
รายช่ือสถานีบริการน้้ามันเช้ือเพลิงลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้้ามันกลุ่มเบนซิน ส้าหรับผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์สาธารณะผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน

ล ำดับท่ี ย่ีห้อ ช่ือบุคคล/นิติบุคคล เลขท่ีต้ัง หมู่ท่ี ตรอก/ซอย/อำคำร ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด ท่ีต้ังใน Google Map
1 SUSCO ซัสโก้ สาขา เขาพนม 54/1 หมู่ท่ี 9 - - เขาพนม เขาพนม กระบ่ี https://goo.gl/maps/Far3nJB7xif81ksv8

2 PTT OR ดุสิต เอนเนอร์ยี พาร์ค 78 5 - เขาพนม - ทุ่งใหญ่ เขาพนม เขาพนม กระบ่ี https://www.google.com/maps/place/8.26301318600002,99.054659251

3 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 377 - - ถนนอุตรกิจ ปากน  า เมืองกระบ่ี กระบ่ี 8.082432,98.914332

4 PTT OR ตั งม่ันก่อกิจ ปิโตรเลียม 99/9 2 - - ไสไทย เมืองกระบ่ี กระบ่ี https://www.google.com/maps/place/8.103997,98.882154

5 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 9/23 - ศรีพังงา กระบ่ีใหญ่ เมืองกระบ่ี กระบ่ี https://www.google.com/maps/place/8.10212492431405,98.9052595252059

6 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 327/4 2 กระบ่ีน้อย เมืองกระบ่ี กระบ่ี https://www.google.com/maps/place/8.102694,98.967472

7 PTT ดุสิตมอเตอร์ออยล์ 83 2 - เพชรเกษม เหนือคลอง เหนือคลอง กระบ่ี https://www.google.com/maps/place/8.0749735006027,98.9950968561013

8 SUSCO ซัสโก้ สาขา คลองท่อมใต้ 4 หมู่ท่ี 9 - เพชรเกษม คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบ่ี https://goo.gl/maps/xmu3XjJHhU8AQ9Hc6

9 SUSCO ซัสโก้ สาขา คลองพน 24/3 หมู่ท่ี 7 - - คลองพน คลองท่อม กระบ่ี https://goo.gl/maps/JP5caGzdes4bJwkUA

10 PTT OR พัฒนวิธาน 151/4 1 - เพชรเกษม คลองพน คลองท่อม กระบ่ี https://www.google.com/maps/place/7.795200,99.207484

11 PTT OR ย่ิงทวีออยล์เซอร์วิส 95/3 2 - เพชรเกษม คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบ่ี https://www.google.com/maps/place/7.94183427789554,99.1448479017578

12 SUSCO ซัสโก้ สาขา อ่าวลึกเหนือ 119/1 หมู่ท่ี 1 - - อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบ่ี https://goo.gl/maps/4bYTt8QWy4cmKseR7

13 ESSO อ่าวลึกออยล์เซอร์วิส 29/2 2 - เพชรเกษม อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบ่ี 17.157612,104.143858

14 ESSO วี.พี.เค. พระราม9 สาขาพระราม4 2825/19 - - พระรามท่ี4 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร -

15 Shell วรรณสุขรุ่งเรือง สาขา8 44 - - เกษมราษฎร์ คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 14.486279,105.009805

16 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก คลังน  ามันพระโขนง- พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.6983165507042,100.588037096219

17 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 4638 - พระราม 4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.7124425870801,100.589391139069

18 บางจาก บางจากกรีนเนท 128 - - กรุงธนบุรี บางล าภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/5xq4XtXJdbooveLUA

19 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 9 - - ถนนหทัยราษฎร์ บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 13.832156,100.719696

20 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 485 - - ถนนหทัยราษฎร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 13.911255,100.721517

21 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 430 - - ถนนพระยาสุเรนทร์ บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 13.83222,100.69924

22 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 1090 - - ถนนนิมิตใหม่ ทรายกองดิน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 13.857448,100.733206

23 บางจาก บางจากกรีนเนท 54/1 หมู่ 1 - นิมิตใหม่ ทรายกองดิน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/eBmU6Qboh33ep6ce6

24 SUSCO ซัสโก้ สาขา บางชัน (คลองสามวา) 96 - - ถนนเลียบคลองสอง บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/ixAjhLJGFrWjuArb8

25 SUSCO ซัสโก้ สาขา หทัยราษฎร์ 479/7 - - ถนนหทัยราษฎร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/2vCeg3B1jinceeZj9

26 PTT OR พี โอ ออยล์ 7 - - พระยาสุเรนทร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.865283,100.691575

27 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 71 2 สามวาตะวันออก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.9007855863298,100.735622250896

28 PTT OR แสงอารี สเตช่ัน สาขา 00001 593 - - หทัยราษฎร์ บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.850782,100.721122

29 บางจาก บางจากกรีนเนท 92 - - คู้บอน รามอินทรา คันนายาว กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/56S43DdT2bEEQxyp8

30 SUSCO ซัสโก้ สาขา รามอินทรา กม. 8 467 - - ถนนรามอินทรา รามอินทรา คันนายาว กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/LFuhcdhdSaX8Z2Fd7

รำยช่ือสถำนีบริกำรน้ ำมันท่ีเข้ำร่วมโครงกำร "วินเซฟ"
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนำยน 2565 (รวม 1,759 แห่ง)
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ล ำดับท่ี ย่ีห้อ ช่ือบุคคล/นิติบุคคล เลขท่ีต้ัง หมู่ท่ี ตรอก/ซอย/อำคำร ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด ท่ีต้ังใน Google Map
31 PTT OR ที.เค.ที คอมเมอร์เชียล 673/1 - - รามอินทรา คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.8184586488238,100.684230443887

