3 ต.แม่น้ ำคู ้ อ.ปลวกแดง ระยอง 21140
37/2 ถ.ทำงหลวงระยองสำย 3191 ต.มำบข่ำ อ.นิคมพัฒนำ ระยอง 21180
244 ม.1 ต.นิคมพัฒนำ อ.นิคมพัฒนำ ระยอง 21180
55/9 ม.4 ต.นิคมพัฒนำ อ.นิคมพัฒนำ ระยอง 21180
70 ต.พลำ อ.บ ้ำนฉำง ระยอง 21130
115/2 ม.4 ถ.สุขม
ุ วิท ต.ตะพง อ.เมืองระยอง ระยอง 21000
106 ม.4 ต.นิคมพัฒนำ อ.นิคมพัฒนำ ระยอง 21180
25/5 ม.1 ถ.สุขม
ุ วิท ต.ทุง่ ควำยกิน อ.แกลง ระยอง 21110
84/3 ม.1 ถ.สุขม
ุ วิท ต.พลำ อ.บ ้ำนฉำง ระยอง 21130
171 ถ.บ ้ำนบึง-แกลง ต.ทำงเกวียน อ.แกลง ระยอง 21110
105/3 ม.3 ถ.สุนทรภู่ ต.กรำ่ อ.แกลง ระยอง 21190
56 ม.10 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง ระยอง 21000
383 ต.ห ้วยโป่ ง อ.เมืองระยอง ระยอง 21000
44/2 ม.1 ถ.ระยอง-บ ้ำนค่ำย ต.หนองตะพำน อ.บ ้ำนค่ำย ระยอง 21120
299 ม.3 ถ.สุขม
ุ วิท ต.วังหว ้ำ อ.แกลง ระยอง 21110
227/10 ม.6 ถ.สุขม
ุ วิท ต.ทุง่ ควำยกิน อ.แกลง ระยอง 21110
2/2 ม.3 ต.ชำกพง อ.แกลง ระยอง 21190
65/3 ม.3 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง ระยอง 21000
162 ถ.สุขม
ุ วิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง ระยอง 21000
555/1 ถ.สุขม
ุ วิท ต.มำบตำพุด อ.เมืองระยอง ระยอง 21000
444 ม.1 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ ระยอง 21210
54 ถ.ทำงหลวงแผ่นดินสำย 36 ต.มำบข่ำ อ.นิคมพัฒนำ ระยอง 21180
152 ม.6 ต.ป่ ำยุบใน อ.วังจันทร์ ระยอง 21210
388 ม.5 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง 21140
8/888 ม.4 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง ระยอง 21140
4/16 ม.3 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง ระยอง 21140
38 ถ.กรอกยำยชำ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง ระยอง 21150
111 ม.3 ต.มะขำม อ.มะขำม จันทบุร ี 22500
567/1 ม.6 ต.เขำฉกรรจ์ อ.เขำฉกรรจ์ สระแก ้ว 27000
110 ม.5 ต.ทรำยขำว อ.สอยดำว จันทบุร ี 22180
5 ถ.สุขม
ุ วิท ต.ขลุง อ.ขลุง จันทบุร ี 22110
58/3 ม.1 ต.จันทนิมต
ิ อ.เมืองจันทบุร ี จันทบุร ี 22000
30/21-22 ม.3 ต.ท่ำช ้ำง อ.เมืองจันทบุร ี จันทบุร ี 22000
186 ม.4 ถ.ตรีรัตน์ ต.จันทนิมต
ิ ร อ.เมืองจันทบุร ี จันทบุร ี 22000
73/4 ม.1 ถ.จันทบุร-ี สระแก ้ว ต.ทับไทร อ.โป่ งน้ ำร ้อน จันทบุร ี 22140
34/1 ม.8 ต.เขำวัง อ.ท่ำใหม่ จันทบุร ี 22120
79 ถ.พระยำตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุร ี จันทบุร ี 22000
75/2 ม.13 ถ.สุขม
ุ วิท ต.คลองนำรำยณ์ อ.เมืองจันทบุร ี จันทบุร ี 22000
304/5 ม.3 ถ.สุขม
ุ วิท ต.ทุง่ เบญจำ อ.ท่ำใหม่ จันทบุร ี 22170
61/11 ม.9 ต.เขำวัว อ.ท่ำใหม่ จันทบุร ี 22120
6/2 ม.7 ต.พลิว้ อ.แหลมสิงห์ จันทบุร ี 22190
38 ม.4 ต.คลองขุด อ.ท่ำใหม่ จันทบุร ี 22120
92 ถ.วิวฒ
ั นะ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตรำด ตรำด 23000
333 ม.7 ถ.ตรำด-คลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ ตรำด 23110
30/1 ม.5 ถ.ตรำด-แหลมงอบ ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตรำด ตรำด 23000
168 ม.1 ถ.สุขม
ุ วิท ต.แสนตุ ้ง อ.เขำสมิง ตรำด 23150
53/8 ม.1 ต.แสนตุ ้ง อ.เขำสมิง ตรำด 23150
79 ม.3 ต.เกำะช ้ำง อ.เกำะช ้ำง ตรำด 23170
174 ม.2 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตรำด ตรำด 23000
171 ม.9 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตรำด ตรำด 23000
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รำยชือ
ทีอ
่ ยู่
หจก.ตรำดท่ำพริก ปิ โตรเลียม
29/3 ม.5 ต.ท่ำพริก อ.เมืองตรำด ตรำด 23000
บจ.สหมิตรไพศำล
93/1 ม.1 ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ สระแก ้ว 27120
หจก.ตวงสิทธิเ์ ซอร์วส
ิ
399 ม.1 ถ.จันทบุร-ี สระแก ้ว ต.วังน้ ำเย็น อ.วังน้ ำเย็น สระแก ้ว 27210
หจก.บรรจงรุง่ เรืองปิ โตรเลียม
399/1 ม.1 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ สระแก ้ว 27250
COCO-6175 สำขำอรัญประเทศ
3/9 ถ.สุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ สระแก ้ว 27120
บจ.ส.เทียนทองปิ โตรเลีย
่ ม
1288 ม.10 ต.วัฒนำนคร อ.วัฒนำนคร สระแก ้ว 27160
บจ.สระแก ้วไบโอเทค
1299 ม.10 ต.วัฒนำนคร อ.วัฒนำนคร สระแก ้ว 27160
บจ.เอส.ดี.พี.กำร์ด
#N/A
บจ.ดอกบัวคู่ รีเทล
59/8-10 ม.14 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี สมุทรปรำกำร 10540
บจ.สมุทรปิ โตรเลียมไทย
455 ถ.สุขม
ุ วิท ต.ปำกน้ ำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร 10270
บจ.สมจิตรคอบร ้ำ
111/11 ม.12 ถ.กิง่ แก ้ว ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี สมุทรปรำกำร 10540
หจก.สมจิตรบริกำร
999 ถ.สุขม
ุ วิท ต.ปำกน้ ำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร 10270
หจก.ศรีเทพำรักษ์
78 ม.4 ถ.ปู่ เจ ้ำสมิงพรำย ต.บำงหญ ้ำแพรก อ.พระประแดง สมุทรปรำกำร 10130
หจก.ไพบูลย์ปิโตรเลีย
่ ม
299/9 ม.5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บำงเมือง อ.เมืองสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร 10270
บจ.นำคสวัสดิ์
168/11 ม.4 ถ.บำงนำ-ตรำด ต.บำงบ่อ อ.บำงบ่อ สมุทรปรำกำร 10560
บจ.เอสอำร์บำงนำตรำด
41/5 ม.13 ถ.บำงนำ-ตรำด ต.บำงแก ้ว อ.บำงพลี สมุทรปรำกำร 10540
บจ.สยำมเพำเวอร์ ริช
1688,1688/1,1688/2 ม.9 ถ.สุขม
ุ วิท ต.เทพำรักษ์ อ.เมืองสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร 10270
COCO-6174 สำขำถนนบำงนำ-ตรำด 99/993
กม.14 ม.4 ถ.บำงนำ-ตรำด ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี สมุทรปรำกำร 10540
COCO-6177 สุวรรณภูม ิ 3
222/2 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บำงพลี สมุทรปรำกำร 10540
COCO-6159 สำขำเทพำรักษ์
79 ม.4 ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี สมุทรปรำกำร 10540
บจ.สตำร์ เอ็นเนอร์ย ี่
88/11 ม.5 ซ.กิง่ แก ้ว 40 ถ.กิง่ แก ้ว ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี สมุทรปรำกำร 10540
บจ.นำทีทอง อินเตอร์เนชั่นแนล
52/35 ม.13 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บำงครุ อ.พระประแดง สมุทรปรำกำร 10130
บจ.โชคมนั สปิ โตรเลียม 2558
889 ม.6 ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร 10280
บจ.ไอคิวเอ โฮลดิง้
13/31 ม.1 อำคำร 1 ถ.วัดศรีวำรีน ้อย ต.ศีรษะจรเข ้น ้อย อ.บำงเสำธง สมุทรปรำกำร 10540
บจ.ไทยอินเตอร์ออยล์ (สำขำมำบข่ำ)888 ถ.ทำงหลวงแผ่นดินสำย 36 ต.มำบข่ำ อ.นิคมพัฒนำ ระยอง 21180
บจ.ฟู่ เอ็นเนอจี้ เอ็กซ์เพรส
888 ม.6 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง ระยอง 21000
หจก.วิจต
ิ รธัญญำออยล์
23 ม.1 ถ.เทพรำช-ลำดกระบัง ต.เปร็ง อ.บำงบ่อ สมุทรปรำกำร 10560
บจ.ที.พี.เอส.ปิ โตรเลียม
81/6 ม.9 ถ.เทพำรักษ์ ต.บำงปลำ อ.บำงพลี สมุทรปรำกำร 10540
บจ.พี เอส ปิ โตรเลียม
995 ม.6 ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร 10280
บจ.เอ.ที.บ่อทอง ปิ โตรเลียม
555 ม.5 ต.ธำตุทอง อ.บ่อทอง ชลบุร ี 20270
หจก.ตันปุ้ นระนอง
90/115 ม.1 ต.ปำกน้ ำ อ.เมืองระนอง ระนอง 85000
หจก.สวีปิยะแก๊ส
(สำขำ 3) 292,292/1,292/2,292/3 ม.2 ต.น้ ำจืด อ.กระบุร ี ระนอง 85110
หจก.หลังสวนปิ ยะแก๊ส (สำขำ 8)
97/4,97/5,97/6,97/7,97/8 ม.2 ต.บำงหมำก อ.เมืองชุมพร ชุมพร 86000
หจก.หลังสวนปิ ยะแก๊ส
42-42/1-2 ม.5 ต.ขันเงิน อ.หลังสวน ชุมพร 86110
หจก.หลังสวนปิ ยะแก๊ส (สำขำ 6)
147-147/1-2 ถ.เขำเงิน ต.ขันเงิน อ.หลังสวน ชุมพร 86110
หจก.สวีปิยะแก๊ส
(สำขำ 2) 200,200/1-3 ม.7 ต.บำงสน อ.ปะทิว ชุมพร 86160
หจก.หลังสวนปิ ยะแก๊ส
180-180/1 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ ชุมพร 86180
หจก.สวีปิยะแก๊ส
(สำขำ4) 208,208/1,208/2,208/3 ม.9 ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร ชุมพร 86190
บจ.ช ้ำงเผือกปิ โตรเลียม
97 ม.3 ต.เขำไชยรำช อ.ปะทิว ชุมพร 86210
บจ.เค.พี.เอฟ.กรุ๊ป
59 ม.5 ต.ขันเงิน อ.หลังสวน ชุมพร 86110
บจ.ชุมพรประตูเมือง
135/1 ม.10 ต.หำดพันไกร อ.เมืองชุมพร ชุมพร 86000
บจ.สำมดำวปิ โตรเลียม
130 ม.2 ต.ทรัพย์อนั นต์ อ.ท่ำแซะ ชุมพร 86140
บจ.ฟ้ ำ-ภิญโญปิ โตรเลียม
299 ม.8 ต.ท่ำข ้ำม อ.ท่ำแซะ ชุมพร 86140
ิ ค ้ำ ต.ท่ำตะเภำ อ.เมืองชุมพร ชุมพร 86120
หจก.ทองมีกำรปิ โตรเลียม
2/2 ถ.ทวีสน
หจก.ฝำแฝดกำรปิ โตรเลียม
60 ม.1 ต.สวนแตง อ.ละแม ชุมพร 86170
หจก.รัชชพร
122 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.วังตะกอ อ.หลังสวน ชุมพร 86110
หจก.เค.ที.ทุง่ คำปิ โตรเลียม
68 ม.6 ถ.สำยเอเชีย ต.ทุง่ คำ อ.เมืองชุมพร ชุมพร 86100
COCO-6165 สำขำทุง่ ตะโก
34/15 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ทุง่ ตะไคร อ.ทุง่ ตะโก ชุมพร 86220
หจก.ทองมีวงั ไผ่ปิโตรเลียม
91/8 ม.5 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร ชุมพร 86000
บจ.แม่ฟ้ำ-ภิญโญปิ โตรเลียม
9/5 ม.1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร ชุมพร 86190
COCO-6213 ท่ำแซะ
96 ม.16 ถ.เพชรเกษม ต.ท่ำแซะ อ.ท่ำแซะ ชุมพร 86140
บจ.สำมดำวมำบอำมฤต
89 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.เขำไชยรำช อ.ปะทิว ชุมพร 86210
COCO-6233 สวี
5/27 ม.4 ต.นำโพธิ์ อ.สวี ชุมพร 86130
บจ.กฤษฎำออยล์
467/1 ม.3 ต.ปำกน้ ำ อ.เมืองชุมพร ชุมพร 86000
บจ.มำบอำมฤตออยล์
144 ม.13 ต.ดอนยำง อ.ปะทิว ชุมพร 86210
บจ.เทพศิรน
ิ ทร์
156/11 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.บำงนอน อ.เมืองระนอง ระนอง 85000
หจก.หลังสวนปิ ยะแก๊ส (สำขำ9)
443, 443/1-3 ม.5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน ชุมพร 86110
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หจก.ศรีสมพรปิ โตรเลียม
20 ม.6 ต.ทุง่ ตะไคร อ.ทุง่ ตะโก ชุมพร 86220
บจ.กระบีจ
่ ังหวัดพำณิชย์
158 ถ.ศรีตรัง ต.กระบีใ่ หญ่ อ.เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
ิ มอเตอร์ออยล์
บจ.ดุสต
83 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง กระบี่ 81130
หจก.ยิง่ ทวีออยล์เซอร์วส
ิ
95/3 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.คลองท่อมใต ้ อ.คลองท่อม กระบี่ 81120
หจก.ภำสกรณ์ธรุ กิจ
317 ม.5 ต.ลำทับ อ.ลำทับ กระบี่ 81120
หจก.ชมภูนุชเซอร์วส
ิ
141 ม.2 ต.นำเหนือ อ.อ่ำวลึก กระบี่ 82000
หจก.เกีย
่ วข ้องกำรค ้ำและกำรเกษตร 104 ม.4 ถ.กระบี-่ เขำทอง ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
หจก.ดนุพรออยล์
39/13 ม.2 ต.ทรำยขำว อ.คลองท่อม กระบี่ 81170
COCO-6217 กระบี่
9/23 ถ.ศรีพังงำ ต.กระบีใ่ หญ่ อ.เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
ิ เอนเนอร์ย ี พำร์ค
บจ.ดุสต
78 ม.5 ถ.เขำพนม-ทุง่ ใหญ่ ต.เขำพนม อ.เขำพนม กระบี่ 81140
บจ.ดับเบิล
้ เอส ปิ โตร เซอร์วส
ิ
619 ม.1 ต.เขำครำม อ.เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
บจ.กระบี.่ พี.เอ็น.ออยล์
139 ม.1 ต.อ่ำวลึกเหนือ อ.อ่ำวลึก กระบี่ 81110
บจ.ป.มำยะกำร
55/5 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ ทุง่ พังงำ 82140
หจก.กิจโชคชัยตะกัว่ ป่ ำ
30 ถ.เสนำรำษฎร์ ต.ตะกัว่ ป่ ำ อ.ตะกัว่ ป่ ำ พังงำ 82110
หจก.ชูตวิ ฒ
ั น์
24/3 ม.3 ถ.สำยตะกัว่ ป่ ำ-กะปง ต.บำงไทร อ.ตะกัว่ ป่ ำ พังงำ 82110
หจก.โชคเกรียงไกร
76 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บำงม่วง อ.ตะกัว่ ป่ ำ พังงำ 82190
หจก.กัลปพฤกษ์
56 ม.3 ถ.พังงำทับปุด ต.ถ้ำน้ ำผุด อ.เมืองพังงำ พังงำ 82000
หจก.สำธิตและพิทยำ
42/4 ม.3 ต.คึกคัก อ.ตะกัว่ ป่ ำ พังงำ 82110
หจก.กนกภรณ์พังงำ
44/17 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ลำแก่น อ.ท ้ำยเหมือง พังงำ 82120
COCO-6248 พังงำ
542 ถ.เพชรเกษม ต.ท ้ำยช ้ำง อ.เมืองพังงำ พังงำ 82000
บจ.ภูเก็ตจังหวัดพำณิชย์
92/1 ถ.พังงำ ต.ตลำดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
ิ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
บจ.ภูเก็ตรวมพร
69/4 ม.1 ถ.เจ ้ำฟ้ ำ ต.วิชต
หจก.รัษฎำแก๊ส
24/3 ม.6 ถ.เทพกระษั ตรี ต.รัษฎำ อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
หจก.เชิงทะเลปิ โตรเลียม
8 ถ.ศรีสน
ุ ทร ต.เชิงทะเล อ.ถลำง ภูเก็ต 83110
หจก.บุญอิม
่
12/10 ม.2 ถ.เทพกระษั ตรี ต.เกำะแก ้ว อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
COCO-6198 ภูเก็ต
205 ม.1 ต.ศรีสน
ุ ทร อ.ถลำง ภูเก็ต 83110
MBCL COCO-6274 สน.ปตท. กะทู ้ 46/460 ม.6 ต.กะทู ้ อ.กะทู ้ ภูเก็ต 93120
บจ.จอมทองสิขรีปิโตรเลียม
126 ม.9 ต.เทพกระษั ตรี อ.ถลำง ภูเก็ต 83110
บจ.ฉลองปิ โตรเลียม
12/6 ม.7 ถ.เจ ้ำฟ้ ำ ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
COCO-6236 รัษฎำภูเก็ต
108/190 ม.5 ต.รัษฎำ อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
COCO-6264 ไม ้ขำวภูเก็ต
106/13 ม.1 ต.ไม ้ขำว อ.ถลำง ภูเก็ต 83110
หจก.รำชพฤกษ์ พังงำ
1/56 ม.4 ต.ถ้ำน้ ำผุด อ.เมืองพังงำ พังงำ 82000
บจก.ตัง้ มั่นก่อกิจปิ โตรเลียม
#N/A
หจก.วิยะดำปิ โตรเลียม(2000) สำขำบำงใบไม
66/89 ม.2
้ ต.บำงใบไม ้ อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี 84000
บจ.แก๊ส น้ ำมัน 928
16 ม.4 ถ.กำญจนวิถ ี ต.บำงกุ ้ง อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี 84000
บจ.ไชยำปิ ยะแก๊ส
26/2 ม.5 ต.ป่ ำเว อ.ไชยำ สุรำษฎร์ธำนี 84110
บจ.ไชยำปิ ยะแก๊ส
26/1 ม.5 ถ.ทำงหลวงแผ่นดิน 41 ต.ป่ ำเว อ.ไชยำ สุรำษฎร์ธำนี 84110
บจ.แก ้วตำปิ โตรเลียม
39/5 ม.1 ต.ทุง่ อ.ไชยำ สุรำษฎร์ธำนี 84110
หจก.มนิตำ ออยล์ แอนด์ เซอร์วส
ิ
1/4 ม.4 ต.ท่ำโรงช ้ำง อ.พุนพิน สุรำษฎร์ธำนี 84130
บจ.แก๊ส น้ ำมัน 928
90/9 ม.3 ต.ท่ำโรงช ้ำง อ.พุนพิน สุรำษฎร์ธำนี 84130
หจก.วิยะดำปิ โตรเลียม(2000)
71/3 ม.6 ถ.ดอนสัก-ขนอม ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก สุรำษฎร์ธำนี 84220
บจ.พี.เอ็ม.ซี. ปิ โตรเลียม
302 ม.7 ต.เคียนซำ อ.เคียนซำ สุรำษฎร์ธำนี 84260
บจ.สุรำษฎร์ธำนีจังหวัดพำณิชย์
51-53 ถ.หน ้ำเมือง ต.ตลำด อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี 84000
บจ.พี.ซี.ออยล์ (1984)
33/6 ม.1 ถ.กำญจนวิถ ี ต.บำงกุ ้ง อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี 84000
บจ.ก.กิจปิ โตรเลียม
65/3 ม.3 ถ.สำยเอเซีย ต.หัวเตย อ.พุนพิน สุรำษฎร์ธำนี 84130
บจ.ทักษิณออยล์
82 ม.3 ถ.สำยเอเซีย ต.คลองไทร อ.ท่ำฉำง สุรำษฎร์ธำนี 84150
บจ.ส.สุรศักดิอ
์ อยล์
59/3 ม.1 ถ.เลีย
่ งเมือง ต.บำงกุ ้ง อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี 84000
บจ.วำย-เอส-พี (1999)
17 ม.2 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี 84000
หจก.วิจต
ิ รปิ โตรเลียม
555/1 ถ.ชนเกษม ต.ตลำด อ.เมือง สุรำษฎร์ธำนี 84000
หจก.ส.จินดำวุฒ ิ
101 ม.6 ต.มะขำมเตีย
้ อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี 84000
หจก.ปิ่ นจุฑำกำรปิ โตรเลียม
37/1 ม.5 ต.หน ้ำเมือง อ.เกำะสมุย สุรำษฎร์ธำนี 84140
หจก.ฤดีเพ็ญ
15/5 ม.5 ต.ท่ำอุแท อ.กำญจนดิษฐ์ สุรำษฎร์ธำนี 84160
หจก.ศรีพรหมปิ โตรเลียม
3/2 ม.3 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน สุรำษฎร์ธำนี 84280
หจก.ศรีพรหมปิ โตรเลียม สำขำ 2
94/3 ม.1 ต.บ ้ำนใต ้ อ.เกำะพะงัน สุรำษฎร์ธำนี 84280
หจก.เฉวงปิ โตรเลีย
่ ม
98/1 ม.3 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย สุรำษฎร์ธำนี 84320
หจก.ทรัพย์ประสิทธิธ์ รุ กิจ(1999)
110 ม.3 ต.เขำวง อ.บ ้ำนตำขุน สุรำษฎร์ธำนี 84230
สหกรณ์สรุ ำษฎร์ธำนี จำกัด