32 PTT OR พลังไทยเพ่ือไทย 58/8-58/17- - เสรีไทย คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.7880537784133,100.677887903094

33 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 27/1 - รามอินทรา รามอินทรา คันนายาว กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.8472,100.6474

34 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 1092 - - ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 13.826128,100.558633

35 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 232 - - ถนนรัชดาภิเษก จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 13.820563, 100.575395

36 บางจาก บางจากกรีนเนท 1079 - - วิภาวดีรังสิต จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/oGCdTZCD9uHfW4hc6

37 บางจาก บางจากกรีนเนท 75/3 - - ก าแพงเพชร 2 จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/ACKQm1NePDg4d64f7

38 SUSCO ซัสโก้ สาขา เสนานิคม 27/1 - - ซอยพหลโยธิน 32 เสนานิคม จตุจักร กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/tYCPEuCK6dx7cWXFA

39 SUSCO ซัสโก้ สาขา วิภาวดี 1 1028 - - ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/Hp2Lm2h3qQKWrgHYA

40 ESSO พี.ไอ.แมเนจ กรุ๊ป สาขาปากซอยเสนา 1881 - - พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 14.61985,104.43445

41 ESSO แพลตติน่ัม เอนเนอร์ย่ี 1005 - - วิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร -

42 ESSO แพลตติน่ัม เอนเนอร์ย่ี 572 - - ลาดพร้าว จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร -

43 Shell เหนือเกล้า กรุ๊ป 2 - วิภาวดีรังสิต 44 วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร เพ่ิมใหม่

44 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 555/2 - ศูนย์เอ็นเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั น12 วิภาวดีรังสิต จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร -

45 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 50 - พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.8500033350362,100.572725270977

46 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 999/2 - ลาดพร้าว ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.8049735867339,100.576234733841

47 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก บริเวณด้านข้างอาคารศาลอาญา- รัชดาภิเษก ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.8171420081839,100.575162751993

48 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 559 - วิภาวดีรังสิต จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.820901,100.557791

49 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 118 11 ซ.6 ถ.เอกชัย บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 13.700118,100.461634

50 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 30/213 - ซ.4 ถ.พุทธบูชา บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 13.674931,100.471092

51 ESSO พาร์ทบ๊อกซ์ สาขาพุทธบูชา 297 - - พุทธบูชา บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร -

52 บางจาก จอมชาย ปิโตรเลียม 19/20 3 พระรสมท่ี 2 ซอย 28 พระรามท่ี 2 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/3AXY32ejBGd1ovZcA

53 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 91 2 จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.6945212534401,100.479113801301

54 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 5/15 10 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 13.673066,100.458133

55 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 16/2 8 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 13.702998,100.446092

56 บางจาก บางจากกรีนเนท 204 - - โกสุมรวมใจ ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/m73QKarGHJP11ufF9

57 บางจาก บางจากกรีนเนท 2 - ซอยพหลโยธิน 73 พหลโยธิน สนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/BwkDjM7aAnvBSs3U9

58 ESSO แอคทีฟออยล์ 179/123 - พหลโยธิน 75 พหลโยธิน สนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 13.504507,99.972759

59 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 331 - เชิดวุฒากาศ สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.924724,100.602797

60 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 372 - สรงประภา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.9278041925915,100.585210834735

61 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 171 2 เทวฤทธ์ิพันลึก สนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.8982362555182,100.59028258541

62 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก - ภายในการท่าอากาศยานดอนเมือง สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.90959,100.596884

63 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 28/8 วิภาวดีรังสิต สนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 13.951103,100.617899
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ล ำดับท่ี ย่ีห้อ ช่ือบุคคล/นิติบุคคล เลขท่ีต้ัง หมู่ท่ี ตรอก/ซอย/อำคำร ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด ท่ีต้ังใน Google Map
64 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 17/1 พหลโยธิน สนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 13.9412,100.6235

65 บางจาก บางจากกรีนเนท 12 - - มิตรไมตรี ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/1UK6fL5H8Nw23d8Y7

66 ESSO อกาลิโก ปิโตรเลียม 900/19 - - สามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร -

67 Shell นิวโรจน์รุ่งเรือง 244 - - อ านวยสงคราม ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร -

68 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 1 - ประดิพัทธ นครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.7935324968442,100.530325868903

69 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 195/4 - อ านวยสงคราม ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.7862130998574,100.520166368902

70 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก ภายในบริเวณส านักพระราชวัง- ราชด าเนินนอก นครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.7698780877323,100.513827470482

71 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 141/6 - - ถนนบรมราชชนนี ตล่ิงชัน ตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 13.783449,100.455612

72 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 332 - - ถนนสวนผัก ตล่ิงชัน ตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 13.798302,100.445862

73 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 509/3 - - ถนนพรานนก-พุทธมณฑลบางพรม ตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 13.751819,100.442613

74 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 337 - - ถนนบรมราชชนนี ฉิมพลี ตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 13.782105,100.415692

75 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 840 - - ถนนบรมราชชนนี บางระมาด ตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 13.788612,100.342215

76 SUSCO ซัสโก้ สาขา ราชพฤกษ์ 32/4-5 หมู่ท่ี 13 - - บางระมาด ตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/VM84Q1igGB5X5jaY6

77 PTT OR เหรียญทองราชพฤกษ์ 59 - - ราชพฤกษ์ ตล่ิงชัน ตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.7930,100.4482

78 PTT OR เอนเนอร์ย่ี พาร์ค 254 - - กาญจนาภิเษก ฉิมพลี ตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.792885,100.410862

79 PTT OR เพชรพระเทพปิโตรเลียม 511 - - พรานนก-พุทธมณฑล บางพรม ตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.7510,100.4419