130 ม.3 ต.หนองไทร อ.พุนพิน สุรำษฎร์ธำนี 84130
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้ เพลิงสวัสดิกำรกองบิ
สถำนีบริกำรน้ ำมันเชือ
สวัสดิน
กำรกองบิ
7
น7 กองพลบินที4่ กองบัญชำกำรยุทธทำงอำกำศ อ.พุนพิน สุรำษฎร์ธำนี 84130
หจก.เรืองศรีฟ้ำออยล์
136/8 ม.4 ต.มะเร็ต อ.เกำะสมุย สุรำษฎร์ธำนี 84320
หจก.มะปริงปิ โตรเลีย
่ ม
31/1 ม.4 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี 84000
หจก.พงษ์พรกำรปิ โตรเลียม
138/2 ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย สุรำษฎร์ธำนี 84320
บจ.น้ ำมันสมุย
106/43 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย สุรำษฎร์ธำนี 84320
บจ.เอ็น แอนด์ เอ ปิ โตรเลีย
่ ม
100/9 ม.7 ต.ตะเคียนทอง อ.กำญจนดิษฐ์ สุรำษฎร์ธำนี 84160
บจ.ผำหลวง ปิ โตรเลียม
119 ม.5 ต.ลิปะน ้อย อ.เกำะสมุย สุรำษฎร์ธำนี 84140
บจ.จิยำงกูรปิ โตรเลียม
18 ม.5 ต.คันธุล ี อ.ท่ำชนะ สุรำษฎร์ธำนี 84170
บจ.สุรำษฎร์ออยล์
57/83 ม.2 ถ.ศรีวช
ิ ัย ต.มะขำมเตีย
้ อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี 84000
บจ.พีเคเอ็น ปิ โตรเลียม
59/4,54/4-8 ม.2 ต.ทุง่ รัง อ.กำญจนดิษฐ์ สุรำษฎร์ธำนี 84290
COCO-6249 เลีย
่ งเมืองสุรำษฎร์ธำนี 14/26 ม.3 ถ.เลีย
่ งเมืองสุรำษฎร์ธำนี ต.มะขำมเตีย
้ อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี 84000
บจ.มยุร ี ปิ โตรเลียม
105 ม.5 ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรรี ัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี 84180
บจ.บำงสวรรค์มั่นคง ปิ โตรเลียม
19/4 ม.4 ต.บำงสวรรค์ อ.พระแสง สุรำษฎร์ธำนี 84210
หจก.สมุยปิ โตรเลียม
209/1 ถ.รอบเกำะ ต.แม่น้ ำ อ.เกำะสมุย สุรำษฎร์ธำนี 84140
บจ.ดอนนก ปิ โตรเลียม
248/83 ม.4 ถ.ดอนนก ต.มะขำมเตีย
้ อ.เมือง สุรำษฎร์ธำนี 84000
บจ.พี.เอ็ม.ซี. ปิ โตรเลียม
39 ม.6 ต.ท่ำเรือ อ.บ ้ำนนำเดิม สุรำษฎร์ธำนี 84240
บจ.ตรังจังหวัดพำณิชย์
294/15 ถ.ตรังคภูม ิ อ.กันตรัง ตรัง 92110
บจ.ตรังจังหวัดพำณิชย์
358 ถ.ห ้วยยอด ต.ทับเทีย
่ ง อ.เมืองตรัง ตรัง 90200
หจก.วิเศษกุลเซอร์วส
ิ
98 ถ.รัษฎำ ต.ทับเทีย
่ ง อ.เมืองตรัง ตรัง 92000
หจก.เจริญพรปิ โตรเลียมทุง่ ยำว
31/18 ม.1 ต.ทุง่ ยำว อ.ปะเหลียน ตรัง 92120
สหกรณ์กำรเกษตรย่ำนตำขำว
114 ม.2 ต.ทุง่ ค่ำย อ.ย่ำนตำขำว ตรัง 92140
หจก.ตรัง เอสพี ปิ โตรเลียม
118 ม.4 ต.นำโยงใต ้ อ.เมืองตรัง ตรัง 92170
บจ.พรชัยรุง่ เรืองกิจ
169 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ย่ำนตำขำว อ.ย่ำนตำขำว ตรัง 92140
บจ.กิต ปิ โตรเลียม
493/1 ถ.เพชรเกษม ต.ห ้วยยอด อ.ห ้วยยอด ตรัง 92130
บจ.ศิรน
ิ คร(ทุง่ สง)
444 ม.1 ต.ชะมำย อ.ทุง่ สง นครศรีธรรมรำช 80110
หจก.ถำวรทุง่ สง
106 ม.8 ถนนทุง่ สง-ทุง่ ใหญ่ ต.ชะมำย อ.ทุง่ สง นครศรีธรรมรำช 80110
หจก.ศรีเพชรปิ โตรเลียม
108 ม.10 ถ.ร่อนพิบล
ู ย์-ทุง่ สง ต.ร่อนพิบล
ู ย์ อ.ร่อนพิบล
ู ย์ นครศรีธรรมรำช 80130
หจก.วำสนำปิ โตรเลียม
33 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.หินตก อ.ร่อนพิบล
ู ย์ นครศรีธรรมรำช 80350
หจก.จันทร์ทพ
ิ ย์ออยล์
40/1 ม.2 ถ.ทุง่ สง-ห ้วยยอด ต.ชะมำย อ.ทุง่ สง นครศรีธรรมรำช 80110
หจก.ลำภทักษิณปิ โตรเลียม
507 ม.1 ต.ชะมำย อ.ทุง่ สง นครศรีธรรมรำช 80110
บจ.วี คอร์ป
9/1 ถ.บ ้ำนในหวัง ต.ปำกแพรก อ.ทุง่ สง นครศรีธรรมรำช 80110
หจก.กรวรินทร์
117 ม.5 ต.กะปำง อ.ทุง่ สง นครศรีธรรมรำช 80110
บจ.บุญเลิศ ปิ โตรเลียม
190 ม.2 ต.ชะมำย อ.ทุง่ สง นครศรีธรรมรำช 80110
หจก.ศิรพ
ิ รหมเจริญ ปิ โตรเลียม
66/3 ม.3 ต.ปริก อ.ทุง่ ใหญ่ นครศรีธรรมรำช 80240
บจ.พี เอส ดี ทุง่ ใหญ่
117 ม.10 ต.ทุง่ ใหญ่ อ.ทุง่ ใหญ่ นครศรีธรรมรำช 80240
ิ ป์ บริกำร
บจ.ยนต์ศล
139/1 ม.4 ถ.บ ้ำนส ้อง-เวียงสระ ต.บ ้ำนส ้อง อ.เวียงสระ สุรำษฎร์ธำนี 84190
หจก.สิรพงศ์
62/1-3 ม.15 ต.ทุง่ หลวง อ.เวียงสระ สุรำษฎร์ธำนี 84190
บจ.สยำมพลัส ปิ โตรเลียม
27/5 ม.1 ต.ท่ำเรือ อ.บ ้ำนนำเดิม สุรำษฎร์ธำนี 84240
บจ.สุรำษฎร์ พี.เอ็น.ออยล์
139 ม.2 ต.เขำนิพันธ์ อ.เวียงสระ สุรำษฎร์ธำนี 84190
บจ.จิตติโชติ ปิ โตรเลียม
83/8 ม.1 ต.ควนศรี อ.บ ้ำนนำสำร สุรำษฎร์ธำนี 84270
บจ.ไทยเจริญบ ้ำนนำ ปิ โตรเลียม
123/3 ม.4 ต.ทรัพย์ทวี อ.บ ้ำนนำเดิม สุรำษฎร์ธำนี 84240
บจ.พี.เอ็ม.ซี. ปิ โตรเลียม
17 ถ.คลองหำ ต.นำสำร อ.บ ้ำนนำสำร สุรำษฎร์ธำนี 84120
บจ.กำนั น ค ้ำมัน
359/14 ม.2 ต.บ ้ำนนำ อ.บ ้ำนนำเดิม สุรำษฎร์ธำนี 84240
หจก.วำสนำปิ โตรเลียม
(สำขำ3) 137/7 ม.3 ต.นำสำร อ.พระพรหม นครศรีธรรมรำช 80000
หจก.วำสนำปิ โตรเลียม
1/28 ต.ท่ำงิว้ อ.เมืองนครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช 80250
หจก.วำสนำปิ โตรเลียม
116 ม.2 ต.นำพรุ อ.พระพรหม นครศรีธรรมรำช 80320
หจก.ไตรสุวรรณ
138 ถ.เอเซีย ต.คูหำสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
บจ.สนองผล
368/1 ม.6 ต.ท่ำเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช 80000
หจก.ช.เอ็นเคออยล์
89/2 ม.1 ถ.กะโรม ต.โพธิเ์ สด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช 80000
หจก.หัวไทรมนั สบริกำร
147/1 ม.10 ต.หัวไทร อ.หัวไทร นครศรีธรรมรำช 80170
หจก.นครศรีปิโตรเลียม
186 ม.10 ถ.นคร-ท่ำศำลำ ต.ปำกพูน อ.เมืองนครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช 80000
หจก.หัวไทรปิ โตรเลียม
38 ม.6 ต.หน ้ำสตน อ.หัวไทร นครศรีธรรมรำช 80170
หจก.จินดำกรุ๊ฟ(1992)
64/1 ม.7 ถ.นครศรีฯ-ปำกพนั ง ต.คลองกระบือ อ.ปำกพนั ง นครศรีธรรมรำช 80140
หจก.ลำนสกำปิ โตรเลียม 2008
226 ม.11 ถ.กะโรม ต.กำโลน อ.ลำนสกำ นครศรีธรรมรำช 80230
หจก.หทัยชนกปิ โตรเลียม
16/1 ม.4 ต.ท่ำขึน
้ อ.ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช 80160
หจก.ทองเพชรกำรปิ โตรเลียม
222/2 ม.9 ต.เกำะขันธ์ อ.ชะอวด นครศรีธรรมรำช 80180
สหกรณ์กำรเกษตรขนอม จำกัด
122/6 ม.11 ต.ควนทอง อ.ขนอม นครศรีธรรมรำช 80210
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หจก.สดศรีปิโตรเลียม
43 ม.7 ต.แม่เจ ้ำอยูห
่ ัว อ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมรำช 80190
หจก.กษิดศ
ิ ออยล์
137/1 ม.2 ต.บ ้ำนควนมุด อ.จุฬำภรณ์ นครศรีธรรมรำช 80130
บจ.ยุทธกิจ ปิ โตรเลียม
551 ม.5 ต.ปำกพูน อ.เมืองนครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช 80000
หจก.เจ๊ณำปิ โตรเลียม
30/6 ม.13 ต.ท่ำศำลำ อ.ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช 80160
หจก.ทรัพย์ธนำกิจปิ โตรเลียม
199/1 ม.4 ต.ปำกนคร อ.เมืองนครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช 80000
บจ.จินดำศักดิอ
์ น
ิ เตอร์เทรด
95 ม.16 ต.ทุง่ ปรัง อ.สิชล นครศรีธรรมรำช 80120
บจ.เอ็น.ที.โปร
58/1 ม.2 ต.ทรำยขำว อ.หัวไทร นครศรีธรรมรำช 80170
บจ.ศิรน
ิ ครประตูลอด
999 ถ.พัฒนำกำรคูขวำง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช 80000
บจ.ศรีเพชร เกตเวย์
99 ม.6 ต.ทุง่ โพธิ์ อ.จุฬำภรณ์ นครศรีธรรมรำช 80130
COCO-6272 สิชล
40 ม.9 ต.สิชล อ.สิชล นครศรีธรรมรำช 80120
หจก.ลอยกำรปิ โตรเลียม
72 ม.8 ต.โคกสัก อ.บำงแก ้ว พัทลุง 93140
หจก.โพธิท
์ องควนขนุนปิ โตรเลียม 118 ม.10 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน พัทลุง 93110
สหกรณ์กำรเกษตรพนมวังก์ จำกัด 148 ม.6 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน พัทลุง 93110
บจ.แทนไท ปิ โตรเลียม
221 ม.10 ต.ป่ ำบอน อ.ป่ ำบอน พัทลุง 93170
บจ.เหมประทำนออยล์
8/2 ม.1 ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ พัทลุง 93000
บจ.สโตน ออยล์
451 ม.1 ต.ควนขนุน อ.เขำชัยสน พัทลุง 93130
บจก.ป่ ำใหญ่ ปิ โตรเลีย
่ ม
88/4 ม.3 ต.ขนอม อ.ขนอม นครศรีธรรมรำช 80210
หจก.สตูลปิ โตรเลียม
สำขำ 2 89/1 ม.11 ต.คลองแห อ.หำดใหญ่ สงขลำ 90110
หจก.หมะหมัด ปิ โตรเลียม
23/4 ม.5 ต.คลองเปี ยะ อ.จะนะ สงขลำ 90130
บจ.ยืนยงปิ โตรเลียม
78 ม.1 ถ.สำยเอเซีย ต.ควนรู อ.รัตภูม ิ สงขลำ 90180
บจ.ลูกปลำปิ โตรเลียม
278 ม.1 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูม ิ สงขลำ 90180
บจ.พี แอนด์ ซี ปิ โตรเลียม
111 ถ.กำญจนวนิช ต.บ ้ำนพรุ อ.หำดใหญ่ สงขลำ 90250
บจ.ถำวรหำดใหญ่ปิโตรเลียม
486 ถ.ศุภสำรรังสรรค์ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ สงขลำ 90110
บจ.สงขลำออยล์
205 ม.2 ต.เทพำ อ.เทพำ สงขลำ 90150
บจ.นำหม่อมอำนนท์
27/2 ม.7 ถ.สำยเอเชีย ต.นำหม่อม อ.นำหม่อม สงขลำ 90310
หจก.สงขลำปิ โตรเลียม
373 ม.3 ถ.กำญจนวำนิช ต.พะวง อ.เมืองสงขลำ สงขลำ 90000
หจก.หมะหมัดปิ โตรเลียม
8 ม.2 ต.สะกอม อ.เทพำ สงขลำ 90150
หจก.คูหำปิ โตรเลียม
44 ม.7 ถ.สำยเอเซีย ต.ควนรู อ.รัตภูม ิ สงขลำ 90180
หจก.ช ้ำงแก ้วปิ โตรเลียม
46/2 ม.2 ถ.กำญจนวนิช ต.เขำรูปช ้ำง อ.เมืองสงขลำ สงขลำ 90000
หจก.นำทวีปิโตรเลียม
90 ม.8 ถ.นำทวี-ประกอบ ต.นำทวี อ.นำทวี สงขลำ 90160
หจก.นำทวีออยล์
81 ม.5 ถ.สงขลำ-นำทวี ต.ฉำง อ.นำทวี สงขลำ 90160
หจก.แย ้มยิม
้ บริกำร
27/1 ม.8 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง สงขลำ 90290
หจก.หำดใหญ่อำนนท์
2/5 ม.5 ถ.กำญจนวนิช ต.คอหงษ์ อ.หำดใหญ่ สงขลำ 90110
หจก.นำหม่อมปิ โตรเลียม
4/18 ต.นำหม่อม อ.นำหม่อม สงขลำ 90310
้ เพลิงสวัสดิกำรภำยในฐำนทั
สถำนีบริกำรน้ ำมันเชือ
100 ถ.เก ้ำแสน
พเรืต.บ่
อสงขลำ
อยำง อ.เมืองสงขลำ สงขลำ 90000
บจ.เอ็มเอชซีปิโตรเลียม
25/3 ม.1 ถ.เลีย
่ งเมือง(สำยเอเซีย) ต.ควนลัง อ.หำดใหญ่ สงขลำ 90110
COCO-6154 จะนะ
14 ม.1 ถ.หำดใหญ่-ปั ตตำนี ต.บ ้ำนนำ อ.จะนะ สงขลำ 90130
COCO-6183 กำรท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่
99 ม.3 ถ.สนำมบิน ต.คลองหลำ อ.คลองหอยโข่ง สงขลำ 90230
บจ.แสนตะวัน บริกำร
111 ม.2 ต.ปำกแตระ อ.ระโนด สงขลำ 90140
หจก.ทรัพย์ออยล์ปิโตรเลียม
189/11 ม.5 ต.ท่ำช ้ำง อ.บำงกลำ่ สงขลำ 90110
หจก.ทีเอสวี ออยล์
47/15 ม.6 ต.น้ ำน ้อย อ.หำดใหญ่ สงขลำ 90110
บจ.ภัทรกำนต์ 2015
10/34 ม.6 ต.สทิงหม ้อ อ.สิงหนคร สงขลำ 90280
บจ.เพชรสมบูรณ์
1195 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หำดใหญ่ สงขลำ 90110
บจ.ก ้ำวหน ้ำพลังงำน 9
34/1 ม.3 ต.นำทวี อ.นำทวี สงขลำ 90160
COCO-6256 สิงหนคร
80 ม.4 ถ.เขำแดง-ระโนด ต.ม่วงงำม อ.สิงหนคร สงขลำ 90330
บจ.เซ ้ำท์เธิรน
์ โลจิสติกส์ (2009)
9 ซ.4 (ถนนสงขลำพลำซ่ำ) ถ.สงขลำพลำซ่ำ ต.บ่อยำง อ.เมืองสงขลำ สงขลำ 90000
บจ.สมบูรณ์เอ็นเนอร์จ ี
391 ม.7 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล สตูล 91000
บจ.ภคภูม ิ
194 ม.4 ต.บำงเขำ อ.หนองจิก ปั ตตำนี 94170
บจ.ยำงไทยใต ้จังหวัดนรำธิวำส
147/3 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.ลำภู อ.เมืองนรำธิวำส นรำธิวำส 96000
บจ.ปั ตตำนีจังหวัดพำณิชย์
23/56 ถ.หนองจิก ต.สะบำรัง อ.เมืองปั ตตำนี ปั ตตำนี 94000
หจก.ทุง่ ยำงแดงเอ็นเตอร์ไพรส์
8/9 ม.1 ต.น้ ำดำ อ.ทุง่ ยำงแดง ปั ตตำนี 94140
หจก.ตุยงปิ โตรเลียม
301 ม.4 ต.ตุยง อ.หนองจิก ปั ตตำนี 94170
หจก.ส.กมลวัฒนำ
162 ม.11 ถ.นำเกลือ ต.บำนำ อ.เมืองปั ตตำนี ปั ตตำนี 94000
บจ.เอสทีซ ี ปิ โตรเลียม
36/17 ม.4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมืองปั ตตำนี ปั ตตำนี 94000
บจ.ภคภูม ิ
180/6 ม.9 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก ปั ตตำนี 94170
บจ.อัลฟำลำฮ อีเนอร์จ ี 1435
10/1 ม.5 ต.ลำงำ อ.มำยอ ปั ตตำนี 94140
หจก.ดีพ ี ปิ โตรเลียม
64 ม.6 ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ ปั ตตำนี 94120
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่
รำยชือ
ทีอ
่ ยู่
หจก.พี ที ดี ยะลำ 1431
2/9 ม.4 ต.ท่ำสำป อ.เมืองยะลำ ยะลำ 95000
บจ.ก.เสรียะลำ
85/9-10 ม.1 ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลำ ยะลำ 95160
บจ.ลอยวัฒนำ
272 ม.5 ถ.ยนตรกำรกำธร ต.บ ้ำนควน อ.เมืองสตูล สตูล 91000
หจก.สตูลปิ โตรเลีย
่ ม
198 ม.7 ถ.ยนตรกำรกำธร ต.ทุง่ นุ ้ย อ.ควนกำหลง สตูล 91130
หจก.ละงูปิโตรเลียม
227 ม.9 ต.ละงู อ.ละงู สตูล 91110
หจก.สหมิตร สตูล
412 ม.2 ต.ควนกำหลง อ.ควนกำหลง สตูล 91130
บจ.ไซฟำน
148/1 ม.7 ต.ลำภู อ.เมืองนรำธิวำส นรำธิวำส 96000
บจ.ทีเอชออยล์
221 ถ.สุขยำงค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลำ ยะลำ 95000
บจ.ที ซี เอส ออยล์ แอนด์คอนสตรัคชั4่นซ.11 ถ.ประชำวิวฒ
ั น์ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก นรำธิวำส 96120
หจก.มะนั งตำยอปิ โตรเลียม
120/1 ม.1 ต.มะนั งตำยอ อ.เมืองนรำธิวำส นรำธิวำส 96000
หจก.มนั สบริกำร
26 ม.10 ถ.รือเสำะสนองกิจ ต.รือเสำะ อ.รือเสำะ นรำธิวำส 96150
หจก.ตันหยงมัส ออยล์
2 ถ.ระแงะมรรคำ ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ นรำธิวำส 96130
สหกรณ์รถยนต์โดยสำรขนำดเล็กบำเจำะ
232 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.บำเจำะ อ.บำเจำะ นรำธิวำส 96170
หจก.บันนั งสตำปิ โตรเลียม
416 ม.2 ถ.สุขยำงค์ ต.บันนั งสตำ อ.บันนั งสตำ ยะลำ 95130
หจก.รำมันปิ โตรเลียม
146 ม.6 ถ.รำมัน ต.กำยูบอเกำะ อ.รำมัน ยะลำ 95140
หจก.เบตงปิ โตรเลียม(สำขำที1
่ )
เลขที่ 4/99 ต.เบตง อ.เบตง ยะลำ 95110
หจก.กรงปิ นังปิ โตรเลียม
106/1 ม.7 ต.กรงปิ นัง อ.กรงปิ นัง ยะลำ 95001
บจ.ซำกำต อีเนอร์จ ี 1435
7/2 ม.1 ต.ควน อ.ปะนำเระ ปั ตตำนี 94190
สน.เพือ
่ สวัสดิกำรกองร ้อยลำดตระเวนระยะไกลที
119 ม.2 ถ.แจ
1่ กองพลที
้งวัฒนะ1
่ แขวงทุ
รักษำพระองค์
ง่ สองห ้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210
้ เพลิ183/9999
่ สำรทหำร
คณะบุคคลสถำนีบริกำรน้ ำมันเชือ
งสวัสดิกำรกรมกำรสื
ม.3 ถ.สรงประภำ
อ
แขวงสีกน
ั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210
บจ.เอ.ซี.ออยล์
345 ซ.กำแพงเพชร6 ซอย5 แยก2 (โกสุมนิเวศน์) แขวงทุง่ สองห ้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210
บจ.ปิ โตรเลียม (ช่ำงอำกำศอุทศ
ิ )
244 ถ.ช่ำงอำกำศอุทศ
ิ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210
COCO-6105 ท่ำอำกำศยำน 2
171 ม.2 ถ.เทวฤทธิพ
์ ันลึก แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210
COCO-6173 สำขำสรงประภำ
2/16 ม.3 ถ.สรงประภำ แขวงสีกน
ั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210
บจ.ส.รุง่ วิภำ
201/19 ถ.วิภำวดีรังสิต แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210
่
่ แขวงบำงซือ
่ เขตบำงซือ
่ กรุงเทพมหำนคร 10800
COCO-6211 ประชำชืน
1022 ถ.ประชำชืน
COCO-6214 กำรท่ำอำกำศยำน 3 331 ถ.เชิดวุฒำกำศ แขวงสีกน
ั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210
่ กรุงเทพมหำนคร 10800
บจ.เรส แอเรีย
139 ซ.สำยสิน แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซือ
บจ.ปิ โตรเลียมอเวนิว แจ ้งวัฒนะ
99/114 ถ.แจ ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห ้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210
่ กรุงเทพมหำนคร 10800
COCO-6250 ประชำรำษฎร์
2716 ถ.กรุงเทพ-นนทบุร ี แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซือ
บจ.นพเจตน์อน
ิ โนเวชัน
42/94 ถ.สุขำภิบำล 5 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220
บจ.ส.เจริญกิจ สุขำภิบำล 5
48 ถ.สุขำภิบำล 5 แขวงออเงิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220
บจ.พลังไทยเพือ
่ ไทย
252,252/1-252/6 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย ์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220
บจ.ที.เค.ที คอมเมอร์เชียล
673/1 ถ.รำมอินทรำ แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230