80 PTT OR เพชรราชพฤกษ์ปิโตรเลียม 32/9 13 - ราชพฤกษ์ บางระมาด ตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.7617217465504,100.44546190242

81 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 79 - สวนผัก ฉิมพลี ตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.7924848,100.4222570

82 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 44926 13 ราชพฤกษ์ บางระมาด ตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.7619856295046,100.444454649465

83 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 302/1 - บรมราชชนนี ฉิมพลี ตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.782682,100.415593

84 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 62/5-7 1 - บางระมาด ตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 13.767731,100.408127

85 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 29 7 - - ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 13.797447,100.379751

86 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 64/9 7 - - ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 13.786362,100.380531

87 บางจาก บางจากกรีนเนท 68/24 หมู่ 12 - สายป่ินเกล้า-นครชัยศรี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/Si1Pyax6RHw8QiUb8

88 บางจาก บางจากกรีนเนท 474 - - บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/Pwoury2uf984yQRB7

89 บางจาก บางจากกรีนเนท 65/1 หมู่ 17 - กาญจนาภิเษก ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/Po5WaQKfT9Hem5hEA

90 ESSO ตวงทอง ออยล์ 22/3 8 - บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 18.311013,99.461921

91 ESSO สาครพิทักษ์ 9/1 11 - บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพ่ิมใหม่

92 PTT OR เพ็ชรทวีโชค 25 9 - ป่ินเกล้า-นครชัยศรี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.7887259206056,100.343019152626

93 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 58/5 1 กาญจนาภิเษก ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.7740548924949,100.407647773394

94 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 125 - พุทธมณฑลสาย 3 ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.7633937781762,100.3631632048

95 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 356 - - ถนนประชาอุทิศ ทุ่งครุ ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 13.627190,100.505069

96 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 197 - - ถนนประชาอุทิศ ทุ่งครุ ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 13.629834,100.504401
หน้าท่ี 3
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รายช่ือสถานีบริการน้้ามันเช้ือเพลิงลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้้ามันกลุ่มเบนซิน ส้าหรับผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์สาธารณะผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน

ล ำดับท่ี ย่ีห้อ ช่ือบุคคล/นิติบุคคล เลขท่ีต้ัง หมู่ท่ี ตรอก/ซอย/อำคำร ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด ท่ีต้ังใน Google Map
97 บางจาก บางจากกรีนเนท 349 - - ประชาอุทิศฝ่ังซ้าย บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/uDF3MeZuKkfVyCd7A

98 SUSCO ซัสโก้ สาขา เลียบทางด่วนทุ่งครุ 50/11 - - ถนนเลียบทางด่วน ทุ่งครุ ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/hvS4bvhJfn2VJS3AA

99 SUSCO ซัสโก้ สาขา ประชาอุทิศ 2 13 - - ถนนประชาอุทิศ ทุ่งครุ ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/hxmFKB6bQ8ufjaEv8

100 SUSCO ซัสโก้ สาขา พุทธบูชา 367 - - ถนนพุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/9Uz2MEzYaF4MuW8L8

101 ESSO พาร์ทบ๊อกซ์ 394 - - ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร -

102 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 26/4 - เลียบทางด่วน ทุ่งครุ ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.6204626,100.4922736

103 บางจาก บางขุนเทียน ปิโตรเลียม 988/1 - - สมเด็จพระเจ้าตากสิน ดาวคะนอง ธนบุรี กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/cRvHisEw8nBKMFWo7

104 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 552 - - ถนนวัชรพล ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร 13.869267,100.645160

105 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 200 - - ถนนเทพรักษ์ ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร 13.878743,100.629996

106 บางจาก บางจากกรีนเนท 126/232 หมู่ 8 - - ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/BUBuG4SYR7YjWZxU8

107 บางจาก บางจากกรีนเนท 44/139 - พหลโยธิน 48 แยก 32 - อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/xxj31TshNCa9XcBW6

108 SUSCO ซัสโก้ สาขา ลาดปลาเค้า 85 - - ถนนลาดปลาเค้า อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/HQX6qUVD4ANtmDuq6

109 Shell บริษัท  ภัชรวิชญ์2020 211 - - เทพรักษ์ ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร -

110 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 81 - พหลโยธิน อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.86675,100.591073

111 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 202/1 - เทพรักษ์ ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.878698,100.63063

112 PTT OR พลังไทยเพ่ือไทย สาขาท่ี 00001 252,252/1-252/6- - พหลโยธิน อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.8878715458314,100.604336522386

113 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 24  ประดิษฐ์มนูธรรม ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร 13.845306,100.636205

114 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 707/1 - ซอยเพชรเกษม69 - หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร 13.694572,100.380220

115 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 150/4 - - ถนนพุทธมณฑลสาย3 บางไผ่ บางแค กรุงเทพมหานคร 13.741936,100.364144

116 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 6/1 - - ถนนกาญจนาภิเษก บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 13.678271,100.407063

117 บางจาก บางจากกรีนเนท 768 - - เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/WW8ffnXbVLFjNHVaA

118 บางจาก บางจากกรีนเนท 1517 - - เพชรเกษม หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/xU1ZF2TwvpEJ2z4P8

119 SUSCO ซัสโก้ สาขา เพชรเกษม 254 - - ถนนเพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/37eqUo68ZE9oTjCA7

120 SUSCO ซัสโก้ สาขา กาญจนาภิเษก 556 - - ถนนกาญจนาภิเษก บางไผ่ บางแค กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/2pdGyq8T48Lyu3qa8

121 SUSCO ซัสโก้ สาขา พุทธมณฑล สาย 2 90/2 - - ถนนพุทธมณฑล สาย 2 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/kNUfWc7Y9pUfPrp99

122 ESSO สาครพิทักษ์ 956 - - เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร เพ่ิมใหม่

123 ESSO รัฐนันท์ออยล์ 421 - - พุทมณฑลสาย 2 บางไผ่ บางแค กรุงเทพมหานคร เพ่ิมใหม่

124 PTT OR พงษ์สถาพรปิโตรเล่ียม 747,749 - - บางแค บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.699062845389,100.421173708227

125 ESSO เสนไชยฤทธ์ิปิโตรเลียม 1395 - - เพชรเกษม บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร เพ่ิมใหม่

126 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 1627 - กาญจนาภิเษก บางไผ่ บางแค กรุงเทพมหานคร 13.737629,100.405023

127 ESSO นายปรุง 44/49 - - จรัญสนิทวงศ์ วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เพ่ิมใหม่

128 ESSO สาครพิทักษ์ 621 - - พรานนก บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพ่ิมใหม่

129 บางจาก ฤทธ์ิรดา 97 - - บรมราชชนนี อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/4oLxEsRJ64NpTD7k6
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ล ำดับท่ี ย่ีห้อ ช่ือบุคคล/นิติบุคคล เลขท่ีต้ัง หมู่ท่ี ตรอก/ซอย/อำคำร ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด ท่ีต้ังใน Google Map
130 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 1221 - รามค าแหง ซ.115 ถนนรามค าแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 13.7669722,100.6567012

131 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 253 - - ถนนศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 13.755008,100.646314

132 บางจาก บางจากกรีนเนท 138/1 - - ศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/dWdXfXCm5T5SumpYA

133 บางจาก บางจากกรีนเนท 3043 - - ลาดพร้าว คลองจ่ัน บางกะปิ กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/w6oG7Wd3MiRm136AA

134 บางจาก บางจากกรีนเนท 192 - - ถนนลาดพร้าว 101 คลองจ่ัน บางกะปิ กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/KciLYvzSwtaBeseB9

135 บางจาก บางจากกรีนเนท 28 - โยธินพัฒนา - คลองจ่ัน บางกะปิ กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/PeeKJn7YKyJ41eBC7

136 ESSO เพียวพลังงานไทย 3454 - - ลาดพรัาว คลองจ่ัน บางกะปิ กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/UzbBocJMw1bTAoqc9

137 SUSCO ซัสโก้ สาขา หัวหมาก 21/3 - - ถนนหัวหมาก หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/4wkypiSWnovAnr5w7

138 Shell เต็มใจเซอร์วิส 392 - - รามค าแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร -

139 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 87 รามอินทรา คลองจ่ัน บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 13.810216,100.620549

140 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 253 - - ถนนบางขุนเทียน แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 13.660103,100.430170

141 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 987/7 - - ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเลแสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 13.63000,100.43436

142 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 652/1 - - ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเลท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 13.596606,100.431781

143 บางจาก บางจากกรีนเนท 634 - - พระรามท่ี 2 แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/dLhEBuqnadPhTgQPA

144 บางจาก บางจากกรีนเนท 607/2 - - พระรามท่ี 2 แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/Namj99AZaPRegyR28

145 บางจาก บางจากกรีนเนท 43/381 หมู่ 7 ซอยเทียนทอง - แสมด า (บางบอน) บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/mFTGeT3hA8AcbTUx5

146 SUSCO ซัสโก้ สาขา ท่าข้าม 380/53 - - ถนนอนามัยงามเจริญ ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/QX8Nu5TP5uLT3QBZA

147 SUSCO ซัสโก้ สาขา ธนบุรี-ปากท่อ กม.6 170 - - ถนนพระราม 2 แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/EKfSYdZv7qgpGdCK8

148 บางจาก ธาตุทองปิโตรเลียม 188/2 1 - บางขุนเทียน-ชายทะเล แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/pJFaKVNnVHP5314R6

149 บางจาก ก้าวไกลแก๊ส 698/1 ถนนพระรามท่ี2- - พระรามท่ี2 แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/dMPVkV1Vq7p92NWA9

150 PTT OR 14 ออยล์ ซัคเซส (สาขา1) 425/4 - - พระรามท่ี 2 แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.644103,100.414017

151 PTT OR ประเสริฐรัตนศิริ 2 - - บางขุนเทียน แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.66417,100.42814

152 PTT OR บริษัท14ออยล์ซัคเซสจ ากัด 1 - สะแกงาม14 สะแกงาม แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.6381965,100.4177618

153 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 95 6 บางขุนเทียน-ชายทะเล แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.6506065887828,100.431285059665

154 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 585 - พระรามท่ี 2 แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.625336,100.393236

155 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 118/5 2 พระรามท่ี 2 แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.666699,100.445554

156 Shell น ารุ่งเรือง (1992) 593,593/1- - พระราม2 แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เพ่ิมใหม่

157 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 74/4 6 พระราม 2 กม. 7 แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 13.65382,100.424456

158 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 40/5 4 แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 13.61488,100.383931

159 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 433/30 - - ถนนจันทน์ วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 13.708960,100.515499

160 บางจาก บางจากกรีนเนท 60 - - เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/Q45SZ6N25paJgDAU9

161 บางจาก บางจากกรีนเนท 493/1 - - พระรามท่ี 3 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/UyYpnBzgyxB3ZKrp8

162 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 2211 - เจริญกรุง วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.7056892538162,100.506780924119
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ล ำดับท่ี ย่ีห้อ ช่ือบุคคล/นิติบุคคล เลขท่ีต้ัง หมู่ท่ี ตรอก/ซอย/อำคำร ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด ท่ีต้ังใน Google Map
163 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 92/1 - เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.6973160,100.5134780

164 บางจาก บางจากกรีนเนท 50 - - หน้าสถานีรถไฟบางซ่ือ บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/gxAx35mVE8DoCVzDA