บจ.แสงอำรี สเตชั่น (สำขำ 1)
593 ถ.หทัยรำษฎร์ แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510
หจก.ศรีเจริญภัณฑ์
1093 ถ.วิภำวดีรังสิต แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
้ เพลิงเพือ
สถำนีบริกำรน้ ำมันเชือ
่ สวัสดิ17/6
กำร 17
ถ.รำมอิ
รำมอินทรำ แขวงอนุสำวรีย ์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220
หจก.เอเซียกรุงเทพออยล์
33 ถ.นวมินทร์ แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230
บจ.ปิ โตรเลียมน้ ำมัน(รำมอินทรำ)
60/8 ม.4 ถ.รำมอินทรำ แขวงอนุสำวรีย ์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220
บจ.พลังไทยเพือ
่ ไทย
58/8-58/17 ถ.เสรีไทย แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230
COCO-6103 สำนั กงำนใหญ่
555 ถ.วิภำวดี-รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
COCO-6117 ลำดพร ้ำว
999/2 ถ.ลำดพร ้ำว แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
COCO-6120 กระทรวงยุตธิ รรม
บริเวณด ้ำนข ้ำงอำคำรศำลอำญำ ถ.รัชดำภิเษก บริเวณศำลอำญำ กระทรวงยุตธิ รรม แขวงลำดยำว เขตจตุจักร ก
COCO-6126 กำรรถไฟ-กำแพงเพชร 822
2 ถ.ย่ำนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
COCO-6139 นิมต
ิ ใหม่
71 ม.2 แขวงสำมวำตะวันออก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510
COCO-6201 ถนนกำแพงเพชร 2 (ฝั่ ง821
จตุจัถ.ก
กร) ำแพงเพชร 2 (ฝั่ งจตุจักร) แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
บจ.ส.รุง่ พร
239 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย ์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220
COCO-6208 พหลโยธิน 53
81 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย ์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220
COCO-6241 สวัสดิกำรกรมวิชำกำรเกษตร
50 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
COCO-6271 รำมอินทรำ กม.6.5
27/1 ถ.รำมอินทรำ แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230
บจ.แสงอำรี สเตชั่น (สำขำ 4)
388/55 ถ.หทัยรำษฎร์ แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510
บจ.ศิรส
ิ มบูรณ์กรุ๊ป
55/1 ม.2 ถ.สุวน
ิ ทวงศ์ แขวงมีนบุร ี เขตมีนบุร ี กรุงเทพมหำนคร 10510
บจ.เกษตรนวมินทร์ปิโตรเลียม
89/63 ม.4 แขวงจรเข ้บัว เขตลำดพร ้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230
COCO-6130 สุขำภิบำล 3
33/30 ม.3 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240
COCO-6132 เอกมัย-รำมอินทรำ
31/1 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลำดพร ้ำว เขตลำดพร ้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230
COCO-6192 เกษตร-นวมินทร์
79/2 ถ.ประเสริฐมนูกจิ แขวงจระเข ้บัว เขตลำดพร ้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230
บจ.พี-พำวเวอร์ พลัส
1052 ถ.รำมคำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240
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COCO-6203 ลำดพร ้ำว 71
270/3 ถ.นำคนิวำส แขวงลำดพร ้ำว เขตลำดพร ้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230
บจ.เอ็กซ์เพิรท
์ เอนเนอจี
189 ถ.ประเสริฐมนูกจิ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุม
่ กรุงเทพมหำนคร 10230
บจ.เอส พี พี เซอร์วส
ิ
71 ถ.นวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุม
่ กรุงเทพมหำนคร 10240
COCO-6222 มัยลำภ
148 ซ.ประเสริฐมนูกจิ 29 ถ.ประเสริฐมนูกจิ แขวงจรเข ้บัว เขตลำดพร ้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230
COCO-6224 ลำดปลำเค ้ำ
480 ถ.ลำดปลำเค ้ำ แขวงจระเข ้บัว เขตลำดพร ้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230
COCO-6238 นวลจันทร์
195 ม.10 ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุม
่ เขตบึงกุม
่ กรุงเทพมหำนคร 10230
บจ.เอส.ที. ร่มเกล ้ำ ปิ โตรเลียม
179 ถ.ร่มเกล ้ำ แขวงเเสนเเเสบ เขตมีนบุร ี กรุงเทพมหำนคร 10510
่ มสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530
บจ.สยำมเออเบินพัฒนำ
41/66 ม.5 ถ.เชือ
COCO-6263 ลำดพร ้ำว วังหิน
499 ถ.ลำดพร ้ำววังหิน แขวงลำดพร ้ำว เขตลำดพร ้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230
ิ ปิ โตรเลียม
บจ.สมบูรณ์สน
250 ถ.สุทธิสำรแยก 1 แขวงดินแดง เขตห ้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
บจ.สุเสรี
166 ถ.สำมเสน แขวงบ ้ำนพำนถม เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200
COCO-6101 สนำมเป้ ำ
208/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
COCO-6127 กำรรถไฟ-นพวงศ์
519 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
COCO-6129 บรรทัดทอง
110/1 ถ.บรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุร ี เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400
ิ กรุงเทพมหำนคร 10300
COCO-6140 พระรำชวัง
ภำยในบริเวณสำนั กพระรำชวัง ถ.รำชดำเนินนอก แขวงนครชัยศรี เขตดุสต
่ เขตดุสต
ิ กรุงเทพมหำนคร 10300
COCO-6142 กรมช่ำงอำกำศ
1 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงบำงซือ
COCO-6143 สวัสดิกำร ร.1 รอ.
181 ถ.วิภำวดีรังสิต แขวงสำมเสน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
COCO-6180 สุทธิสำร
80/7 ถ.สุทธิสำรวินจ
ิ ฉั ย แขวงสำมเสนนอก เขตห ้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
ิ กรุงเทพมหำนคร 10300
COCO-6182 สำมแยกพิชัย
195/4 ถ.อำนวยสงครำม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสต
บจ.อำร์ จี เอ็นเนอร์ย ี่ 2010
599/6-9 ซ.รำมคำแหง 39 (เทพลีลำ1) แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310
COCO-6251 ประชำอุทศ
ิ 2
999/2 ถ.ประชำอุทศ
ิ แขวงสำมเสนนอก เขตห ้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
บจ.บดีศร ออยล์ เซอร์วส
ิ
11/10,11/11,11/12 ถ.เจ ้ำคุณทหำร แขวงลำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520
บจ.อุนรัตน์บริกำร
195 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260
บจ.สิขรี ปิ โตรเลียม
110 ถ.ร่มเกล ้ำ แขวงคลองสำมประเวศ เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520
หจก.ชอุม
่ นิวฒ
ั น์บริกำร
42/21 ถ.สุขม
ุ วิท103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250
COCO-6111 นำนำใต ้
100/1 ถ.สุขม
ุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
COCO-6113 พัฒนำกำร
2992 ถ.พัฒนำกำร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250
COCO-6121 พระโขนง
คลังน้ ำมันพระโขนง แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10250
COCO-6151 กล ้วยน้ ำไท
4638 ถ.พระรำม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
COCO-6118 รำมคำแหง
ถ.รำมคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250
COCO-6199 ลำซำล
627 ถ.ลำซำล แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260
บจ.เอส ซี จี ประเวศ
953 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250
COCO-6204 ศรีนครินทร์
13/26 ม.1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250
COCO-6253 กำรนิคมอุตสำหกรรมลำดกระบั
105 ถ.ฉลองกรุ
ง
ง แขวงลำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520
บจ.ชัยพัฒนำบริกำร
18/11 ม.8 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบำงขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150
COCO-6134 สุขม
ุ วิท 62
2148/1 ถ.สุขม
ุ วิท แขวงพระโขนงใต ้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10250
COCO-6146 เจริญกรุง 87
2211 ถ.เจริญกรุง แขวงวัดพระยำไกร เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120
COCO-6162 สำนั กงำนปลัดกระทรวงกลำโหม(บำงนำขำออก)
82 ซ.สุขม
ุ วิท 64 แขวงพระโขนงใต ้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260
COCO-6184 บำงนำ-ขำเข ้ำ
104 ซ.สุขม
ุ วิท 64 แยก 10 แขวงพระโขนงใต ้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260
COCO-6195 สำนั กงำนปลัดกระทรวงกลำโหม(บำงนำขำเข
138 ซ.สุขม
ุ วิท 64 แยก
้ำ)(1)
10 แขวงพระโขนงใต ้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260
บจ.เพ็ชรประคอง
74/4 ม.6 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงบำงแวก เขตภำษี เจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160
COCO-6212 พระรำม 3
591/3 ถ.พระรำมที่ 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120
COCO-6267 จอมทอง
91 ม.2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150
บจ.ทองคำทิพย์
678 ถ.พระรำมที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150
บจ.เทคโนปิ โตรเลียม
288/75 ม.2 ถ.พุทธบูชำ แขวงบำงมด เขตทุง่ ครุ กรุงเทพมหำนคร 10140
หจก.พงษ์สถำพรปิ โตรเลียม
747,749 ถ.บำงแค แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160
บจ.ถำวรปิ โตรเลีย
่ ม
416 ถ.พุทธมณฑลสำย 2 แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160
บจ.ส.เจริญสมบัตป
ิ ิ โตรเลียม
622 ถ.กำญจนำภิเษก แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160
หจก.จงเจริญยิง่ ยืนนำน
1046/1 ถ.เอกชัย แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150
บจ.โอเอซิส แก๊ส แอนด์ ออย
682 ถ.เอกชัย แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150
COCO-6133 บำงบอน
99/99 ม.4 ถ.เอกชัย แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150
COCO-6166 สำขำบำงขุนเทียน
95 ม.6 ถ.บำงขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150
บจ.ประเสริฐรัตนศิร ิ
เลขที่ 2 ถนนบำงขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150
COCO-6223 สุขสวัสดิ์
100/1 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บรู ณะ กรุงเทพมหำนคร 10140
COCO-6226 รำษฎร์บรู ณะ(ขำเข ้ำ) 170/2 ถ.รำษฎร์บรู ณะ แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บรู ณะ กรุงเทพมหำนคร 10140
COCO-6237 รำษฎร์บรู ณะ(ขำออก) 193/2 ถ.รำษฎร์บรู ณะ แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บรู ณะ กรุงเทพมหำนคร 10140
COCO-6242 พระรำม 2 (ขำออก) 585 ถ.พระรำมที่ 2 เเขวงเเสมดำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150
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บจ.ประจวบคีรข
ี ันธ์ปิโตรเลียม
88 ม.14 ถ.ปิ่ นเกล ้ำ-นครไชยศรี แขวงฉิมพลี เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหำนคร 10170
บจ.ชัยพร ปิ โตรเลียม
1414 ถ.มำเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160
บจ.อินเตอร์ปิโตรเลียม
58/5 ม.19 ถ.กำญจนำภิเษก แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นำ กรุงเทพมหำนคร 10170
หจก.เพชรคลองบัวบริกำร
57/7 ม.5 ถ.สวนผัก แขวงฉิมพลี เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหำนคร 10170
หจก.เพ็ชรทวีโชค
25 ม.9 ถ.ปิ่ นเกล ้ำ-นครชัยศรี แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นำ กรุงเทพมหำนคร 10170
บจ.เพชรธนวรรณ
98 ถ.บรมรำชชนนี แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นำ กรุงเทพมหำนคร 10170
บจ.รำชพฤกษ์ปิโตรเลียม
31/12 ม.13 ถ.รำชพฤกษ์ แขวงบำงระมำด เขตตลิง่ ชั่น กรุงเทพมหำนคร 10170
บจ.เพชรรำชพฤกษ์ปิโตรเลียม
32/9 ม.13 ถ.รำชพฤกษ์ แขวงบำงระมำด เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหำนคร 10170
COCO-6131 หนองแขม
7/5 ม.12 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค ้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160
COCO-6137 กำรรถไฟบำงกอกน ้อย 150/1 ถ.อิสรภำพ แขวงบ ้ำนช่ำงหล่อ เขตบำงกอกน ้อย กรุงเทพมหำนคร 10700
COCO-6206 จรัญสนิทวงศ์ 94
684/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงอ ้อ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700
บจ.สินมำไพบูลย์ ปิ โตรเลียม
228 ถ.พุทธมณฑล สำย 3 แขวงหนองค ้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160
COCO-6247 บรมรำชชนนี ขำเข ้ำ 302/1 ถ.บรมรำชชนนี เเขวงฉิมพลี เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหำนคร 10170
บจ.เพชรพระเทพปิ โตรเลียม
511 ถ.พรำนนก-พุทธมณฑลสำย 4 เเขวงบำงพรม เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหำนคร 10170
บจ.เหรียญทองรำชพฤกษ์
59 ถ.รำชพฤกษ์ แขวงตลิง่ ชัน เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหำนคร 10170
ปั ญญำมอเตอร์
#N/A
บจ.สุขม
ุ เซอร์วส
ิ
118 ม.1 ต.ต ้นเปำ อ.สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
บจ.สุขม
ุ เซอร์วส
ิ
169 ม.3 ต.สำรภี อ.สำรภี เชียงใหม่ 50140
บจ.สุขม
ุ เซอร์วส
ิ
172 ม.3 ถ.โชตนำ ต.ขีเ้ หล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่ 50150
บจ.สุขม
ุ เซอร์วส
ิ
21 ม.12 ต.ข่วงเปำ อ.จอมทอง เชียงใหม่ 50160
บจ.สุขม
ุ เซอร์วส
ิ
33 ม.8 ต.เชียงดำว อ.เชียงดำว เชียงใหม่ 50170
บจ.สุขม
ุ เซอร์วส
ิ
5/15 ม.7 ต.ริมใต ้ อ.แม่รม
ิ เชียงใหม่ 50180
บจ.เชียงใหม่ลักษณพงษ์
111/38 ม.1 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.หนองป่ ำครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
หจก.พนำพนธ์เชียงใหม่
สำขำที่ 3 29/4 ม.1 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หำงดง อ.หำงดง เชียงใหม่ 50230
บจ.เชียงใหม่ลักษณพงษ์
2 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.ช ้ำงม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
หจก.พนำพนธ์เชียงใหม่
174 ม.3 ต.ดอนเปำ อ.แม่วำง เชียงใหม่ 50360
หจก.นอร์ธเทิรน
์ เชียงใหม่ออยล์
202 ม.4 ต.ท่ำศำลำ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
บจ.สุขม
ุ เซอร์วส
ิ
374 ถ.เชียงใหม่-ลำปำง ต.ฟ้ ำฮ่ำม อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
บจ.แม่โจ ้ออยล์เซอร์วส
ิ
33/1 ม.5 ถ.เชียงใหม่-พร ้ำว ต.หนองหำร อ.สันทรำย เชียงใหม่ 50290
บจ.เชียงใหม่ลักษณพงษ์
161 ม.10 ถ.คันคลองชลประทำน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
หจก.ฝำงนครพิงค์ศรีวบ
ิ ล
ู ย์
523/1 ม.5 ถ.โชตนำ ต.เวียง อ.ฝำง เชียงใหม่ 50110
หจก.พนำพนธ์เชียงใหม่(1)
274/1 ม.9 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ยุหว่ำ อ.สันป่ ำตอง เชียงใหม่ 50120
หจก.จันทร์ศรีพร ้ำว
295 ม.4 ถ.ปิ งโค ้ง-เวียงป่ ำเป้ ำ ต.เวียง อ.พร ้ำว เชียงใหม่ 50190
หจก.บุญทวีแม่รม
ิ
292 ม.1 ถ.โชตนำ ต.ริมใต ้ อ.แม่รม
ิ เชียงใหม่ 50180
หจก.เจริญสุขเซอร์วส
ิ แม่แจ่ม
211 ม.12 ต.ช่ำงเคิง่ อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
หจก.เชียงใหม่สหชัยวัฒนำ
157 ม.5 ต.สันนำเม็ง อ.สันทรำย เชียงใหม่ 50210
หจก.สหทวีปิโตรเลียม
405/1 ม.4 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึง้ อ.สำรภี เชียงใหม่ 50140
สถำนีบริกำรสวัสดิกำร กองบิน41
10 ม.3 ถ.สนำมบิน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
สหกรณ์กำรเกษตรฝำง จำกัด
121/1 หมู1
่ 4 ต.เวียง อ.ฝำง เชียงใหม่ 50110
หจก.พรมีชัย 2549
124 ม.10 ถ.ฝำง-ท่ำตอน ต.แม่อำย อ.แม่อำย เชียงใหม่ 50280
COCO-6169 สำขำสำรภี
75 ม.7 ถ.สำยเชียงใหม่-ลำปำง ต.สำรภี อ.สำรภี เชียงใหม่ 50140
บจ.แฝดสำม ศรีจอมทอง
9 ม.9 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ข่วงเปำ อ.จอมทอง เชียงใหม่ 50160
บจ.สมพงษ์โชติกำญจน์
104/1 ม.4 ถ.เชียงใหม่-เชียงรำย ต.ตลำดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
หจก.เพชรน้ ำแพร่เอ็นเนอร์จ ี
99 ม.10 ต.น้ ำแพร่ อ.หำงดง เชียงใหม่ 50230
บจ.มิตรเกือ
้ กูล ปิ โตรเลียม
15 ม.9 ถ.เชียงใหม่-แม่สะเรียง ต.หำงดง อ.ฮอด เชียงใหม่ 50240
บจ.ปิ ตพ
ุ งศ์ ปิ โตรเลียม
401 ม.5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปรำกำร เชียงใหม่ 50320
COCO-6225 สวัสดิกำรมหำวิทยำลัยแม่
63โม.4
จ ้ ต.หนองหำร อ.สันทรำย เชียงใหม่ 50210
COCO-6228 สันกำแพง
209 ม.8 ต.ต ้นเป่ ำ อ.สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
COCO-6232 หำยยำ
235/1 ถ.มหิดล ต.ช ้ำงคลำน อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53000
บจ.ล ้ำนพันแก ้ว ออยล์
163 ม.1 ต.สันกลำง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
COCO-6256 เพือ
่ สวัสดิกำรมหำวิทยำลั
239/1
ยเชียถ.ห
งใหม่
้วยแก ้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
หจก.เจริญนครเชียงใหม่
168 ม.5 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทรำย เชียงใหม่ 50290
COCO-6260 สันกำแพง 2
4/23 ม.6 ต.หนองป่ ำครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
COCO-6277 หนองหอย
#N/A
หจก.ฟูแสงปิ โตรเลียม
263 ม.9 ต.ห ้วยลำน อ.ดอกคำใต ้ พะเยำ 56120
หจก.เด่นห ้ำปิ โตรเลียม
33 ม.3 ถ.เด่นห ้ำ-ดงมะดะ ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงรำย เชียงรำย 57000
หจก.เด่นห ้ำปิ โตรเลียม
(สำขำ3) 95/6 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงรำย เชียงรำย 57000
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่ ยู่
หจก.ปั ญญำมอเตอร์ส(สำขำที7
่ )ริมกก483 ม.5 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงรำย เชียงรำย 57000
หจก.เด่นห ้ำปิ โตรเลียม
384/15 ม.6 ถ.บ ้ำนฝั่ งหมิน
่ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงรำย เชียงรำย 57100
หจก.แม่สรวยปิ โตรเลียม
18 ม.7 ถ.เชียงรำย-เชียงใหม่ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย เชียงรำย 57180
หจก.ศิรดำพำณิชย์
645 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมืองเชียงรำย เชียงรำย 57000
บจ.ไพบูลย์สวุ รรณ
335 ม.2 ถ.ทำงหลวงสำยเอเซีย ต.ท่ำสุด อ.เมืองเชียงรำย เชียงรำย 57100
บจ.แม่กรณ์ปิโตรเลียม
133 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.สันทรำย อ.เมืองเชียงรำย เชียงรำย 57000
หจก.หลิม
่ เซ่งพงษ์
265 ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพำน อ.พำน เชียงรำย 57120
หจก.หลิม
่ เซ่งพงษ์
4 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพำน อ.พำน เชียงรำย 57120
หจก.ปิ ยะพรเจริญกิจ
129 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพำงคำ อ.แม่สำย เชียงรำย 57130
หจก.ปิ ยะพรเจริญกิจ
89 ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน เชียงรำย 57120
หจก.ปิ ยะพรเจริญกิจ
490 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.โป่ งงำม อ.แม่สำย เชียงรำย 57130
หจก.ปิ ยะพรเจริญกิจ
284 ม.10 ต.นำงแล อ.เมืองเชียงรำย เชียงรำย 57000
หจก.เชียงรำยกิตติรัตน์
19 ม.1 ถ.เชียงรำย-เชียงใหม่ ต.แม่เจดีย ์ อ.เวียงป่ ำเป้ ำ เชียงรำย 57260
หจก.เด่นห ้ำปิ โตรเลียม
23 ถ.รำชโยธำ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงรำย เชียงรำย 57000
หจก.ดอยปุยปิ โตรเลียม
99 ม.6 ถ.เชียงรำย-เทิง ต.ท่ำสำย อ.เมืองเชียงรำย เชียงรำย 57000
หจก.ดอยปุยปิ โตรเลียม
324 ม.2 ถ.เชียงรำย-เทิง ต.เวียง อ.เทิง เชียงรำย 57160
หจก.ธนรักษ์ปิโตรเลียม
71 ม.11 ต.จอมหมอกแก ้ว อ.แม่ลำว เชียงรำย 57250
บจ.เคยูออยล์
347 ม.12 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงรำย เชียงรำย 57000
หจก.59ก ้ำวหน ้ำ
253 ม.2 ต.ครึง่ อ.เชียงของ เชียงรำย 57140
หจก.เวียงแก่นปิ โตรเลียม
238 ม.1 ต.หล่ำยงำว อ.เวียงแก่น เชียงรำย 57310
หจก.พิบล
ู ธัมพำณิชย์
180 ม.11 ถ.เชียงคำ-เทิง ต.สบบง อ.ภูซำง พะเยำ 56110
หจก.ฟูแสงปิ โตรเลียม
176 ถ.พะเยำ-เชียงคำ ต.สันโค ้ง อ.ดอกคำใต ้ พะเยำ 56120
หจก.สุทวีปิโตรเลียม
407 ม.4 ต.หย่วน อ.เชียงคำ พะเยำ 56110
หจก.วันสิร ิ เซอร์วส
ิ
403/1 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ตำ่ อ.เมืองพะเยำ พะเยำ 56000
บจ.ฟูแสงเซอร์วส
ิ 2008
315 ม.15 ต.บ ้ำนต๋อม อ.เมืองพะเยำ พะเยำ 56000
หจก.ใบมงคลปิ โตรเลียม
9 ม.11 ต.แม่กำ อ.เมืองพะเยำ พะเยำ 56000
บจ.พี.บี.ปิ โตรเลียม
116/1 ม.10 ต.หย่วน อ.เชียงคำ พะเยำ 56110
บจ.ธ.1994 ปิ โตรเลียม
(สำขำที0
่ 001) 171/4 ม.12 ถ.พหลโยธิน ต.ล ้อมแรด อ.เถิน ลำปำง 52160
บจ.ภำคเหนือชัยวัฒนำ
198 ม.8 ต.ห ้ำงฉั ตร อ.ห ้ำงฉั ตร ลำปำง 52190
่ งสอน แม่ฮอ
่ งสอน 58000
บจ.สุขม
ุ เซอร์วส
ิ
110 ถ.ขุนลุมประพำส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮอ
่ งสอน 58110
บจ.สุขม
ุ เซอร์วส
ิ
200 ม.3 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง แม่ฮอ
่ งสอน 58130
บจ.สุขม
ุ เซอร์วส
ิ
48 ม.8 ต.เวียงใต ้ อ.ปำย แม่ฮอ
่ งสอน 58140
บจ.สุขม
ุ เซอร์วส
ิ
284 ม.2 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม แม่ฮอ
่ งสอน 58110
หจก.เค.ซี.ซี.แม่สะเรียง(สำขำทีอ
่ อกใบก
446ำกัม.12
บภำษี
ถ.แม่
เป็ นสำขำที
สะเรียง ่ ต.บ
0001)
้ำนกำศ อ.แม่สะเรียง แม่ฮอ
บจ.พัฒนำสหกล
490 ถ.ไฮเวย์ลำปำง-งำว ต.พระบำท อ.เมืองลำปำง ลำปำง 52000
บจ.ลำปำงไพศำลบริกำร
431 ม.5 ถ.ท่ำล ้อ-ห ้วยเป้ ง ต.บ่อแฮ ้ว อ.เมืองลำปำง ลำปำง 52000
บจ.ธ.1994 ปิ โตรเลียม
163/2 ม.12 ถ.พหลโยธิน ต.ล ้อมแรด อ.เถิน ลำปำง 52160
หจก.วนำกำร
97/6 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมืองลำปำง ลำปำง 52100
หจก.ถำวรชัยลำปำง
26 ถ.ไฮเวย์ลำปำง-งำว ต.ชมพู อ.เมืองลำปำง ลำปำง 52000
หจก.กิจเสรีปิโตรเลียม
141 ถ.ไฮเวย์ลำปำง-งำว ต.สบตุย
๋ อ.เมือง ลำปำง 52000
หจก.เกำะคำกำรปิ โตรเลียม
407/1 ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.ศำลำ อ.เกำะคำ ลำปำง 52130
หจก.วังเหนือปิ โตรเลียม
375 ม.4 ถ.ลำปำง-วังเหนือ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ ลำปำง 52140
หจก.บัวตำกรุ๊ป
136 ม.2 ถ.เสริมงำม-เกำะคำ ต.ทุง่ งำม อ.เสริมงำม ลำปำง 52210
หจก.ลำปำง ซิตอ
ี้ อยล์
227 ม.16 ต.พิชัย อ.เมืองลำปำง ลำปำง 52000
สหกรณ์กำรเกษตรแม่เมำะพัฒนำ จำกั570/1
ด
ม.8 ต.แม่เมำะ อ.แม่เมำะ ลำปำง 52220
หจก.ธนั นท์ตำ ปิ โตรเลียม
133/3 ม.1 ถ.ลำปำง-งำว ต.พิชัย อ.เมืองลำปำง ลำปำง 52000
หจก.เอ แอนด์ เอส ออยล์
589 ม.15 ถ.จำมเทวี ต.บ่อแฮ ้ว อ.เมืองลำปำง ลำปำง 52100
หจก.ธนั นท์กรปิ โตรเลียม
111 ถ.ลำปำง-แม่ทะ ต.พระบำท อ.เมืองลำปำง ลำปำง 52000
บจ.สุขสำรำญ ปิ โตรเลียม
151 ม.2 ต.นำแก อ.งำว ลำปำง 52110
หจก.เอกะหน่อง ปิ โตรเลียม
1141 ม.1 ต.พระบำท อ.เมืองลำปำง ลำปำง 52000
บจ.ภัตรำนครเขลำงค์ ปิ โตรเลียม
415 ม.3 ต.ศำลำ อ.เกำะคำ ลำปำง 52130
บจ.น้ ำมันป่ ำซำงกรุ๊ป
154 ม.4 ถ.ลำพูน-ลี้ ต.ป่ ำซำง อ.ป่ ำซำง ลำพูน 51120
หจก.ช.ชญำปิ โตรเลียม
104 ม.10 ต.บ ้ำนกลำง อ.เมืองลำพูน ลำพูน 51000
บจ.ลำพูน ปิ โตรเลียม
118/1 ม.4 ต.หนองหนำม อ.เมืองลำพูน ลำพูน 51000
หจก.ทรัพย์พยอมปิ โตรเลียม
109 ม.8 ต.บ ้ำนกลำง อ.เมืองลำพูน ลำพูน 51000
หจก.พนำพนธ์ป่ำซำง
274 ม.4 ถ.ป่ ำซำง-ลี้ ต.มะกอก อ.ป่ ำซำง ลำพูน 51120
บจ.พนำพนธ์ลำพูน
225 ม.4 ต.ต ้นธง อ.เมืองลำพูน ลำพูน 51000
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บจ.ซิตตี้ กรุ๊ป แอด งำว
198 ม.2 ต.หลวงใต ้ อ.งำว ลำปำง 52110
บจ.ภำคเหนือชัยวัฒนำ
590 ม.14 ต.ลี้ อ.ลี้ ลำพูน 51110
หจก.ปั ญญำมอเตอร์ส
92 ม.1 ถ.บรมอำสน์ ต.ท่ำเสำ อ.เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
หจก.ปั ญญำมอเตอร์ส
13/11 ถ.เจษฎำบดินทร์ ต.ท่ำอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
หจก.เอปิ โตรเลียม
156/3 ม.11 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล อุตรดิตถ์ 53130
บจ.พลกฤตเซอร์วส
ิ เอ็นเนอร์ย ี่
302/3 หมูท
่ 6
ี่ ต.ร ้องเข็ม อ.ร ้องกวำง แพร่ 54140
บจ.สุขม
ุ เซอร์วส
ิ
77/4 ถ.มหำยศ ต.ในเวียง อ.เมืองน่ำน น่ำน 55000
บจ.สุขม
ุ เซอร์วส
ิ
12 ถ.เจ ้ำฟ้ ำ ต.ในเวียง อ.เมืองน่ำน น่ำน 55000
บจ.สุขม
ุ เซอร์วส
ิ
607 ม.4 ถ.เจ ้ำฟ้ ำ ต.กลำงเวียง อ.เวียงสำ น่ำน 55110
บจ.สุขม
ุ เซอร์วส
ิ
435 ม.3 ถ.ปั ว-ศิลำเพชร ต.ปั ว อ.ปั ว น่ำน 55120
บจ.สุขม
ุ เซอร์วส
ิ
128 ม.4 ถ.วรนคร ต.ท่ำวังผำ อ.ท่ำวังผำ น่ำน 55140
บจ.สุขม
ุ เซอร์วส
ิ
260 ม.1 ถ.เจ ้ำฟ้ ำ ต.นำน ้อย อ.นำน ้อย น่ำน 55150
ศึกษำภัณฑ์พำณิชย์
สำนั กงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรด ้ำนกำร190 ม.1ถ ต.งิว้ งำม อ.เมืองอุตร
COCO-6240 ดูใ่ ต ้
110 ม.12 ถ.เจ ้ำฟ้ ำ ต.ดูใ่ ต ้ อ.เมืองน่ำน น่ำน 55000
บจ.พลกฤตเซอร์วส
ิ เอ็นเนอร์ย ี่
187 ม.8 ต.นำจักร อ.เมืองแพร่ แพร่ 54000
COCO-6148 แพร่
275 ม.10 ถ.อุตรดิตถ์ ต.แม่จ๊ ัวะ อ.เด่นชัย แพร่ 54110
หจก.เอ ปิ โตรเลียม
86 ม.13 ต.ป่ ำแมต อ.เมืองแพร่ แพร่ 54000
หจก.เอ ปิ โตรเลียม
(สำขำที่ 2) 96 ม.4 ต.ทุง่ น ้ำว อ.สอง แพร่ 54120
หจก.เอกะชัย
241 ม.5 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย แพร่ 54110
บจ.เอส บี พี (168)
9/2 ม.1 ต.ทุง่ กวำว อ.เมืองแพร่ แพร่ 54000
หจก.แพทอง
3/94 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ แพร่ 54000
COCO-6270 ร ้องกวำง
320/3 ม.6 ต.ร ้องเข็ม อ.ร ้องกวำง แพร่ 54140
หจก.ลำปำง ซิตอ
ี้ อยล์
หจก.ลำปำง ซิตอ
ี้ อยล์ (สำขำ 1) 182 ม.2 ต.น้ ำชำ อ.สูงเม่น แพร่ 54130
บจ.5 แพน
31/2 ถ.เจริญธรรม ต.ท่ำอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
บจ.5 แพน
200 ม.5 ต.ป่ ำเช่ำ อ.เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
หจก.อุตรดิตถ์ออยล์
85 ม.4 ต.ป่ ำเซ่ำ อ.เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
หจก.โชติเพิม
่ พูนทรัพย์ปิโตรเลียม 111/11 ม.4 ต.แสนตอ อ.น้ ำปำด อุตรดิตถ์ 53110
หจก.อุตรดิตถ์เพิม
่ พูนทรัพย์ปิโตรเลียม
155 ม.6 ต.บ ้ำนเกำะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
COCO-6188 สวัสดิกำรมหำวิทยำลัยรำชภั
85/84
ฏเพชรบู
ม.11 ต.สะเดี
รณ์
ยง อ.เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000
สน.ปตท. สำขำวังทอง
100/2 ม.4 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
บจ.ศุภสิรป
ิ ิ โตรเลียม
199 ม.4 ต.พลำยชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
หจก.ช่ำงพินจ
ิ ปิ โตรเลียม
57 ม.10 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.บำงระกำ อ.บำงระกำ พิษณุโลก 65140
บจ.กอบชัย บำงระกำปิ โตรเลียม
99/1 ม.15 ต.บำงระกำ อ.บำงระกำ พิษณุโลก 65140
บจ.กอบชัยปิ โตรเลียม 2559
555 ม.3 ต.ปำกโทก อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
บจ.ช่ำงพินจ
ิ เทรดดิง้ กรุ๊ป
188 ม.6 ต.เนินมะปรำง อ.เนินมะปรำง พิษณุโลก 65190
บจ.ทรีเค ออยล์
55 ม.11 ต.น้ ำชุน อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110
บจ.พยงค์ปิโตรเลียม
656 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
บจ.พิษณุโลกนครปิ โตรเลียม
#N/A
บจ.พิษณุโลกนครปิ โตรเลียม
1 ม.15 ต.วังพิกล
ุ อ.วังทอง พิษณุโลก 65130
บจ.พี เอ เอ็ม เอนเนอร์จ ี
888 ม.1 ต.ชัยนำม อ.วังทอง พิษณุโลก 65130
บจ.เพชรชมภูปิโตรเลียม
179 ม.9 ต.ห ้วยสะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67210
บจ.เมเจอร์ เซ็นทรัล
234 ม.1 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุร ี เพชรบูรณ์ 67130
บจ.วันเวลำ เอนเนอร์จ ี
333 ม.4 ต.ป่ ำแดง อ.ชำติตระกำร พิษณุโลก 65170
บจ.ศรีสธ
ุ ำ
285-286 ม.6 ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
บจ.ศรีสธ
ุ ำออยล์
179 ม.2 ต.ท่ำโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
บจ.สหพัฒนำ ออยล์
97 ม.7 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110
บจ.สหพัฒนำปิ โตรเลียม
71 ม.16 ต.น้ ำชุน อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110
บจ.สิทธิชัยพัฒนำปิ โตรเลียม
99 ม.5 ต.โคกสะอำด อ.ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 67170
บจ.เอสอำร์ ซินเนอร์จ ี
555 ม.5 ต.บ ้ำนโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000
บจ.แอลแอนด์ท ี ปิ โตรเลียม
171 ถ.บรมไตรโลกนำรถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
หจก.ช่ำงพินจ
ิ ปิ โตรเลีย
่ ม
(สำขำ2) 7/4 ม.1 ต.บ ้ำนกร่ำง อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
หจก.ช่ำงพินจ
ิ ปิ โตรเลีย
่ ม
83/1 ม.11 บ ้ำนคลองเมม ต.ท่ำช ้ำง อ.พรหมพิรำม พิษณุโลก 65150
หจก.ทรัพย์รงุ่ เรือง ปิ โตรเลียม
27/55 ถ.เอกำทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
หจก.นพพรออยล์
555 ม.1 ต.วังทอง อ.วังทอง พิษณุโลก 65130
หจก.พัฒนำผลปิ โตรเลียม
26 ม.3 ถ.สระบุร-ี หล่มสัก ต.บึงสำมพัน อ.บึงสำมพัน เพชรบูรณ์ 67160
หจก.พิษณุโลกธีรวัฒน์
6/15 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
หจก.พิษณุโลกธีรวัฒน์
5/5 ม.2 ต.ท่ำทอง อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
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หจก.พิษณุโลกพลังงำน
192/1 ม.6 ต.ท่ำทอง อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
หจก.มิตรศิลป์ บริกำร
149 ม.2 ต.แคมป์ สน อ.เขำค ้อ เพชรบูรณ์ 67280
หจก.โรจน์ ประทักษ์บริกำร
218 ม.6 ถ.สระบุร-ี หล่มสัก ต.ยำงงำม อ.หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140
หจก.วังนกแอ่นกำรปิ โตรเลียม
177/1 ม.6 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง พิษณุโลก 65130
หจก.วัฒนำออยล์แอนด์เซอร์วส
ิ
355/4 ม.10 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
หจก.วัฒนำออยล์แอนด์เซอร์วส
ิ
26/2 ถ.ธรรมบูชำ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
หจก.วีรชัยหล่มสักเซอร์วส
ิ
239/102 ม.1 ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000
หจก.ศรีสธุ ำไพศำล
13/2 ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
หจก.สหนำแสงเซอร์วส
ิ
339 ม.2 ต.เนินเพิม
่ อ.นครไทย พิษณุโลก 65120
หจก.สหมิตรชนแดนบริกำร
762 ม.4 ถ.ตะพำนหิน-วังชมภู ต.ชนแดน อ.ชนแดน เพชรบูรณ์ 67150
หจก.สีหรำช ปิ โตรเลียม
34/9 ม.10 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
หจก.หล่มเก่ำ พี แอนด์ เค ปิ โตรเลียม269 ม.4 ต.นำซำ อ.หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์ 67120
หจก.หล่มเก่ำปิ โตรเลียม
113 ม.1 ถ.หล่มสัก-เลย ต.นำแซง อ.หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์ 67120
ั นครสวรรค์ 60180
หจก.สลกบำตรบริกำร สำขำ 2
130 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.บำงแก ้ว อ.บรรพตพิสย
หจก.นพพรออยล์
61 ม.5 ต.บ ้ำนนำ อ.วชิรบำรมี พิจต
ิ ร 66140
บจ.อุตสำหกรรมแควใหญ่
78/12 ถ.พหลโยธิน ต.กลำงแดด อ.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
บจ.เกียรติสมพงษ์
17/3 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต.ยำงตำล อ.โกรกพระ นครสวรรค์ 60170
บจ.ทรงวุฒก
ิ ำรปิ โตรเลียม
99 ม.7 ถ.โกรกพระ-ทับทัน ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ นครสวรรค์ 60170
บจ.ทรงวุฒก
ิ ำรปิ โตรเลียม
5 ม.10 ต.ลำดยำว อ.ลำดยำว นครสวรรค์ 60150
หจก.บริกำรปิ โตรเลียมโกรกพระ
149 ม.4 ถ.นครสวรรค์-โกรกพระ ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ นครสวรรค์ 60170