165 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 2716 - กรุงเทพ-นนทบุรี บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.830948522898,100.525652880457

166 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 1022 - ประชาช่ืน บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.8351672640433,100.539937226625

167 บางจาก บางจากกรีนเนท 4353 - - สุขุมวิท บางนาใต้ บางนา กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/uMDgM1jNev5QtAZk6

168 บางจาก บางจากกรีนเนท 234 - ซอยสุขุมวิท101/1 สุขุมวิท บางนาเหนือ บางนา กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/ViR7AUDyoPySiKsB7

169 บางจาก บางจากกรีนเนท 3129 - - สุขุมวิท บางนาเหนือ บางนา กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/Exowp5ySujrAGTzv9

170 ESSO พี. เอ. บางนา 445 - - เทพรัตน บางนาเหนือ บางนา กรุงเทพมหานคร -

171 ESSO พี. เอ. บางนา 178 - - อุดมสุข บางนาเหนือ บางนา กรุงเทพมหานคร -

172 ESSO เอ็ม.ที.กรุ๊ป เซอร์วิส (ส านักงานใหญ่) 3788,3788/11- - สุขุมวิท บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร เพ่ิมใหม่

173 PTT OR อุนรัตน์บริการ 195 - - ศรีนครินทร์ บางนาใต้ บางนา กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.6576806321716,100.642994357985

174 Shell ช่ืนเป็นนิจ เอ็นเตอร์ไพร์ซ สาขา 2 (อุดมสุข) 2746 - - สุขุมวิท บางนาเหนือ บางนา กรุงเทพมหานคร -

175 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 627 - ลาซาล บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.66225,100.620308

176 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 500/4 - สรรพาวุธ บางนาเหนือ บางนา กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.675666,100.595021

177 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 14 - - ถนนบางขุนเทียน บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 13.671563,100.426693

178 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 169 - - ถนนบางบอน4 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 13.660313,100.371876

179 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 95,95/1 - - ถนนกาญจนาภิเษก บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 13.670080,100.405481

180 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 904 - - ถนนเอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 13.654579,100.391825

181 บางจาก บางจากกรีนเนท 95/3 - - กาญจนาภิเษก บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/3MdhT9NsMyuFBfzV7

182 ESSO เพียวพลังงานไทย 956 - - เอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/cSgLoXswNeQ8KCT66

183 SUSCO ซัสโก้ สาขา เอกชัย 937 - - ถนนเอกชัย คลองบางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/z5kWxEbvfJcr6BFQA

184 SUSCO ซัสโก้ สาขา บางบอน 64 - - ถนนกาญจนาภิเษก คลองบางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/eywEMs9FpMiDRZut9

185 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 682/7 - เอกชัย คลองบางพราน บางบอน กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.6680558739145,100.414270866752

186 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 99/99 4 เอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.6564772680039,100.39397612135

187 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 97/1 - กาญจนาภิเษก บางบอนเหนือ บางบอน กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.6720256,100.4051439

188 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 933/1 - เอกชัย คลองบางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/dk12nsQgKr9AB3dh6

189 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 200 กาญจนาภิเษก คลองบางพราน บางบอน กรุงเทพมหานคร 13.665058,100.406747

190 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 501/1 - - ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางบ าหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 13.783177,100.491822

191 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 174,174/1- - ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 13.794286,100.506560

192 บางจาก บางจากกรีนเนท 677 - - จรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/b12gTrsi88JSpHUv8

193 SUSCO ซัสโก้ สาขา จรัญสนิทวงศ์ 283 - - ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางบ าหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/ohYpANkZYuk3kGNC8

194 SUSCO ซัสโก้ สาขา บางอ้อ 233 - - จรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/jcPjPV4q74qRcmHC6

195 บางจาก ส. เบญจลักษณ์ 202/2 - ซ.จรัญสนิทวงศ์ 40 จรัญสนิทวงศ์ บางย่ีขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/nVtzKTEyDB4aoe3L7
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196 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 684/1 - จรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.803299280997,100.512205839488

197 Shell วรรณสุขรุ่งเรือง สาขา4 46 - ซอยพิพัฒน์ 2 คอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 15.610929,105.027225

198 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 16/14 - ซ.46 ถนนนวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 13.829310,100.639287

199 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 58/64 - - ถนนนวมินทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 13.829165,100.658725

200 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 159-159/2- ซอยรามอินทรา40 - นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 13.840002,100.639075

201 บางจาก บางจากกรีนเนท 661 - - นวมินทร์ นวมินทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/FUKvkTMNmeggeLDy6

202 บางจาก บางจากกรีนเนท 131 - - เสรีไทย คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/VncQU4ckJwZvn2ek6

203 SUSCO ซัสโก้ สาขา สุขาภิบาล 2 12/2 - - ถนนเสรีไทย คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/n4hdoX3ctKJsm7KG8

204 ESSO พี.ไอ.แมเนจ กรุ๊ป สาขาสุขาภิบาล1 88 - - นวมินทร์ นวมินทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร -

205 ESSO พี.ไอ.แมเนจ กรุ๊ป สาขานวลจันทร์ 40/639 - - นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร -

206 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 195 10 นวลจันทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.8206627585639,100.643309171402

207 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 38/5 11 สุขาภาบาล 1 คันนายาว บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 13.83557,100.6608

208 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 1323 - พระราม 4 วังไหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.7346043,100.5248681

209 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 457 4 - ถนนสุขุมวิท 77 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 13.720677,100.679939

210 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 328 - - ถนนอ่อนนุช ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 13.720781,100.692422

211 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 319 - - ถนนพัฒนาการ ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 13.724164,100.658374

212 บางจาก บางจากกรีนเนท 287/3 - - อ่อนนุช ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/yX6jUubMkv4gG7uq5