หจก.พรหมประกอบปิ โตรเลียม
1/3 ถ.สวรรค์วถ
ิ ี ต.ปำกน้ ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
หจก.อรุณสวัสดิป
์ ิ โตรเลียม
20/2 ม.9 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.บำงม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
หจก.เยือ
่ บริกำรปำกน้ ำโพ
176/3 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
หจก.ท่ำตะโกกำรปิ โตรเลียม
630/3 ม.1 ถ.ไพศำลี-ท่ำตะโก ต.ท่ำตะโก อ.ท่ำตะโก นครสวรรค์ 60160
หจก.ศลโกสุม
943/10 ม.9 ถ.สวรรค์วถ
ิ ี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
ิ นำค 1995
หจก.วิชต
925 ม.15 ต.ตำคลี อ.ตำคลี นครสวรรค์ 60140
หจก.โยธินบริกำร
215/119 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
หจก.ต ้องตำมเบญจ์
492 ม.7 ต.ท่ำตะโก อ.ท่ำตะโก นครสวรรค์ 60160
บจ.เอ็นทีเค ปิ โตรเลียม
405 ม.4 ต.มหำโพธิ อ.เก ้ำเลีย
้ ว นครสวรรค์ 60230
หจก.เอือ
้ จิรกำล ปิ โตรเลียม
74/6 ม.2 ถ.นครสวรรค์-ท่ำตะโก ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
หจก.ลำดยำว กำรปิ โตรเลียม
999 ม.13 ต.ลำดยำว อ.ลำดยำว นครสวรรค์ 60150
บจ.บี.บี.พี. มินม
ิ ำร์ท
6/6 ม.6 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
หจก.จันเสนออยล์
97 ม.4 ต.สร ้อยทอง อ.ตำคลี นครสวรรค์ 60210
บจ.ชอบประดิถ เอนเนอร์จ ี กรุ๊ป
199 ม.4 ต.ทำนบ อ.ท่ำตะโก นครสวรรค์ 60160
บจ.ศรีวจิ ต
ิ ร (2017)
285 ม.3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว นครสวรรค์ 60110
บจ.เค.ที.ดี.ปิ โตรเลียม
17/5 ม.7 ต.ยำงตำล อ.โกรกพระ นครสวรรค์ 60170
หจก.ปั ้มศรีวนิชย์
2/26 ถ.บุษบำ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจต
ิ ร พิจต
ิ ร 66000
หจก.บำงมูลนำกสำมประสำน
1/47 ม.9 ต.หอไกร อ.บำงมูลนำก พิจต
ิ ร 66120
บจ.พี เอส ที ไพรัชบริกำร
126 ม.4 ต.โพธิไ์ ทรงำม อ.บึงนำรำง พิจต
ิ ร 66130
หจก.วังงิว้ เจริญกิจปิ โตรเลียม
111 ม.2 ต.วังงิว้ ใต ้ อ.ดงเจริญ พิจต
ิ ร 66210
หจก.เอเซียพิจต
ิ รออยล์
139 ม.1 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.หนองหลุม อ.วชิรบำรมี พิจต
ิ ร 66220
หจก.เอเซียพิจต
ิ รออยล์
142/4 ม.10 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
หสน.หลิมศิรวิ งษ์
118 ม.8 ถ.พิจต
ิ ร-ตะพำนหิน ต.ท่ำหลวง อ.เมืองพิจต
ิ ร พิจต
ิ ร 66000
หจก.ป.อินทรำ(พลังงำน)
168 ม.3 ต.ทับคล ้อ อ.ทับคล ้อ พิจต
ิ ร 66150
บจ.ปตท.สำกเหล็ก
236/1 ม.1 ต.สำกเหล็ก อ.สำกเหล็ก พิจต
ิ ร 66160
บจ.พี ที ไพรัช ปิ โตรเลียม เซอร์วส
ิ 109 ม.17 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.เนินปอ อ.สำมง่ำม พิจต
ิ ร 66140
บจ.ทองปำกน้ ำปิ โตรเลีย
่ ม
133/4 ม.4 ต.บ ้ำนกร่ำง อ.กงไกรลำศ สุโขทัย 64170
หจก.สมบัตศ
ิ รีนครบริกำร
25 ม.4 ถ.ศรีนคร-อุตรดิตถ์ ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร สุโขทัย 64180
บจ.เอส แอล พี เซอร์วส
ิ
212 ม.2 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก สุโขทัย 84110
หจก.สุธนำ ปิ โตรเลีย
่ ม
2/58 ม.12 ถ.จรดวิถถ
ี อ
่ ง ต.บ ้ำนกล ้วย อ.เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000
หจก.สุโขทัยนครปิ โตรเลียม
384/17 ม.2 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ ้ำนสวน อ.เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64220
หจก.พงษ์พันธ์ปิโตรเลียม
2/1 ม.1 ถ.เลีย
่ งเมืองสุโขทัย-กำแพงเพชร ต.ปำกแคว อ.เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000
หจก.เพชรรุง่ ปิ โตรเลียม (2007)
72 ม.8 ต.โตนด อ.คีรม
ี ำศ สุโขทัย 64160
หจก.สุวรรณ ปิ โตรเลียม
61/2 ม.4 ต.ลำนหอย อ.บ ้ำนด่ำนลำนหอย สุโขทัย 64140
บจ.ต ้นน่ำนทรำนเทค(สำขำที่ 3)
110 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.ประดำง อ.วังเจ ้ำ ตำก 63000
หจก.กำแพงเพชรวิวฒ
ั น์
144 ถ.กำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
หจก.สุทธิศักดิบ
์ ริกำร
359 ถ.พหลโยธิน ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
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หจก.พรำนกระต่ำย ปิ โตรเลียม
21/1 ม.1 ต.ถ้ำกระต่ำยทอง อ.พรำนกระต่ำย กำแพงเพชร 62110
หจก.เพชรทรงธรรมปิ โตรเลียม
36 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
หจก.โค ้งวิไลไทยเสรี
9 ม.13 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง กำแพงเพชร 62120
หจก.กำแพงเพชรอุดมทรัพย์
205 ม.3 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
หจก.ไทยเสรีปิโตรเลียม
75 ม.10 ต.โค ้งไผ่ อ.ขำณุวรลักษบุร ี กำแพงเพชร 62130
หจก.ส.รัตนำกร
193 ม.4 ต.ระหำน อ.บึงสำมัคคี กำแพงเพชร 62210
บจ.ธรรมรัตน์ ปิ โตรเลียม
8/1 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
บจ.ธรรมรัตน์ ปิ โตรเลียม
396 ม.6 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
หจก.กำแพงเพชร ทรัพย์ไพบูลย์ ปิ โตรเลี
857ยถ.รำชด
ม
ำเนิน1 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
หจก.สลกบำตร 2556
111 ม.5 ต.สลกบำตร อ.ขำณุวรลักษบุร ี กำแพงเพชร 62140
บจ.ฮัว้ เฮงหลี ปิ โตรเลียม
299 ม.1 ต.สระแก ้ว อ.เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
บจ.ไทยเสรีคลองลำน
139 ม.14 ต.คลองน้ ำไหล อ.คลองลำน กำแพงเพชร 62180
บจ.แม่สอดปิ โตรเลียม
88 ถ.สำยเอเซีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด ตำก 63110
บจ.แม่สอดปิ โตรเลียม
231 ม.3 ถ.แม่สอด-แม่ระมำด ต.แม่ระมำด อ.แม่ระมำด ตำก 63110
บจ.แม่สอดปิ โตรเลียม
629 ม.1 ถ.แม่สอด-แม่น้ ำเมย ต.ท่ำสำยลวด อ.แม่สอด ตำก 63110
บจ.แม่สอดปิ โตรเลียม
194 ม.5 ถ.แม่สอด-อุ ้มผำง ต.ห ้วยไม ้แป้ น อ.แม่สอด ตำก 63110
บจ.แม่สอดปิ โตรเลียม
550 ม.1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ตำก 63110
บจ.ตำกเคทีแอนด์ชันส์
5 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงเงิน อ.เมืองตำก ตำก 63000
บจ.สรรพกิจ เอส.เค.(1991)
10/12 ถ.มหำดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมืองตำก ตำก 63000
บจ.สำมเงำพัฒนำ
54 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.วังหมัน อ.สำมเงำ ตำก 63130
บจ.ไฮเวย์ ทรัคพำร์ก แอนด์ เซอร์วส
ิ 88 ม.4 ถ.สำยเอเชีย ต.หนองบัวใต ้ อ.เมืองตำก ตำก 63000
บจ.ซี เอส 2016 ออยล์ แอนด์ เซอร์ว1
ส
ิ 11 ม.1 ต.วังหมัน อ.สำมเงำ ตำก 63130
หจก.ศิรดำพำณิชย์
17 ม.10 ต.แม่เปำ อ.พญำเม็งรำย เชียงรำย 57290
บจ. เคทีทท
ี ี ออยล์
181/2 ม.11 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยำ พะเยำ 56000
บจ. ฟูแสง ออยล์ แอนด์ เซอร์วส
ิ
500 ม.2 ต.ท่ำวังทอง อ.เมืองพะเยำ พะเยำ 56000
บจ.เพชรน้ ำเอกปิ โตรเลียม
489 ม.1 ต.บ ้ำนทุม
่ อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
บจ.เพชรแก่นนครปิ โตรเลียม
289 ม.4 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
บจ.รัฐะลิตำ ออยล์
(สำขำ 1) 78 ม.14 ต.เมืองเก่ำ อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
บจ.กอชั่งหยู ปิ โตรเลียม บิซซิเนส 159 ม.4 ถ.มิตรภำพ ต.เมืองพล อ.พล ขอนแก่น 40120
บจ.ปกฉั ตร
7/5 ถ.มิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
บจ.ศรีอส
ิ ำณเมืองพล
126 ถ.มิตรภำพ ต.เมืองพล อ.พล ขอนแก่น 40120
บจ.พีเอสวำย ชนบท
555 ม.12 ต.ชนบท อ.ชนบท ขอนแก่น 40180
บจ.มิตรกระนวนกำรปิ โตรเลียม
436 ม.7 ถ.น้ ำพอง-กระนวน ต.หนองโน อ.กระนวน ขอนแก่น 40170
บจ.น้ ำมันสมบูรณ์(1993)
188 ม.1 ถ.มิตรภำพ ต.บ ้ำนแฮด อ.บ ้ำนแฮด ขอนแก่น 40110
บจ.ขอนแก่นเซียมฮะ
1/68 ม.13 ถ.กสิกรทุง่ สร ้ำง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
หจก.พ.เจริญพรปิ โตรเลียมมัญจำ 1992
439 ม.2 ถ.มัญจำ-แก ้งคร ้อ ต.กุดเค ้ำ อ.มัญจำคีร ี ขอนแก่น 40160
หจก.ศรีพลรัตน์
150/18 ถ.พลรัตน์ ต.เมืองพล อ.พล ขอนแก่น 40120
หจก.ไทย ไทย ขอนแก่น (1994)
126/1 ม.3 ถ.มิตรภำพ ต.ศิลำ อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
หจก.ป.ศรีประเชิญปิ โตรเลียม
356 ม.1 ถ.บ ้ำนทุม
่ -มัญจำคีร ี ต.พระยืน อ.พระยืน ขอนแก่น 40320
หจก.สมศักดิ์ ตุลยฉั ตร
263 ม.15 ถ.น้ ำพอง-กระนวน ต.วังชัย อ.น้ ำพอง ขอนแก่น 40140
หจก.อมรินทร์ พี ที ที (1998)
231 ม.1 ถ.มิตรภำพ ต.บ ้ำนไผ่ อ.บ ้ำนไผ่ ขอนแก่น 40110
หสน.เชษฐชัยปิ โตรเลียม
207 ม.4 ถ.มะลิวล
ั ย์ ต.บ ้ำนเป็ ด อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
บจ.ขุนพลบริกำร
237 ม.11 ถ.มิตรภำพ ต.คำม่วง อ.เขำสวนกวำง ขอนแก่น 40280
หจก.ฉั ตรเจริญบริกำร
584/1 ม.3 ถ.เจนจบทิศ ต.หนองสองห ้อง อ.หนองสองห ้อง ขอนแก่น 40190
COCO-6150 สวัสดิกำร มข.
ตัง้ อยูภ
่ ำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
หจก.พงพรเจริญทรัพย์
167 ม.4 ต.หัวหนอง อ.บ ้ำนไผ่ ขอนแก่น 40110
บจ.พี.เอส.วำย.ขอนแก่น
333 ม.1 ถ.มิตรภำพ ต.สำรำญ อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
บจ.พี.เอส.วำย.ปิ โตรเลียม
111 ม.11 ถ.มิตรภำพ ต.ท่ำพระ อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
บจ.ไทยปรีดำกำรปิ โตรเลียม
257/9 ม.14 ถ.มิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
หจก.ปกฉั ตรแก่นนคร
99 ถ.นิกรสำรำญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
บริษัท พี.เอส.วำย.ท่ำพระ จำกัด
333 หมูท
่ ี่ 1 ต.ท่ำพระ อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40260
COCO-6219 น้ ำพอง
16 ม.12 ต.ม่วงหวำน อ.น้ ำพอง ขอนแก่น 40140
หจก.บ ้ำนไผ่ ปิ โตรเลียม
90/25 ม.10 ถ.แจ ้งสนิท(บ ้ำนไผ่-บรบือ) ต.ในเมือง อ.บ ้ำนไผ่ ขอนแก่น 40110
หจก.มิตรกระนวน(2014)ปิ โตรเลียม 383 ม.18 ต.หนองโก อ.กระนวน ขอนแก่น 40170
COCO-6231 เมืองขอนแก่น
117/2 ม.7 ถ.มิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
หจก.เจ วี พี เอนเนอร์จ ี้
320 ม.2 ต.เมืองเก่ำ อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
บจ.ขุนพลบริกำรน้ ำพอง
198 ม.5 ถ.มิตรภำพ ต.น้ ำพอง อ.น้ ำพอง ขอนแก่น 40140
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บจ.เคเค ออยล์
99 ม.9 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
บจ.ธนฉั ตร คอร์ปอเรชั่น
288 ม.2 ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
บจ.เพชรปิ โตรเลียม
999/9 ม.14 ต.บ ้ำนเป็ ด อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
หจก.อรรณนพพร (1991)
339 ม.5 ต.โสกนกเต็น อ.พล ขอนแก่น 40120
บจ.สำมมิตร ออยล์
885 ม.15 ต.ศิลำ อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
COCO- สำขำอำเภอบ ้ำนไผ่
306 ม.2 ต.หัวหนอง อ.บ ้ำนไผ่ ขอนแก่น 40110
บจก.บีเคอำร์ออยล์
#N/A
ทีด
่ น
ิ คุณประสิทธิ์ เขมะประสิทธิ(์ ชนบท-แวงใหญ่)
#N/A
หจก.แจ ้งสนิทปิ โตรเลียม
#N/A
บจ.เลยปิ โตรเลียม
15/1 ถ.นกแก ้ว ต.กุดป่ อง อ.เมืองเลย เลย 42000
บจ.พี เอส วำย เซอร์วส
ิ
48 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ ขอนแก่น 40130
บจ.พี เอส วำย เซอร์วส
ิ
สำขำ 999 ม.10 ถ.มลิวรรณ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ ขอนแก่น 40130
บจ.ภูเวียงออยล์
386-387 ม.4 ถ.สุขำภิบำล ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง ขอนแก่น 40150
หจก.อุบลรัตน์บริกำร
183 ม.7 ถ.อุบลรัตน์-โนนสัง ต.บ ้ำนดง อ.อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250
บจ.พี.เอส.วำย. โนนหัน
999 ม.4 ต.โนนหัน อ.ชุมแพ ขอนแก่น 40290
หจก.เจริญทรัพย์หนองเรือ
251 ม.12 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ ขอนแก่น 40210
บจ.วนำพล ออยล์
189 ม.11 ต.หนองกุงธนสำร อ.ภูเวียง ขอนแก่น 40150
บจ.รัฐะลิตำ ออยล์
79 ม.1 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250
หจก.กิจเจริญปิ โตรเลียม
168 ม.2 ถ.หนองบัวลำภู-ศรีบญ
ุ เรือง ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000
บจ.พีเอสวำย ไลฟ์ สเตชั่น
999 ม.18 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ ขอนแก่น 40130
หจก.พรเจริญ 2014
172 ม.9 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ ขอนแก่น 40210
บจ.พีเอสวำย เอนเนอจีวน
ั
333 ม.11 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ ขอนแก่น 40130
หจก.ไทยเลิศปิ โตรเลียม
312 ม.7 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ เลย 42160
หจก.ประมวลปิ โตรเลียม
19/12 ถ.เลย-เชียงคำน ต.กุดป่ อง อ.เมืองเลย เลย 42000
บจ.พัฒนชัยยนต์
341 ม.10 ต.นำอำน อ.เมืองเลย เลย 42000
บจ.รุง่ เรืองวังสะพุง ปิ โตรเลียม
566 ม.11 ต.ศรีสงครำม อ.วังสะพุง เลย 42130
บจ.รุง่ เรืองวังสะพุง ปิ โตรเลียม
319 ม.14 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง เลย 42130
หจก.ไทยเลิศอำรียป
์ ิ โตรเลียม
152 ม.6 ต.โคกงำม อ.ด่ำนซ ้ำย เลย 42120
บจ.เจ เค (2011)
999 ม.11 ต.นำอำน อ.เมืองเลย เลย 42000
บจ.เจ เค (2011)
333 ม.1 ต.ผำนกเค ้ำ อ.ภูกระดึง เลย 42180
COCO-6209 เชียงคำน
11 ม.6 ต.เชียงคำน อ.เชียงคำน เลย 42110
บจ.รุง่ เรืองวังสะพุง ออยล์
80 ม.2 ต.หนองหิน อ.หนองหิน เลย 42190
บจ.รุง่ เรืองวังสะพุง ออยล์
288 ม.3 ต.ศรีสงครำม อ.วังสะพุง เลย 42130
บจ.เลยปิ โตรเลียม (2015)
345 ม.11 ต.เมือง อ.เมืองเลย เลย 42000
หจก.เนรมิตร ปิ โตรเลียม
27 ม.2 ถ.ทรงฆะศิร ิ ต.ท่ำลี่ อ.ท่ำลี่ เลย 42140
บจ.เพชรนำวัง
99 ม.13 ถ.อุดร-วังสะพุง ต.นำเหล่ำ อ.นำวัง หนองบัวลำภู 39171
หจก.เพชรนำวัง (นำกลำง)
399 ม.12 ต.นำกลำง อ.นำกลำง หนองบัวลำภู 39170
หจก.เมืองนำงปิ โตรเลียม
191 ม.2 ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000
หจก.เค ซี อำร์ ออยล์
#N/A
บจ.เอ็ม.เอ.ไอ.เซอร์วส
ิ
151 ม.4 ต.หันนำงำม อ.ศรีบญ
ุ เรือง หนองบัวลำภู 39180
บจ.รัฐะลิตำ ออยล์
(สำขำ 2)102 ม.8 ต.โนนสัง อ.โนนสัง หนองบัวลำภู 39140
บจก.สมเจตน์เอ็นจิเนียร์รงิ่ (2551) 345/40 ถ.เลย-ด่ำนซ ้ำย ต.กุดป่ อง อ.เมืองเลย เลย 42000
บจ.เจียงรีเทลแอนด์ดเี วลลอปเม ้นท์ 888 ม.12 ต.โพธิช
์ ัย อ.เมืองหนองคำย หนองคำย 43000
หจก.สมำนชัยบริกำร
#N/A
ั หนองคำย 43120
บจ.นวดีบริกำร
739 ม.1 ต.จุมพล อ.โพนพิสย
หจก.โชคมณี
669 ถ.มิง่ เมือง ต.พำนพร ้ำว อ.ศรีเชียงใหม่ หนองคำย 43130
หจก.ตันเอี๊ ยะฮวด
925 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคำย หนองคำย 43000
หจก.ทรัพย์ทวี กม.6
158 ม.13 ต.หำดคำ อ.เมืองหนองคำย หนองคำย 43000
ั หนองคำย 43120
หจก.มำร์กมอเตอร์
288 ม.10 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสย
บจ.รัตนรุง่ โรจน์ 2015
235 ม.12 ต.ท่ำบ่อ อ.ท่ำบ่อ หนองคำย 43110
บจ.เค.เอส.เอ็ม กรุ๊ป
153 ม.6 ต.รัตนวำปี อ.รัตนวำปี หนองคำย 43120
หจก.อินโดไชน่ำ เอ็นเนอร์จ ี
88 ม.8 ต.มีชัย อ.เมืองหนองคำย หนองคำย 43000
COCO-6244 ค่ำยบกหวำน
347 ม.8 ต.ค่ำยบกหวำน อ.เมืองหนองคำย หนองคำย 43100
COCO-6275 เมืองหนองคำย
720/1 ม.9 ต.โพธิช
์ ัย อ.เมืองหนองคำย หนองคำย 43000
บจ.บำงกอก ไลฟ์ สไตล์
269 ม.13 ต.ปะโค อ.กุมภวำปี อุดรธำนี 41370
บจ.พัฒนชัยยนต์
สำขำ1 230 ม.7 ต.นำดี อ.เมืองอุดรธำนี อุดรธำนี 41000
บจ.พัฒนชัยยนต์
158 ม.7 ต.นำดี อ.เมืองอุดรธำนี อุดรธำนี 41000
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ทีอ
่ ยู่
หจก.ทรัพย์ทวี กม.6 (สำขำ 1)
199 ม.13 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ อุดรธำนี 41150
บจ.อุดรสยำมปิ โตรเลียม
592 ม.4 ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.บ ้ำนจั่น อ.เมืองอุดรธำนี อุดรธำนี 41000
บจ.ขำวสอำด พี.เค.
60 ม.5 ต.หมำกแข ้ง อ.เมืองอุดรธำนี อุดรธำนี 41000
หจก.กริชชัยเซอร์วส
ิ
111/1 ม.4 ถ.นิตโย ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธำนี อุดรธำนี 41000
หจก.ธำนีธรุ กิจ (1993)
119 ม.5 ถ.รอบเมือง ต.บ ้ำนเลือ
่ ม อ.เมืองอุดรธำนี อุดรธำนี 41000
COCO-6144 สวัสดิกำรกองบิน 23 567 ม.9 ถ.ทหำร ต.หมำกแข ้ง อ.เมืองอุดรธำนี อุดรธำนี 41000
COCO-6194 สวัสดิกำรกองบิน 23 (1)
549
(IN)
ม.9 ถ.ทหำร ต.หมำกแข ้ง อ.เมืองอุดรธำนี อุดรธำนี 41000
บจ.อีสำนชัยวัฒนำ
300 ม.11 ต.หนองหำน อ.หนองหำน อุดรธำนี 41130
บจ.สำมบีปิโตรเลียม
111 ม.5 ซ.บ ้ำนดงอุดม ถ.รอบเมือง ต.หมำกแข ้ง อ.เมืองอุดรธำนี อุดรธำนี 41000
ิ ปำคม ต.หมำกแข ้ง อ.เมืองอุดรธำนี อุดรธำนี 41000
หจก.สิรส
ิ มเกียรติ
252/8-9,10 ถ.ประจักษ์ศล
บจ.ขุนพลปิ โตรเลียม
194/1 ม.3 ต.ตูมใต ้ อ.กุมภวำปี อุดรธำนี 41110
หจก.เอส.เอส.ปิ โตรเลีย
่ ม 2015
567 ม.7 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธำนี อุดรธำนี 41000
หจก.แสงเงินปรีชำ
200 ม.8 ถ.อุดร-สกลนคร ต.บ ้ำนยำ อ.หนองหำน อุดรธำนี 41320
หจก.แสนอุดมปิ โตรเลียม
438 ม.7 ตรอกศรีผดุง 2 ถ.บริบำลดำริ ต.ศรีสท
ุ โธ อ.บ ้ำนดุง อุดรธำนี 41190
บจ.ปิ ยะกรีนเอนเนอจี(บ ้ำนผือ)
270 ม.7 ต.หำยโศก อ.บ ้ำนผือ อุดรธำนี 41160
บจ.ธนกิตติ พัฒนำ
258-258/1-4 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมำกแข ้ง อ.เมืองอุดรธำนี อุดรธำนี 41000
บจ.ปิ ยะกรีนเอนเนอจี(น้ ำโสม)
359 ม.11 หมูบ
่ ้ำนสันติสข
ุ ต.นำงัว อ.น้ ำโสม อุดรธำนี 41210
COCO-6252 หมูมน
่
171/7 ม.8 ต.หมูมน
่ อ.เมืองอุดรธำนี อุดรธำนี 41000
บจ.ร ้อยเอ็ดรุง่ เรือง
119 ม.4 ถ.ร ้อยเอ็ด-กำฬสินธุ์ ต.หนองแวง อ.เมืองร ้อยเอ็ด ร ้อยเอ็ด 45000
บจ.ประตูชัยปิ โตรเลียม
200 ม.7 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุร ี ร ้อยเอ็ด 45170
หจก.บุญกว ้ำงพำณิชย์
179 ถ.รำชกำรดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองร ้อยเอ็ด ร ้อยเอ็ด 45000
หจก.จตุรพักตร เสริมไทยปิ โตรเลียม 155 ม.2 ถ.ปั ทมำนนท์ ต.หัวช ้ำง อ.จตุรพักตรพิมำน ร ้อยเอ็ด 45180
หจก.เปำกำรปิ โตรเลียม
222 ต.ดอกไม ้ อ.สุวรรณภูม ิ ร ้อยเอ็ด 45130
หจก.ทองทวีปิโตรเลียม
42 ม.11 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูม ิ ร ้อยเอ็ด 45120
หจก.สองเอกเซอร์วส
ิ 1995
362 ม.1 ถ.ปั ทมำนนท์ ต.หัวช ้ำง อ.จตุรพักตรพิมำน ร ้อยเอ็ด 45180
หจก.นภำออยล์
129 ม.10 ต.สระนกแก ้ว อ.โพนทอง ร ้อยเอ็ด 45110
หจก.บี.เอส.พี.มำร์เก็ตติง้
115/1 ถ.ปั ทมำนนท์ ต.ในเมือง อ.เมืองร ้อยเอ็ด ร ้อยเอ็ด 45000
บจ.น้ ำมันไทยเพิม
่ พูล
210 ถ.ร ้อยเอ็ด-โพนทอง ต.เหนือเมือง อ.เมืองร ้อยเอ็ด ร ้อยเอ็ด 45000
บจ.ไทยเพิม
่ พูล ปิ โตรเลียม
13 ม.16 ต.รอบเมือง อ.เมืองร ้อยเอ็ด ร ้อยเอ็ด 45000
บจ.ไทยปิ โตรเลียม เอ็นจีว ี
หมูบ
่ ้ำนโคกสำย 123 ม.14 ต.หนองแวง อ.เมืองร ้อยเอ็ด ร ้อยเอ็ด 45000
บจ.ไทยปิ โตรเลียม เอ็นจีว ี
199 ม.6 ต.หมูม ้น อ.เชียงขวัญ ร ้อยเอ็ด 45170
ั อ.เกษตรวิสย
ั ร ้อยเอ็ด 45150
หจก.เกษตรเสริมไทยปิ โตรเลียม
99 ม.10 ต.เกษตรวิสย
ั อ.เกษตรวิสย
ั ร ้อยเอ็ด 45150
หจก.เกษตรเสริมไทยปิ โตรเลียม
69 ม.13 ต.เกษตรวิสย
บจ.กนกนภำปิ โตรเลียม
555 ถ.รณชัยชำญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมืองร ้อยเอ็ด ร ้อยเอ็ด 45000
บจ.ที พี พี พำวเวอร์
139 ม.6 ต.รอบเมือง อ.เมืองร ้อยเอ็ด ร ้อยเอ็ด 45000
บจ.ที พี พี พำวเวอร์
245/5 ถ.สุรย
ิ เดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองร ้อยเอ็ด ร ้อยเอ็ด 45000
หจก.ต ้นไผ่บริกำร
625 ม.5 ต.สระคู อ.สุวรรณภูม ิ ร ้อยเอ็ด 45150
หจก.พิทยำทองพูลปิ โตรเลียม
42 ม.6 ต.นำเมือง อ.เสลภูม ิ ร ้อยเอ็ด 45120
บจ.เมืองสระบุศย์เอเนอจี
456 ม.15 ต.อำจสำมำรถ อ.อำจสำมำรถ ร ้อยเอ็ด 45160
หจก.ต ้นนนทรี ปิ โตรเลียม
333 หมูท
่ ี่ 9 ต.สระคู อ.สุวรรณภูม ิ ร ้อยเอ็ด 45130
บจ.ทีพพ
ี ี ออยล์ แอนด์ เซอร์วส
ิ
70 ม.12 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก ร ้อยเอ็ด 45210
หจก.ปทุมรัตต์ปิโตรเลียม
239 ม.12 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ ร ้อยเอ็ด 45190
บจ.ธีรภำดำปิ โตรเลีย
่ ม
159 ม.9 ถ.แจ ้งสนิท ต.ดงลำน อ.เมืองร ้อยเอ็ด ร ้อยเอ็ด 45000
บจ.เพชรแก่นนครปิ โตรเลียม
389 ม.17 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน มหำสำรคำม 44160
หจก.น้ ำมันไทยบริกำร
296/11 ถ.กุดยำงสำมัคคี ต.กำฬสินธุ์ อ.เมืองกำฬสินธุ์ กำฬสินธุ์ 46000
หจก.สงวนวงษ์กำฬสินธุ์
82/5-14 ถ.ถีนำนนท์ ต.กำฬสินธุ์ อ.เมืองกำฬสินธุ์ กำฬสินธุ์ 46000
หจก.ยิง่ วัฒนำบัวขำวบริกำร
158 ม.13 ถ.สมเด็จ-บัวขำว ต.บัวขำว อ.กุฉน
ิ ำรำยณ์ กำฬสินธุ์ 46110
หจก.น้ ำมันพรไพบูลย์
149 ม.20 ถ.ถีนำนนท์ ต.ยำงตลำด อ.ยำงตลำด กำฬสินธุ์ 46120
หจก.กำฬสินธุก
์ ต
ิ ติกมล
115 ถ.กุดยำงสำมัคคี ต.กำฬสินธุ์ อ.เมืองกำฬสินธุ์ กำฬสินธุ์ 46000
หจก.รัตนประเสริฐบริกำร
71 ม.5 ถ.ถีนำนนท์ ต.ยำงตลำด อ.ยำงตลำด กำฬสินธุ์ 46120
หจก.หนองกุงศรีปิโตรเลีย
่ ม
145 ม.6 ถ.ห ้วยเม็ก-ท่ำคันโท ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี กำฬสินธุ์ 46220
หจก.กำฬสินธุศ
์ วิ ำมงคล(1992)
219 ม.7 ถ.ถีนำนนท์ ต.โพนทอง อ.เมืองกำฬสินธุ์ กำฬสินธุ์ 46000
หจก.กำฬสินธุป
์ ิ โตรเลียม
244 ม.1 ต.โพนทอง อ.เมืองกำฬสินธุ์ กำฬสินธุ์ 46000
หจก.สมเด็จปิ โตรเลียม
17 ม.6 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ กำฬสินธุ์ 46150
หจก.เอส เอ็น เค ปิ โตรเลียม
159 ม.6 ต.หลุบ อ.เมืองกำฬสินธุ์ กำฬสินธุ์ 46000
หจก.บอสโอเบลล์
260 ม.9 ต.ธัญญำ อ.กมลำไสย กำฬสินธุ์ 46130
หจก.จำรุณี ปิ โตรเลีย
่ ม
139 ม.12 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ กำฬสินธุ์ 46150

ลำด ับ
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252

่
รำยชือ
หจก.เศรษฐภัทรปิ โตรเลียม
หจก.เรืองชัยบริกำร
หจก.จงชูวณิชย์
หสน.อิสำณบริกำร
หสน.อิสำณบริกำร
หสน.อิสำณบริกำร
สหกรณ์เกษตรวำปี ปทุม จำกัด
หจก.โชคศิร ิ ออยล์
หจก.โพธิส
์ ว่ำงปิ โตรเลียม
บจ.น้ ำมันตักสิลำ กรุ๊ป
COCO-6200 ม.มหำสำรคำม
หจก.เรืองชัยบริกำร(2011)
หจก.ฟ้ ำธำนี มหำสำรคำม
บจ.สำรคำม ปิ โตรเลียม
บจ.โฟร์พลัสพำวเวอร์
บจ.รุง่ เรืองพยัคภูม ิ ออยล์
บจ.บัวหลวงภัทรชัย
บจ.ภัทรกิจนำเชือก
หจก.ลำนทอง มุกดำหำร
หจก.ลำนทอง คำอำฮวน
หจก.นพผดุงบริกำร(1)
หจก.มำกเสริมสิน
หจก.สุรย
ิ ันต์พวงเพชร
หจก.ปริญญ์ศรีสงครำม
หจก.กุลศักดิว์ ม
ิ ล
หจก.พนมบริกำร
หจก.ปอ.ปอ เรณูนคร
หจก.หมงฮวดปิ โตรเลียม
บจ.รวมกิจ เอเนอร์ย ี่
หจก.ก ้องตะวัน 2015
บจ.มั่งมี 55 กำรปิ โตรเลียม
หจก.กิจพิทักษ์บริกำร
บจ.หนองคำยจำรุวงศ์บริกำร
หจก.พิพัฒน์ปิโตรเลีย
่ ม
หจก.จำรุวงศ์กำ๊ ซบึงกำฬ
หจก.ศรีบญ
ุ เรืองบริกำร
หจก.นพผดุงบริกำร(มุกดำหำร)
บจ.นพผดุงพัฒนำ
หจก.ศรีบญ
ุ เรืองบริกำร ปิ โตรเลียม
บจ.วำริน ปิ โตรเลียม
หจก.มำกเสริมสิน 2559
หจก.นพผดุงคำชะอี
หจก.ธนชัยกำรช่ำงสกลนคร
บจ.เอส.พี.ปิ โตรเลียม (1994)
บจ.อัครำช แอ๊กซ์ ณีย ์ (2001)
บจ.วิมลรัตน์ (1994)
บจ.วิมลรัตน์ (1994)สำขำ บำยพำส
บจ.เอส.พี.ปิ โตรเลียม (1994)
บจ.เอส.พี.ปิ โตรเลียม (1994)
บจ.เอส.พี.ปิ โตรเลียม (1994)
บจ.อัครำช แอ๊กซ์ ณีย ์ (2001)
หจก.เสงีย
่ มบริกำร
หจก.สร ้ำงค ้อบริกำร
หจก.ภัทรไพโรจน์
หจก.ธุรกิจปิ โตรเลียมอำกำศอำนวย
หจก.คำตำกล ้ำปิ โตรเลียม
หจก.คำตำกล ้ำปิ โตรเลียม

ทีอ
่ ยู่
454 ม.2 ต.บัวขำว อ.กุฉน
ิ ำรำยณ์ กำฬสินธุ์ 46110
ั มหำสำรคำม 44140
128 ม.2 ถ.ศรีโกสุม ต.หัวขวำง อ.โกสุมพิสย
111 ม.9 ต.หนองจิก อ.บรบือ มหำสำรคำม 44130
225 ม.11 ถ.แจ ้งสนิท ต.เขวำ อ.เมืองมหำสำรคำม มหำสำรคำม 44000
(สำขำ1) 179 ม.11 ถ.ถีนำนนท์ ต.เกิง้ อ.เมืองมหำสำรคำม มหำสำรคำม 44000
(สำขำ2) 116 ม.6 ต.แก่งเสิงจำน อ.เมืองมหำสำรคำม มหำสำรคำม 44000
354 ม.1 ต.หนองแสง อ.วำปี ปทุม มหำสำรคำม 44120
ั มหำสำรคำม 44110
333 ม.16 ถ.ประทำย-ยโสธร ต.ปะหลำน อ.พยัคฆภูมพ
ิ ส
ิ ย
133 ม.4 ต.หนองสิม อ.บรบือ มหำสำรคำม 44130
135 ถ.ถีนำนนท์ ต.ตลำด อ.เมืองมหำสำรคำม มหำสำรคำม 44000
80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลำด อ.เมืองมหำสำรคำม มหำสำรคำม 44000
ั มหำสำรคำม 44140
328 ม.3 ถ.ผดุงประชำกร ต.หัวขวำง อ.โกสุมพิสย
777 ม.7 ต.ท่ำขอนยำง อ.กันทรวิชัย มหำสำรคำม 44150
32 ถ.ริมคลองสมถวิล ต.ตลำด อ.เมืองมหำสำรคำม มหำสำรคำม 44000
447 ม.2 ต.หนองแสง อ.วำปี ปทุม มหำสำรคำม 44120
ั มหำสำรคำม 44110
99 ม.2 ต.ลำนสะแก อ.พยัคฆภูมพ
ิ ส
ิ ย
191 ม.1 ต.หัวงัว อ.ยำงตลำด กำฬสินธุ์ 46120
81 ถ.นำเชือก-บรบือ ต.นำเชือก อ.นำเชือก มหำสำรคำม 44170
555 ม.7 ต.บำงทรำยใหญ่ อ.เมืองมุกดำหำร มุกดำหำร 49000
555 ม.1 ต.คำอำฮวน อ.เมืองมุกดำหำร มุกดำหำร 49000
321 ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม นครพนม 48000
331 ม.4 ถ.มัธยมจันทร์ ต.นำแก อ.นำแก นครพนม 48130
95 ม.7 ถ.สกล-นำแก ต.บ ้ำนแก ้ง อ.นำแก นครพนม 48130
56 ม.6 ต.ศรีสงครำม อ.ศรีสงครำม นครพนม 48150
163/56 ม.13 ถ.ชยำงกูร ต.ธำตุพนม อ.ธำตุพนม นครพนม 48110
35 ถ.นครพนม-ธำตุพนม ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม นครพนม 48000
156 ม.13 ต.เรณู อ.เรณูนคร นครพนม 48170
269 ม.3 ถ.เจริญยงค์ ต.บ ้ำนแพง อ.บ ้ำนแพง นครพนม 48140
197 ม.1 ต.โพธิต
์ ำก อ.เมืองนครพนม นครพนม 48000
46/1 ถ.นครพนม-ท่ำอุเทน ต.อำจสำมำรถ อ.เมืองนครพนม นครพนม 48000
49/24 ม.2 ต.ท่ำอุเทน อ.ท่ำอุเทน นครพนม 48120
139 ม.5 ถ.หนองคำย-บึงกำฬ ต.โนนศิลำ อ.ปำกคำด บึงกำฬ 38190
ิ ฐ์ อ.เมืองบึงกำฬ บึงกำฬ 38000
197 ม.1 ต.วิศษ
5 ม.16 ต.เซกำ อ.เซกำ บึงกำฬ 38150
129 ม.9 ต.บึงกำฬ อ.เมืองบึงกำฬ บึงกำฬ 38000
62 ถ.มุกดำหำร-คำชะอี ต.มุกดำหำร อ.เมืองมุกดำหำร มุกดำหำร 49000
58 ถ.ชยำงกูร ข ต.มุกดำหำร อ.เมืองมุกดำหำร มุกดำหำร 49000
345 ม.3 ต.มุกดำหำร อ.เมืองมุกดำหำร มุกดำหำร 49000
48 ถ.มุกดำหำร-ดอนตำล ต.ศรีบญ
ุ เรือง อ.เมืองมุกดำหำร มุกดำหำร 49000
330 ม.1 ต.คำป่ ำหลำย อ.เมืองมุกดำหำร มุกดำหำร 49000
334 ม.4 ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง มุกดำหำร 49140
299 หมูบ
่ ้ำนบ ้ำนซ่ง ม.2 ต.บ ้ำนซ่ง อ.คำชะอี มุกดำหำร 49110
301 ม.5 ถ.ธำตุพนม-มุกดำหำร ต.ฝั่ งแดง อ.ธำตุพนม นครพนม 48110
4 ม.1 ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร สกลนคร 47000
5254 ม.10 ถ.นิตโย ต.แวง อ.สว่ำงแดนดิน สกลนคร 47240
222 ม.13 ถ.สกล-กำฬสินธุ์ ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร สกลนคร 47000
สกลนคร
989 ถ.เลีย
่ งเมือง ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร สกลนคร 47000
133 ม.1 สกล-กำฬสินธ์ ต.ห ้วยยำง อ.เมืองสกลนคร สกลนคร 47000
24 ม.6 ต.ท่ำแร่ อ.เมืองสกลนคร สกลนคร 47000
สำขำประตูเมือง 485 ถ.นิตโย ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร สกลนคร 47000
1 ม.8 ถ.พังโคน-วำริชภูม ิ ต.พังโคน อ.พังโคน สกลนคร 47160
19 ม.8 ต.พรรณำ อ.พรรณำนิคม สกลนคร 47130
79 ม.12 ถ.ถีนำนนท์ ต.สร ้ำงค ้อ อ.ภูพำน สกลนคร 47180
99 ม.11 ต.สว่ำงแดนดิน อ.สว่ำงแดนดิน สกลนคร 47110
11 ม.1 ต.อำกำศ อ.อำกำศอำนวย สกลนคร 47170
33 ม.1 ถ.นิตโย ต.ขมิน
้ อ.เมืองสกลนคร สกลนคร 47000
95 ม.15 ต.คำตำกล ้ำ อ.คำตำกล ้ำ สกลนคร 47250
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่
รำยชือ
หจก.ธนชัยกำรช่ำงสกลนคร
หจก.ธนชัยกำรช่ำงสกลนคร
หจก.โชคสว่ำงบริกำร
หจก.จินตนำปิ โตรเลียม
หจก.สว่ำงธนโชติ
บจ.เครือทรัพย์ปิโตรเลียม
หจก.พีอำร์.ปิ โตร เซอร์วส
ิ
บจ.วิมลรัตน์(1994) สำขำที่ 1
สน.ปตท.หจก.อมรสวัสดิป
์ ิ โตรเลียม
บจ.บูชำเกียรติ
บจ.สมพงษ์ปิโตรเลียม
สน.ปตท.หจก.วงศ์ทองบริกำร
ิ ั่น ปิ โตรเลียม
บจ.พรีซช