213 SUSCO ซัสโก้ สาขา ทับช้าง 628/9 - - มอเตอร์เวย์ ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/vsMLrNZdm2DEP4166

214 SUSCO ซัสโก้ สาขา สวนหลวง ร.9 352 - - ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/hzPkJAFEJxXJY4fR7

215 PTT OR เอส ซี จี ประเวศ 953 - - อ่อนนุช ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.722366143868,100.708124299688

216 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 90 - ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.6909499996608,100.646705595674

217 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 315/4 - พัฒนาการ ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.725026,100.657905

218 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 321 ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 13.67529,100.64645

219 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 123 - - ถนนหลานหลวง วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 13.756645,100.510566

220 SUSCO ซัสโก้ สาขา หลานหลวง 8 - - ถนนหลานหลวง บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/JtTDP8rwk9CiuQ579

221 บางจาก บางจากกรีนเนท 116 - - พระราม 6 พญาไท พญาไท กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/seLBP3jmzmboCvug6

222 บางจาก บางจากกรีนเนท 51 - ซอยพระราม 6 ซอย 30 พระราม 6 พญาไท พญาไท กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/kpFU4zEsKXNdmWJC8

223 Shell เต็มใจเซอร์วิส สาขา 3 1197 - - พหลโยธิน พญาไท พญาไท กรุงเทพมหานคร -

224 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 181 - วิภาวดีรังสิต สามเสน พญาไท กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.77939,100.55613

225 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 1128 - ซอยสุขุมวิท101/1 - บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 13.684820,100.627660

226 บางจาก บางจากกรีนเนท 2062 - - สุขุมวิท พระโขนงใต้ พระโขนง กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/uxbdkgMReUMqq7r58

227 บางจาก บางจากกรีนเนท 2999/1 - - สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/qU74vhAubCBAUsqVA

228 บางจาก บางจากกรีนเนท 695 - ซอยสุขุมวิท 103 สุขุมวิท 103 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/B6qpzX6ne8wcD9Rs7
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229 Shell พลังภัทร 2040 - - สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร -

230 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 82 - สุขุมวิท 64 พระโขนงใต้ พระโขนง กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.6864306124862,100.603068118425

231 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 104 - สุขุมวิท 64 แยก 10 พระโขนงใต้ พระโขนง กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.6862552454721,100.601724406004

232 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 138 - สุขุมวิท 64 แยก 10 พระโขนงใต้ พระโขนง กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.6872495806382,100.601661473961

233 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 336 กัลปพฤกษ์ บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 13.708012,100.450001

234 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 88 - - ถนนบางแวก คลองขวาง ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 13.741188,100.425997

235 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 215 - - ถนนเพชรเกษม ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 13.721155,100.459480

236 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 547 - ซอยเพชรเกษม48 - บางด้วน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 13.729267,100.434324

237 บางจาก บางจากกรีนเนท 662 - - เพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/NiYomBvuFJjJny5C6

238 SUSCO ซัสโก้ สาขา บางหว้า 493/1 - - เพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/WHAM3Rt1feC91r4eA

239 SUSCO ซัสโก้ สาขา พาณิชย์ธน 271 - - ถนนบางแวก บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/aC1dXkG5F6dQgkx3A

240 ESSO นายปรุง(สาขาพาณิชย์ธน) 41/1 - - บางแวก บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เพ่ิมใหม่

241 PTT OR ต้นคิดปิโตรเลียม 42 - - ราชพฤกษ์ แขวงปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.7149722,100.4627778

242 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 276 เพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 13.715866,100.444739

243 SUSCO ซัสโก้ สาขา นิมิตใหม่ 57 - - ถนนนิมิตใหม่ แขวงมีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/3R9sWpRdcSU7Tggq5

244 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 109/1 3 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 13.81318,100.71178

245 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 75/10 3 - ถ.รามอินทรา115 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 13.812961,100.704701

246 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 59/2 3 - - แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 13.813960,100.763071

247 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 101 - - ถนนร่มเกล้า แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 13.798749,100.744543

248 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 103 - - ถนนสุวินทวงศ์ มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 13.820113,100.740375

249 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 4 - - ถนนรามค าแหง มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 13.796203,100.709952

250 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 95/1 - - ถนนราษฎร์อุทิศ แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 13.824705,100.758806

251 บางจาก บางจากกรีนเนท 50 - - รามอินทรา มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/Z1jTRabVbDwWxJtK6

252 บางจาก บางจากกรีนเนท 3/1 - - นิมิตใหม่ มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/DQYSsDiPp6kkX7YN7

253 SUSCO ซัสโก้ สาขา สุขาภิบาล 3/2 66/1 - - ถนนรามค าแหง มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/xucA7f4rfqUWBi529

254 PTT OR พี โอ ออยล์ สาขา 25 125 - - ประชาร่วมใจ มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.824184,100.746215

255 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 75/5 - สุวินทวงศ์ มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.819511,100.734122

256 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 83 รามค าแหง มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 13.80287,100.72117

257 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 39/19 2 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 13.81892,100.73927

258 Shell เต็มใจเซอร์วิส สาขา 4 171 - - ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 13.705114,100.311031

259 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 560/1 - ซ.44 ถนนสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 13.689912,100.533793

260 บางจาก บางจากกรีนเนท 574/1 - - พระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/gCET6218WWM9ZXRz6

261 บางจาก บางจากกรีนเนท 296/13 - - นางลิ นจ่ี ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/nGJwgwqEDBkM4HdS8
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ล ำดับท่ี ย่ีห้อ ช่ือบุคคล/นิติบุคคล เลขท่ีต้ัง หมู่ท่ี ตรอก/ซอย/อำคำร ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด ท่ีต้ังใน Google Map
262 SUSCO ซัสโก้ สาขา เลียบคลองช่องนนทรี 124 - - ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/zYLaMK9qARXGTtZu9