หจก.แสนอุดม 2016
บจ.เอิน แอนด์ อำย ปิ โตรเลียม
บจ.พงษ์กต
ิ
บจ.พงษ์กต
ิ
บจ.พงษ์กต
ิ
บจ.ปำกช่อง ทูเดย์
หจก.สยำม ออลล์
บจ.พี โอ ออยล์
บจ.พงษ์กต
ิ
บจ.พงษ์กต
ิ
บจ.ประเสริฐสินปิ โตรเลียม
หจก.เรืองชัยกิจปิ โตรเลียม
หจก.โครำชกว ้ำงไพศำล
หจก.วิทยชัยปิ โตรเลียม
หจก.พี.เอ็น.ปิ โตรเลียม (1992)
หจก.รุง่ เรืองกิจเกษมปิ โตรเลียม
หจก.จริยะปิ โตรเลียม
หจก.พิศลัดดำบริกำร
หจก.ปำกช่องไฮเวย์
หจก.เลิศสวัสดิป
์ ิ โตรเลียม
สหกรณ์กำรเกษตรสีควิ้ จำกัด
บจ.เกณิกำ
บจ.อำทิตย์ ไฮเวย์
บจ.โอเคปำกช่อง
บจ.เขำใหญ่สเตชั่น
COCO-6145 สำขำสีควิ้
COCO-6186 สวัสดิกำรกองบิน 1
หจก.พีอำร์ ปิ โตรเลียม
บจ.บุญปวิชปิ โตรเลียม
บจ.เพชรนั นธรัตน์
บจ.มีโชคเพำเวอร์ พลัส
บจ.ประเสริฐสิน ขำมทะเลสอ
บจ.บ ้ำนใหม่ ปิ โตรเลียม
บจ.พงษ์กต
ิ
บจ.ไนซ์เขำใหญ่พำร์ค
COCO-6258 ปำกช่อง
บจ.ธนพล เอ็นเนอจี
บจ.ธนพล เอ็นเนอจี
หจก.น้ ำมันสยำมด่ำนขุนทด
หจก.ศรีสมวงศ์เซอร์วส
ิ ชัยภูม ิ
บจ.ชัยภูมศ
ิ รีสมวงศ์
หจก.เซ่งฮงปิ โตรเลียม
หจก.บ.เจริญผลบริกำร 1987
บจ.จัตรุ ัสปิ โตรเลียม

ทีอ
่ ยู่
203 ม.12 ถ.สกลนคร-นำแก ต.งิว้ ด่อน อ.เมืองสกลนคร สกลนคร 47000
366 ม.2 ถ.สกล-อุดร ต.พังขว ้ำง อ.เมืองสกลนคร สกลนคร 47000
287 ม.2 ถ.นิตโย ต.สว่ำงแดนดิน อ.สว่ำงแดนดิน สกลนคร 47110
354 ม.4 ถ.เดือ
่ เจริญ ต.วำนรนิวำส อ.วำนรนิวำส สกลนคร 47120
102 ม.20 ถ.นิตโย ต.สว่ำงแดนดิน อ.สว่ำงแดนดิน สกลนคร 47110
86 ม.10 ต.บงใต ้ อ.สว่ำงแดนดิน สกลนคร 47110
102 ม.6 ถ.นิตโย ต.พังโคน อ.พังโคน สกลนคร 47160
169 ถ.เจริญเมือง ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร สกลนคร 47000
#N/A
684 ม.3 ต.แวง อ.โพนทอง ร ้อยเอ็ด 45110
#N/A
#N/A
523 ม.11 ต.สำมพร ้ำว อ.เมืองอุดรธำนี อุดรธำนี 41000
ั ต.ศรีสท
317 ม.6 ตรอกประดู่ ถ.บรรพตพิสย
ุ โธ อ.บ ้ำนดุง อุดรธำนี 41190
165 ม.9 ต.เมืองเก่ำ อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
สำขำ 2 133 ม.1 ถ.รำชสีมำ-โชคชัย ต.หนองบัวศำลำ อ.เมืองนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 30000
สำขำ 7 325 ม.1 ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 30000
สำขำ 10 1233 ม.4 ถ.304 นครรำชสีมำ-ปั กธงชัย ต.หนองจะบก อ.เมืองนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 30000
9/19 ถ.ปำกช่อง-ลำสมพุง ต.ปำกช่อง อ.ปำกช่อง นครรำชสีมำ 30130
234/5 ม.11 ต.กุดน ้อย อ.สีควิ้ นครรำชสีมำ 30140
139 ม.13 ต.ท่ำช ้ำง อ.เฉลิมพระเกียรติ นครรำชสีมำ 30230
สำขำ 1 158 ม.15 ถ.มิตรภำพ-หนองคำย ต.จอหอ อ.เมืองนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 30310
สำขำ 4 65 ม.3 ต.นำกลำง อ.สูงเนิน นครรำชสีมำ 30380
42 ม.6 ถ.มิตรภำพ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 30000
116 ม.10 ต.พญำเย็น อ.ปำกช่อง นครรำชสีมำ 30320
10/1 ม.3 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 30000
(สำขำ)129/3 ถ.มิตรภำพ ต.ปำกช่อง อ.ปำกช่อง นครรำชสีมำ 30130
199 ม.10 ต.ขนงพระ อ.ปำกช่อง นครรำชสีมำ 30130
150 ม.8 ต.พญำเย็น อ.ปำกช่อง นครรำชสีมำ 30320
156 ม.9 ต.บ ้ำนโพธิ์ อ.เมืองนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 30000
154 ม.5 ต.โคกสูง อ.เมืองนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 30000
149 ม.10 ต.ขนงพระ อ.ปำกช่อง นครรำชสีมำ 30130
9/2-3 ม.12 ถ.มิตรภำพ ต.ลำดบัวขำว อ.สีควิ้ นครรำชสีมำ 30340
399 ม.1 ถ.สีควิ้ -ชัยภูม ิ ต.สีควิ้ อ.สีควิ้ นครรำชสีมำ 30140
111 ม.4 ถ.มิตรภำพ-หนองคำย ต.บ ้ำนโพธิ์ อ.เมืองนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 30310
331 ม.1 ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 30000
408/1 ถ.มิตรภำพ ต.ปำกช่อง อ.ปำกช่อง นครรำชสีมำ 30130
95 ม.6 ต.หนองน้ ำแดง อ.ปำกช่อง นครรำชสีมำ 30130
226 ม.15 ถ.มิตรภำพ ต.ลำดบัวขำว อ.สีควิ้ นครรำชสีมำ 30140
1 ม.1 ต.หนองไผ่ล ้อม อ.เมืองนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 30000
403 ถ.มิตรภำพ-หนองคำย ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 30000
1 ม.8 ต.หนองสำหร่ำย อ.ปำกช่อง นครรำชสีมำ 30130
120 ม.7 ต.มะเริง อ.เมืองนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 30000
1868 ม.1 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 30000
508(นอกเขต) ม.2 ต.ขำมทะเลสอ อ.ขำมทะเลสอ นครรำชสีมำ 30280
30 ม.9 ต.สุรนำรี อ.เมืองนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 30000
1089 ถ.สุรนำรำยณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 30000
135 ม.6 ต.หมูส ี อ.ปำกช่อง นครรำชสีมำ 30130
496 ม.5 ต.กลำงดง อ.ปำกช่อง นครรำชสีมำ 30320
1202 ถ.มิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 30000
191/24 ซ.มิตรภำพ 4 ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 30000
7/30 ม.14 ถ.ด่ำนขุนทด-บำเหน็ จณรงค์ ต.ด่ำนขุนทด อ.ด่ำนขุนทด นครรำชสีมำ 30210
234 ม.8 ถ.ชัยภูม-ิ สีควิ้ ต.หนองนำแซง อ.เมืองชัยภูม ิ ชัยภูม ิ 36000
134/35 ม.10 ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูม ิ ชัยภูม ิ 36000
62/6 ม.10 ถ.สุระนำรำยณ์ ต.บ ้ำนเพชร อ.บำเหน็ จณรงค์ ชัยภูม ิ 36160
756 ม.2 ถ.ชัยภูม-ิ ผักปั ง ต.ผักปั ง อ.ภูเขียว ชัยภูม ิ 36110
70 ม.7 ต.หนองบัวใหญ่ อ.จตุรัส ชัยภูม ิ 36130
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บจ.เจริญผลพลังไทย
121 ม.12 ถ.แก ้งคร ้อ-ชัยภูม ิ ต.หนองไผ่ อ.แก ้งคร ้อ ชัยภูม ิ 36150
บจ.เจริญผลพลังไทย
59 ม.10 ต.ช่องสำมหมอ อ.แก ้งคร ้อ ชัยภูม ิ 36150
หจก.ศรีสมวงศ์เซอร์วส
ิ (ชัยภูม-ิ ตำดโตน)
127 ม.4 ถ.ชัยภูม-ิ ตำดโตน ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูม ิ ชัยภูม ิ 36000
หจก.เจริญทรัพย์ชัยภูม ิ
497 ม.2 ต.รอบเมือง อ.เมืองชัยภูม ิ ชัยภูม ิ 36000
บจ.ฟ้ ำประทำนปิ โตรเลียม
511 ม.13 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง ชัยภูม ิ 36210
หจก.ศรีสมวงศ์เซอร์วส
ิ (บ ้ำนลำดใหญ่1) 35 ม.7 ต.กุดตุ ้ม อ.เมืองชัยภูม ิ ชัยภูม ิ 36000
หจก.ศรีสมวงศ์เซอร์วส
ิ (กม.2)
8 ม.11 ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูม ิ ชัยภูม ิ 36000
บจ.เซ่งฮงเทพสถิตออยล์
780/11 ม.1 ถ.สุรนำรำยณ์ ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต ชัยภูม ิ 36230
บจ.เจริญผล พลังยัง่ ยืน 2497
453 ม.3 ต.บ ้ำนแท่น อ.บ ้ำนแท่น ชัยภูม ิ 36190
หจก.ศรีสมวงศ์เซอร์วส
ิ (นิเวศรัตน์) 49/3 ม.8 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูม ิ ชัยภูม ิ 36000
บจ.รัตนบุรป
ี ิ โตรเลียม
234 ม.4 ต.บ ้ำนยำง อ.เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูม ิ 36120
บจ.แสงสว่ำงนครรำชสีมำพำณิชย์ 5 ม.15 ถ.บัวใหญ่-ประทำย ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ นครรำชสีมำ 30120
บจ.พี โอ ออยล์
189 ม.6 ต.ตำจั่น อ.คง นครรำชสีมำ 30260
หจก.น้ ำมันสยำมด่ำนขุนทด
459 ม.2 ถ.สีควิ้ -ชัยภูม ิ ต.ด่ำนขุนทด อ.ด่ำนขุนทด นครรำชสีมำ 30210
หจก.สีดำทวีชัยกำรปิ โตรเลียม
211 ม.1 ถ.มิตรภำพ ต.โพนทอง อ.สีดำ นครรำชสีมำ 30430
หจก.พรทวีชัยปิ โตรเลียม
258 ม.1 ต.โตนด อ.โนนสูง นครรำชสีมำ 30160
หจก.ชัยวรพรปิ โตรเลียม
88 ม.8 ต.ในเมือง อ.พิมำย นครรำชสีมำ 30110
หจก.โค ้วเทียนหยู ปิ โตรเลียม
468 ม.1 ต.โนนไทย อ.โนนไทย นครรำชสีมำ 30220
หจก.สยำม ออลล์
191 ม.10 ถ.สีควิ้ -ชัยภูม ิ ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่ำนขุนทด นครรำชสีมำ 30210
บจ.ประกิจปิ โตรเลีย
่ ม
49 ม.12 ต.ธำรปรำสำท อ.โนนสูง นครรำชสีมำ 30420
บจ.หมูทองออยล์ สีดำ
111/1 ม.7 ต.โพนทอง อ.สีดำ นครรำชสีมำ 30430
บจ.เค.เอ็น.ปิ โตรเลียม
239,239/1-2 ม.2 ต.ทุง่ สว่ำง อ.ประทำย นครรำชสีมำ 30180
บจ.ทีพบ
ี ี ออยล์
141 ม.7 ต.ในเมือง อ.พิมำย นครรำชสีมำ 30110
บจ.ทีพบ
ี ี ออยล์
194 ม.11 ต.เมืองคง อ.คง นครรำชสีมำ 30260
หจก.แสงสว่ำงออยล์
135 ม.5 ถ.ทำงหลวง 202 ต.ด่ำนช ้ำง อ.บัวใหญ่ นครรำชสีมำ 30120
หจก.โค ้วเทียนหยู ออยล์
185 ม.2 ต.พะงำด อ.ขำมสะแกแสง นครรำชสีมำ 30290
COCO-6257 กุดม่วง
189 ม.13 ต.ตะเคียน อ.ด่ำนขุนทด นครรำชสีมำ 30210
หจก.สยำมออลล์ 00006
(สำขำ 6) 124 ม.7 ถ.ด่ำนขุนทด-หนองสรวง ต.ด่ำนขุนทด อ.ด่ำนขุนทด นครรำชสีมำ 30210
บจก.เกณิกำ
222/2 ม.2 ต.ใหม่ อ.โนนสูง นครรำชสีมำ 30160
บจ.ศรีสมวงศ์เซอร์วส
ิ (เมืองชัยภูม)ิ 516 ม.2 ต.โนนแดง อ.บ ้ำนเขว ้ำ ชัยภูม ิ 36170
กองบิน 21 กองพลบินที2่
185 ถ.อุปลีสำน ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี 34000
หจก.เพิม
่ พูนเซอร์วส
ิ
141 ถ.ชยำงกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี 34000
หจก.เมืองทองวำรินบริกำร
26 ถ.แก ้วเสนำ ต.วำรินชำรำบ อ.วำรินชำรำบ อุบลรำชธำนี 34190
หจก.ตัง้ กวงคิมบริกำร
5 ม.2 ถ.อุบล-ศรีสะเกษ ต.ห ้วยขะยุง อ.วำรินชำรำบ อุบลรำชธำนี 34190
หจก.เลีย
่ งเมืองอุบลบริกำร
181 ม.7 ถ.เลีย
่ งเมือง ต.แจระแม อ.เมืองอุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี 34000
หจก.ชัยณรงค์บริกำร
244 ม.9 ต.โพธิไ์ ทร อ.พิบล
ู มังสำหำร อุบลรำชธำนี 34110
หจก.เรืองนิรันดร์ธรุ กิจ
127/1 ม.3 ถ.อุบล-ตระกำร ต.ขำมใหญ่ อ.เมืองอุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี 34000
บจ.โปรดิจ ี้ อัพเกรด
357 ม.11 ถ.สถลมำร์ค ต.แสนสุข อ.วำรินชำรำบ อุบลรำชธำนี 34190
หจก.ส.สุมำลี เอ็นเนอจี้
3 ม.2 ต.โนนผึง้ อ.วำรินชำรำบ อุบลรำชธำนี 34190
หจก.อธิรงุ่ โรจน์
343 ม.3 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี 34000
COCO-6191 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
273 ม.4 ถ.อุบล-เดชอุดม(ทำงหลวงหมำยเลข 24) ต.เมืองศรีไค อ.วำรินชำรำบ อุบลรำชธำนี 34190
บจ.ปิ โตรเลียมน้ ำมัน (อุบล)
284/1 ม.8 ต.แสนสุข อ.วำรินชำรำบ อุบลรำชธำนี 34190
หจก.นิธน
ิ ั นท์ ปิ โตรเลียม
38 ม.16 ต.ท่ำช ้ำง อ.สว่ำงวีระวงศ์ อุบลรำชธำนี 34190
บจ.อุบล เกตเวย์
240/9 ม.4 ถ.ชยำงกูร ต.ขำมใหญ่ อ.เมืองอุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี 34000
บจ.อุบล-ตระกำร ปิ โตรเลียม
282 ม.16 ต.ไร่น ้อย อ.เมืองอุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี 34000
หจก.อุบล-กุดลำด กำรปิ โตรเลียม 313 ม.9 ต.กุดลำด อ.เมืองอุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี 34000
บจ.พลังงำน ชำยแดนไทย-ลำว
244 ม.16 ต.ดอนจิก อ.พิบล
ู มังสำหำร อุบลรำชธำนี 34110
บจ.อุบลกิจอนั นต์ ปิ โตรเลียม
190 ม.20 ถ.กันทรลักษ์ ต.แสนสุข อ.วำรินชำรำบ อุบลรำชธำนี 34190
หจก.ตำลสุมปิ โตรเลียม
225 ม.11 ต.ตำลสุม อ.ตำลสุม อุบลรำชธำนี 34330
บจ.เกียรติปิยฉั ตรปิ โตรเลียม
419 ม.2 ต.นำคำ อ.ศรีเมืองใหม่ อุบลรำชธำนี 34250
หจก.กำรดี ปิ โตรเลียม
244 ถ.อุบล-ตระกำร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี 34000
บจ.วำรินปิ โตรเลียม 2017
2/8 ถ.บูรพำใน ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี 34000
บจ.สุรชัยอำนำจปิ โตรเลียม (สำขำ 1)299 ม.1 ต.โนนหนำมแท่ง อ.เมืองอำนำจเจริญ อำนำจเจริญ 37000
หจก. สมสกุลปิ โตรเลียม
200 ม.3 ถ.ยโสธร-เลิงนกทำ ต.ทรำยมูล อ.ทรำยมูล ยโสธร 35170
หจก.กิมชุนยโสธร
123 ม.10 ถ.อรุณประเสริฐ ต.ตำดทอง อ.เมืองยโสธร ยโสธร 35000
หจก.เอ็น.ซี.ปิ โตรเลียม
345 ถ.เลีย
่ งเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร ยโสธร 35000
หจก.คูณทรัพย์ปิโตรเลียม
199 ถ.วำรีรำชเดช ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร ยโสธร 35000
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หจก.เกรียงศักดิย
์ โสธรปิ โตรเลียม 248 ม.1 ต.ตำดทอง อ.เมืองยโสธร ยโสธร 35000
หจก.สุภำกำรปิ โตรเลียม