263 SUSCO ซัสโก้ สาขา ยานนาวา 1240 - - ถนนพระราม 3 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/zWZKZmz93xsaVb9m8

264 SUSCO ซัสโก้ สาขา สาธุประดิษฐ์ 1 600/139 - - ถนนสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/a5fjCZKrDAmaUGte9

265 SUSCO ซัสโก้ สาขา สาธุประดิษฐ์ 2 269/44 - - ถนนสาธุประดิษฐ์ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/nFdqXYiicGJmjk3L7

266 ESSO ฟ้าไพบูลย์ 617 _ _ สาธุปรดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร -

267 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 1400/1 - พระราม 3 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.6972886051552,100.546764480554

268 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 591/3 - พระรามท่ี 3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.6810617690001,100.527745952

269 Shell วรเศรษฐ์ 12 - - บรรทัดทอง เพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพ่ิมใหม่

270 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 620 - - ถนนประชาอุทิศ ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 13.657378,100.499369

271 บางจาก บางจากกรีนเนท 430 - - ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/ui93HW9gPUowm1h57

272 SUSCO ซัสโก้ สาขา บางปะกอก 139/2 - - ถนนราษฎร์บูรณะ บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/yLpBkHV3C3CHvT9z5

273 บางจาก รุ่งทวีทรัพย์ ปิโตรเลียม 187,189 - - ราษฎร์บูรณะ บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/rPUFkcUPtNVetyDH9

274 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 170/2 - ราษฎร์บูรณะ บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.682781,100.499063

275 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 100/1 - สุขสวัสด์ิ บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.679084,100.496255

276 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 193/2 - ราษฎร์บูรณะ บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.683377,100.499078

277 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 527 - ประชาอุทิศ ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.65571,100.49897

278 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 809 - สุขสวัสด์ิ บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.6796591,100.4965119

279 บางจาก เจริญราษบูรณะ 184 - - ราษฏร์บูรณะ บางปะกอก ราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/Bj7eGrzztshFCvPD7

280 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 509/1 - - ถนนหลวงแพ่ง ทับยาว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 13.720707,100.794608

281 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 54 - - ถนนร่มเกล้า คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 13.762515,100.746114

282 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 65/1 - - ถนนฉลองกรุง ล าปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 13.7466970,100.7923450

283 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 41 - - ถนนเจ้าคุณทหาร ล าปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 13.751665,100.782219

284 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 992/2 - - ถนนหลวงแพ่ง ทับยาว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 13.708964,100.823637

285 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 982/1 - - ถนนฉลองกรุง ล าปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 13.769323,100.809469

286 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 155 1 - ถนนหลวงแพ่ง ขุมทอง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 13.698769,100.849587

287 บางจาก บางจากกรีนเนท 1123/1 - - ลาดกระบัง ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/vrf2Qp8h3AjdBifq6

288 SUSCO ซัสโก้ สาขา คลองสองต้นนุ่น 42 - - มอเตอร์เวย์ คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/zBWrYLx2GZZcVraR8

289 SUSCO ซัสโก้ สาขา ทับยาว 798 - - ถนนหลวงแพ่ง ทับยาว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/akmHxsp38YyG8ffR7

290 ESSO ฟิล อิท อัพ 441 - - ลาดกระบัง ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร -

291 TPIPP บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ 717/7 - - ลาดกระบัง ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพ่ิมใหม่

292 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 105 - ฉลองกรุง ล าปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.7550929437001,100.797187015362

293 Caltex อีซี  สต๊อบ 105/1 9 - ฉลองกรุง ล าปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพ่ิมใหม่

294 SUSCO ซัสโก้ สาขา วังหิน 431 - - ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/yZ8PcrAjq5dgacQn7
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ล ำดับท่ี ย่ีห้อ ช่ือบุคคล/นิติบุคคล เลขท่ีต้ัง หมู่ท่ี ตรอก/ซอย/อำคำร ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด ท่ีต้ังใน Google Map
295 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 150 - ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนนประเสริฐมนูกิจ จรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 13.841961,100.618318

296 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 43 - - ถนนนาคนิวาส ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 13.798009,100.606693

297 บางจาก บางจากกรีนเนท 569 - - ประดิษฐ์มนูธรรม ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/8RAfnQxU6A4UeXf67

298 บางจาก บางจากกรีนเนท 392/1 - - สุคนธสวัสด์ิ ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/3vDQqepS5gTa1qnDA

299 บางจาก บางจากกรีนเนท 169 - - ประดิษฐ์มนูธรรม ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/1HfJtBszyJTSZ5Xg7

300 Shell สมาร์ทพ้อยท์ส 980, 982 - - ลาดพร้าววังหิน ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพ่ิมใหม่

301 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 270/3 - นาคนิวาส ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.8098820472281,100.609420691783

302 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 480 - ลาดปลาเค้า จรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.8459600591251,100.602746895354

303 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 31/1 - ประดิษฐ์มนูธรรม ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.7981601501977,100.613309593029

304 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 148 - ประเสริฐมนูกิจ 29 ประเสริฐมนูกิจ จรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.841563,100.617943

305 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 499 - ลาดพร้าววังหิน ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.821908267,100.591310432

306 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 585 - ซอยรามค าแหง39(เทพลีลา1) - วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 13.767251,100.600788

307 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 605 - ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) - วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 13.798852,100.619978

308 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 697 - - ถนนประดิษฐ์มนูธรรม สะพานสอง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 13.792584,100.610650

309 บางจาก บางจากกรีนเนท 282/1 - ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) รามค าแหง พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/E2i3XPBeKs58sqNe7