399 ม.12 ถ.ทยำปั สสำ ต.สำมแยก อ.เลิงนกทำ ยโสธร 35120
บจ.กิมชุนออยล์
700 ถ.แจ ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร ยโสธร 35000
หจก.คำเขือ
่ นแก ้วปิ โตรเลียม
1028 ม.2 ถ.แจ ้งสนิท ต.ลุมพุก อ.คำเขือ
่ นแก ้ว ยโสธร 35110
บจ.เค ซี ยโสธร
225 ม.1 ต.สำรำญ อ.เมืองยโสธร ยโสธร 35000
หจก.จั่วเซ ้ง เอนเนอร์จ ี สเตชัน
389 ม.1 ต.สำรำญ อ.เมืองยโสธร ยโสธร 35000
หจก.กุดชุมออยล์
236 ม.5 ต.กุดชุม อ.กุดชุม ยโสธร 35140
หจก.เอส.พี.ดับบลิว.ออยล์
375 หมูบ
่ ้ำนดอนฮี ม.4 ต.สวำท อ.เลิงนกทำ ยโสธร 35120
หจก.ปรำยฟ้ ำออยล์
599 ม.4 ต.ฟ้ ำหยำด อ.มหำชนะชัย ยโสธร 35130
หจก.บุญประเสริฐบริกำร
211 ถ.อรุณประเสริฐ ต.ปุ่ ง อ.เมืองอำนำจเจริญ อำนำจเจริญ 37000
บจ.สุรชัยอำนำจปิ โตรเลียม
15 ม.9 ถ.ชยำงกูร ต.โนนหนำมแท่ง อ.เมืองอำนำจเจริญ อำนำจเจริญ 37000
หจก.ศิรริ งุ่ เรืองบริกำร
160 ม.8 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนำจเจริญ อำนำจเจริญ 37000
สหกรณ์นค
ิ มนำหว ้ำใหญ่ จำกัด
15 ม.4 ถ. อรุณประเสริฐ ต.นำหว ้ำ อ.ปทุมรำชวงศำ อำนำจเจริญ 37110
บจ.กิมชุนอำนำจเจริญ
234 ม.15 ต.บุง่ อ.เมืองอำนำจเจริญ อำนำจเจริญ 37000
หจก.ชนะชัยเขมรำฐ
164/8 ม.8 ถ.อรุณประเสริฐ ต.เขมรำฐ อ.เขมรำฐ อุบลรำชธำนี 34170
หจก.ป.อุบลทวีทรัพย์
261 ม.10 ถ.ชยำงกูร ต.ม่วงสำมสิบ อ.ม่วงสำมสิบ อุบลรำชธำนี 34140
หจก.จักรกฤษณ์ปิโตรเลียม
103/2 ม.4 ต.เขือ
่ งใน อ.เขือ
่ งใน อุบลรำชธำนี 34150
หจก.ตระกำรปิ โตรเลียม
464 หมูท
่ ี่ 6 ถนนอุบล-ตระกำรพืชผล ต.ขุหลุ อ.ตระกำรพืชผล อุบลรำชธำนี 34130
หจก.นพปฎลปิ โตรเลียม
375 ม.12 ถ.ชยำงกูร ต.ม่วงสำมสิบ อ.ม่วงสำมสิบ อุบลรำชธำนี 34140
สหกรณ์กำรเกษตรร่วมใจ จำกัด
101 ม.7 ถ.แจ ้งสนิท ต.เขือ
่ งใน อ.เขือ
่ งใน อุบลรำชธำนี 34150
บจ.พงษ์กต
ิ
สำขำ 3 108 ม.10 ถ.นครรำชสีมำ-กบินทร์บรุ ี ต.ธงชัยเหนือ อ.ปั กธงชัย นครรำชสีมำ 30150
บจ.พงษ์กต
ิ
สำขำ 8 136 ม.1 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปั กธงชัย นครรำชสีมำ 30150
บจ.พงษ์กต
ิ
สำขำ 9 42 ม.12 ต.งิว้ อ.ปั กธงชัย นครรำชสีมำ 30150
บจ.พี โอ ออยล์
259 ม.1 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง นครรำชสีมำ 30270
บจ.พี โอ ออยล์
251 ม.8 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย นครรำชสีมำ 30270
บจ.เอ.บี.ปิ โตรเลียม
43 ม.1 ถ.บุรรี ัมย์-นำงรอง ต.กระสัง อ.เมืองบุรรี ัมย์ บุรรี ัมย์ 31000
บจ.สุรน
ิ ทร์ พำวเวอร์พอยท์
244 ม.19 ต.กระสัง อ.กระสัง บุรรี ัมย์ 31160
บจ.บี อำร์ วำย ปิ โตรเลียม
111/1 ม.11 ต.คูเมือง อ.คูเมือง บุรรี ัมย์ 31190
บจ.พี โอ ออยล์
71 ม.10 ต.หนองพลวง อ.จักรำช นครรำชสีมำ 30230
หจก.โค ้วเทียนหยู
91 ม.3 ต.ด่ำนเกวียน อ.โชคชัย นครรำชสีมำ 30190
หจก.ดวงทิพย์ปิโตรเลียม
59 ม.6 ถ.นครรำชสีมำ-บุรรี ัมย์ ต.ห ้วยแถลง อ.ห ้วยแถลง นครรำชสีมำ 30240
หจก.แม่ลำจวนปิ โตรเลียม
53 ม.1 ต.ภูหลวง อ.ปั กธงชัย นครรำชสีมำ 30150
บจ.หมูทองออยล์
18/1 ม.15 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมำก นครรำชสีมำ 30410
บจ.มุง่ ปั ้นดี
111 ม.6 หมูบ
่ ้ำนห ้วยใหญ่ใต ้ ถ.สำย 304 ต.ไทยสำมัคคี อ.วังน้ ำเขียว นครรำชสีมำ 30370
ิ ธิร์ งุ่ รัตน์(2008)บ ้ำนดอนไพล
หจก.อภิสท
225/1 ม.8 ต.ท่ำเยีย
่ ม อ.โชคชัย นครรำชสีมำ 30190
บจ.หมูทองออยล์ โชคชัย
222/2 ม.6 ต.ท่ำเยีย
่ ม อ.โชคชัย นครรำชสีมำ 30190
COCO-6259 โชคชัย
5 ม.13 ต.โชคชัย อ.โชคชัย นครรำชสีมำ 30190
ิ ธิร์ งุ่ รัตน์ (2008) ครบุร ี
บจ.อภิสท
899 ม.3 ต.แชะ อ.ครบุร ี นครรำชสีมำ 30250
บจ.ร่วมใจบริกำร (2002)
740 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นำงรอง อ.นำงรอง บุรรี ัมย์ 31110
หจก.บุรรี ัมย์สวุ ม
ิ ล
38 ม.19 ถ.สตึก-บุรรี ัมย์ ต.นิคม อ.สตึก บุรรี ัมย์ 31150
หจก.วงศ์วก
ิ รมปิ โตรเลียม
172 ม.16 ถ.บุรรี ัมย์-สุรน
ิ ทร์ ต.สวำยจีก อ.เมืองบุรรี ัมย์ บุรรี ัมย์ 31000
หจก.ประโคนชัยปิ โตรเลียม
287 ม.5 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย บุรรี ัมย์ 31140
หจก.มำนะ-เสริมพล ปิ โตรเลียม
138 ม.7 ถ.ลำปลำยมำศ-หนองกี่ ต.ลำปลำยมำศ อ.ลำปลำยมำศ บุรรี ัมย์ 31130
หจก.มำนะ-เสริมพล ปิ โตรเลียม
156 ม.4 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ทุง่ กระตำดพัฒนำ อ.หนองกี่ บุรรี ัมย์ 31210
หจก.มำนะ-เสริมพล ปิ โตรเลียม
256-257 ม.7 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.หนองโบสถ์ อ.นำงรอง บุรรี ัมย์ 31110
หจก.มำนะ-เสริมพล ปิ โตรเลียม
275-275/1 ม.4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง บุรรี ัมย์ 31260
หจก.มำนะ-เสริมพล ปิ โตรเลียม
115,116 ม.5 ต.นำงรอง อ.นำงรอง บุรรี ัมย์ 31110
หจก.มำนะ-เสริมพล ปิ โตรเลียม
175-175/1 ม.9 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง บุรรี ัมย์ 31260
หจก.มำนะ-เสริมพล ปิ โตรเลียม
222 ม.8 ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ บุรรี ัมย์ 31110
หจก.บุรรี ัมย์ พีทท
ี ี
220 ม.1 ต.อิสำณ อ.เมืองบุรรี ัมย์ บุรรี ัมย์ 31000
บจ.เอ.บี.ปิ โตรเลียม
401 ม.10 ถ.สำยบุรรี ัมย์-นำงรอง ต.อิสำณ อ.เมืองบุรรี ัมย์ บุรรี ัมย์ 31000
บจ.เอ.บี.ปิ โตรเลียม
160 ม.1 ถ.บุรรี ัมย์-สุรน
ิ ทร์ ต.อิสำณ อ.เมืองบุรรี ัมย์ บุรรี ัมย์ 31000
บจ.เอ.บี.ปิ โตรเลียม
257 ม.17 ถ.บุรรี ัมย์-สตึก ต.บ ้ำนยำง อ.เมืองบุรรี ัมย์ บุรรี ัมย์ 31000
บจ.เอ.บี.ปิ โตรเลียม
308 ม.8 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรรี ัมย์ บุรรี ัมย์ 31000
บจ.บี อำร์ วำย ปิ โตรเลียม
123 ม.5 ต.บ ้ำนแวง อ.พุทไธสง บุรรี ัมย์ 31120
บจ.บี อำร์ วำย ปิ โตรเลียม
147 ม.6 ต.บ ้ำนจำน อ.พุทไธสง บุรรี ัมย์ 31120
บจ.บี อำร์ วำย ปิ โตรเลียม
99 ม.1 ถ.บ ้ำนกรวด-บุรรี ัมย์ ต.ปรำสำท อ.บ ้ำนกรวด บุรรี ัมย์ 31180
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หจก.วรรณวิสำญ์ปิโตรเลียม
222 ม.14 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย บุรรี ัมย์ 31140
COCO-6229 เมืองบุรรี ัมย์
148 ม.16 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรรี ัมย์ บุรรี ัมย์ 31000
หจก.สมนึกบริกำรละหำนทรำย
8 ม.1 ถ.ละหำนทรำย-ตำพระยำ ต.ละหำนทรำย อ.ละหำนทรำย บุรรี ัมย์ 31170
หจก.ไพโรจน์ศรีสะเกษบริกำร
344 ม.6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.โพนข่ำ อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
หจก.ที.วี.เอส.ออยล์
239 ม.7 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
หจก.ไพโรจน์ศรีสะเกษบริกำร
4/3 ถ.อุบล ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
หจก.สฤษดิช
์ ัยบริกำรขุขันธ์
124 ม.7 ถ.ศรีสะเกษ-ขุขันธ์ ต.ห ้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140
หจก.พรสิทธิก
์ อ
่ สร ้ำง
359 ม.3 ถ.ขุขันธ์-ยุทธศำสตร์ ต.ห ้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140
หจก.กมลกิจกันทรลักษ์บริกำร
218 ม.2 ถ.ศรีสะเกษ-เขำพระวิหำร ต.หนองหญ ้ำลำด อ.กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ 33110
บจ.พรประเสริฐกิจกุล
66/3 ม.5 ถ.อุบลรำชธำนี-ศรีสะเกษ ต.ดูน อ.กันทรำรมย์ ศรีสะเกษ 33130
หจก.ขุนหำญดีพร ้อมปิ โตรเลียม
17 ม.12 ถ.ขุนหำญ-กันทรอม ต.สิ อ.ขุนหำญ ศรีสะเกษ 33150
หจก.ธงชัยปิ โตรเลียม
166 ม.1 หมูบ
่ ้ำนหนองครก ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
บจ.บุญภำปิ โตรเลียม
189 ม.5 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180
หจก.พฤทธ์พณิช
65 ม.15 ต.น้ ำอ ้อม อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110
หจก.ธำรกรปิ โตรเลียม
26 ม.8 ต.น้ ำคำ อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
ั ศรีสะเกษ 33120
หจก.ปิ โตรเลียมอุทม
ุ พร
236 ม.1 ต.สำโรง อ.อุทม
ุ พรพิสย
ิ
หจก.รำษีทรัพย์ศรป
ิ ิ โตรเลียม
4 ม.14 ต.เมืองคง อ.รำษีไศล ศรีสะเกษ 33160
บจ.นิภำปิ โตรเลียม
189 ม.1 ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
บจ.ธนิดำปิ โตรเลียม
206 ม.5 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180
หจก.มีด ี ปิ โตรเลียม
216 ม.5 ต.หนองหญ ้ำลำด อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110
บจ.ยำงชุมพำวเวอร์พลัส
193 ม.7 ต.ยำงชุมน ้อย อ.ยำงชุมน ้อย ศรีสะเกษ 33190
หจก.พรไพบูลย์ปิโตรเลียม
126 ม.11 ถ.บ ้ำนนำห่อม-เดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม อุบลรำชธำนี 34160
สหกรณ์กำรเกษตรเดชอุดม จำกัด 200 ม.18 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม อุบลรำชธำนี 34160
บจ.พรณัฐพงษ์นวพลปิ โตรเลียม
305 ม.7 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม อุบลรำชธำนี 34160
บจ.พรณัฐพงษ์นวพลน้ ำยืน
211 ม.7 ต.สีวเิ ชียร อ.น้ ำยืน อุบลรำชธำนี 34260
หจก.แฮปปี้ ปิ โตรเลียม
206 ม.2 ต.บัวงำม อ.บุณฑริก อุบลรำชธำนี 34230
หจก.ณเดชท์ปิโตรเลียม
998 ม.19 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม อุบลรำชธำนี 34160
ทีด
่ น
ิ คุณมำโนช มหำสุวรี ะชัย (บจ.วิน159
พำวเวอร์
ม.6 ต.โพธิ
สเตชั่น์ อ.เมื
) องศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
หจก.แฮพพิเนสปิ โตรเลียม
92 ม.11 หมูบ
่ ้ำนกลำงเมือง ต.นำจะหลวย อ.นำจะหลวย อุบลรำชธำนี 34280
บจ.สุรน
ิ ทร์ เอส.พี.เอส.ปิ โตรเลียม 24/2 ม.11 ต.สลักได อ.เมืองสุรน
ิ ทร์ สุรน
ิ ทร์ 32000
บจ.สหไพศำลสุรน
ิ ทร์
225 ม.2 ต.ชุมพลบุร ี อ.ชุมพลบุร ี สุรน
ิ ทร์ 32190
บจ.สินชัยกำญจน์ปิโตรเลียม
276/1 ม.10 ต.ระแงง อ.ศีขรภูม ิ สุรน
ิ ทร์ 32110
หจก.เจริญไชยบริกำร
83 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรน
ิ ทร์ สุรน
ิ ทร์ 32000
หจก.รุง่ เรืองชัยปิ โตรเลียม
50 ม.16 ถ.ศีขรภูม-ิ สำโรงทำบ ต.ยำง อ.ศีขรภูม ิ สุรน
ิ ทร์ 32110
หจก.จอมพระปิ โตรเลียม
3 ม.4 ถ.ปั ทมำนนท์ ต.จอมพระ อ.จอมพระ สุรน
ิ ทร์ 32180
หจก.นิคมปิ โตรเลียม
444 ม.5 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ปรือ อ.ปรำสำท สุรน
ิ ทร์ 32140
หจก.บุญรอดปิ โตรเลียม(1994)
110/2 ม.16 ต.รัตนบุร ี อ.รัตนบุร ี สุรน
ิ ทร์ 32130
หจก.มุง่ เจริญปิ โตรเลียม
54 ม.17 ถ.สุรน
ิ ทร์-ปรำสำท ต.เฉนียง อ.เมืองสุรน
ิ ทร์ สุรน
ิ ทร์ 32000
หสน.ศิรเิ จริญพำณิชย์
606/1 ถ.ธนสำร ต.ในเมือง อ.เมือง สุรน
ิ ทร์ 32000
หจก.มุง่ เจริญบริกำร
150 ม.16 ถ.สุรน
ิ ทร์-ศรีขรภูม ิ ต.สลักใด อ.เมืองสุรน
ิ ทร์ สุรน
ิ ทร์ 32000
หจก.เดชอุดมโชคชัย
199/1 ม.3 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.สังขะ อ.สังขะ สุรน
ิ ทร์ 32150
บจ.ปรำสำทปิ โตรเลียม
1 ม.5 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.บ ้ำนพลวง อ.ปรำสำท สุรน
ิ ทร์ 32140
บจ.สุรน
ิ ทร์ พำวเวอร์พอยท์
244 ม.8 ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรน
ิ ทร์ สุรน
ิ ทร์ 32000
COCO-6193 สำโรงทำบ
148 ม.10 ถ.สำโรงทำบ-ศรีษะเกษ ต.สำโรงทำบ อ.สำโรงทำบ สุรน
ิ ทร์ 32170
บจ.เจ เจ ปิ โตรเลียม
777 ม.7 ต.ท่ำตูม อ.ท่ำตูม สุรน
ิ ทร์ 32120
บจ.เจริญไชยสุรน
ิ ทร์ปิโตรเลียม
99 ม.12 ต.คอโค อ.เมืองสุรน
ิ ทร์ สุรน
ิ ทร์ 32000
COCO-6210 เพือ
่ สวัสดิกำรของมหำวิ145/65
ทยำลัยเทคโนโลยี
ม.15 ต.นอกเมื
รำชมงคลอี
อง อ.เมื
สำน
องสุวิรทน
ิ ยำเขตสุ
ทร์ สุรน
ิ รทร์
น
ิ ทร์
32000
บจ.สว่ำงพงษ์เจริญปิ โตรเลียม
143 ม.1 ต.บ ้ำนชบ อ.สังขะ สุรน
ิ ทร์ 32150
บจ.เจริญไชยสุรน
ิ ทร์บริกำร
368 ถ.ปั ทมำนนท์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรน
ิ ทร์ สุรน
ิ ทร์ 32000
บจ.รุง่ เรืองชัย 2014
278 ม.7 ต.สลักได อ.เมืองสุรน
ิ ทร์ สุรน
ิ ทร์ 32000
บจ.เดชอุดมโชคชัย สำขำบัวเชด
239 ม.2 ต.บัวเชด อ.บัวเชด สุรน
ิ ทร์ 32230
บจ.เอ.บี.ปิ โตรเลียม
307 ม.5 ต.สตึก อ.สตึก บุรรี ัมย์ 31150