310 บางจาก บางจากกรีนเนท 81 - ซอยลาดพร้าว 84 ประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/qepaD39hLcXKAfqg9

311 บางจาก บางจากกรีนเนท 182 - - ประดิษฐ์มนูธรรม พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/kYR2teA67Ho56Zn86

312 บางจาก หจก ซุปเปอร์เคริช 142ซอยลาดพร้าว80แยก22แขวงวังทองหลางเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร142 ชอยลาดพร้าว80 ลาดพร้าว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/Fcx9aWMT4FuNPyiW6

313 Caltex สตาร์ บีบี 2563 68 - ซอย ลาดพร้าว 71 ลาดพร้าว สะพานสอง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพ่ิมใหม่

314 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 359 - ประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.7715050,100.6051690

315 Shell วรเศรษฐ์ 888 538 - - รามค าแหง 39 (เทพลีลา1)วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพ่ิมใหม่

316 Shell สวัสดิวัฒน์ 2523 - - ลาดพร้าว คลองเจ้าคุณสิงห์ วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพ่ิมใหม่

317 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 776 - - ถนนสุขุมวิท 71 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 13.727354,100.596026

318 บางจาก บางจากกรีนเนท 1/2 - ซอยพร้อมศรี สุขุมวิท 39 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/oiug7zKiqjBitAZP6

319 บางจาก บางจากกรีนเนท 427/1 - ซอยสุขุมวิท 63(เอกมัย) สุขุมวิท 63 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/Y3MWdrtb2yuoCfo26

320 Shell ศิวเศรษฐี 48 - - สุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร เพ่ิมใหม่

321 TPIPP บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ 211/2 - สุขุมวิท 49 - คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร เพ่ิมใหม่

322 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 144 - ซอยพัฒนาการ20 - สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 13.733490,100.607589

323 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 1917 - ซ.อ่อนนุช37 ถนนอ่อนนุช สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 13.710840, 100.634673

324 บางจาก บางจากกรีนเนท 923/1 - - อ่อนนุช สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/XPy3ZoGFyoR747tq7

325 SUSCO ซัสโก้ สาขา ศรีนครินทร์ 3 870 - - ถนนศรีนครินทร์ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/ky91WqJLFRZ8bT2a8

326 ESSO วี.พี.เค. พระราม9 สาขาพระราม9 1063 - - พระราม9 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร -

327 PTT OR ซัน 168 คอร์ปอเรช่ัน (00001) 888/8 - - พระราม 9 พัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.740436,100.624851
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328 ESSO ฟ้าไพบูลย์ 2990 - - พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร -

329 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 2992 - พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.7315979495182,100.650240450337

330 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 1378 - รามค าแหง สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.7450661744198,100.603649326476

331 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 273 - - ถนนรามค าแหง สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 13.787386,100.691976

332 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 253 - - ถนนราษฎร์พัฒนา สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 13.775263,100.706198

333 บางจาก บางจากกรีนเนท 47 - - กรุงเทพกรีฑา สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/RaqSoc2HEVN1EZvv8

334 ESSO เพียวพลังงานไทย 215 - รามค าแหง 112 - สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/pZXbAHfydAKEmxxdA

335 SUSCO ซัสโก้ สาขา ประเวศ 161 - - ถนนมอเตอร์เวย์ ทับช้าง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/Xm3kUDYn6t5x27689

336 SUSCO ซัสโก้ สาขา สะพานสูง 90 - - ซอยกรุงเทพกรีฑา 37 ทับช้าง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/3VL9EmqvLpjGdTzPA

337 SUSCO ซัสโก้ สาขา หมู่บ้านนักกีฬา 126 - - กรุงเทพกรีฑา ทับช้าง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/2hkGVs5ix6sviLKx6

338 บางจาก ทอแสงทอง ปิโตรเลียม 124 - - รามค าแหง สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร https://g.page/TSTBCP?share

339 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 33/30 3 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.7779071908701,100.674249483749

340 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 392 รามค าแหง สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 13.7878,100.6944

341 บางจาก บางจากกรีนเนท 103 - ซอยงามดูพลี นางลิ นจ่ี ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/SPkwXMPUvp8q7AMh8

342 บางจาก บางจากกรีนเนท 2 - ซอยนราธิวาสราชนครินทร์14 - ทุ่งวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/t7tr2CW63h6sZTuP8

343 TPIPP บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ 26/57 - - จันทร์ตัดใหม่ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร เพ่ิมใหม่

344 Shell วรรณสุขรุ่งเรือง สาขา5 65 - - สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 14.901490,105.080403

345 Shell วรรณสุขรุ่งเรือง สาขา7 28 - - นราธิวาสราชนครินทร์ ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 15.443727,105.297703

346 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 21/9 - - ถนนเฉลิมพงษ์ สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 13.924206,100.683498

347 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 4/5 - - ถนนสายไหม สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 13.924206,100.683498

348 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 19/8 - - ถนนวัชรพล คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 13.891978,100.641940

349 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 42/8 2 - - ออเงิน สายไหม กรุงเทพมหานคร 13.902128,100.666432

350 บางจาก บางจากกรีนเนท 52/9 หมู่ 1 - สุขาภิบาล 5 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/borTUJZJcC3y5CkF6

351 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 438 - พหลโยธิน สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.934263,100.625674

352 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 777 - - ถนนเพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 13.704869,100.341029

353 SUSCO ซัสโก้ สาขา บางบอน 3 100/4 - - ถนนบางบอน 3 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/WjhgoVkaDmU5zBzH7

354 Shell ศิวเศรษฐี 226 - - เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร เพ่ิมใหม่

355 PTT OR บริษัทชัยพรปิโตรเลียมจ ากัด 1414 - - มาเจริญ หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.6600667610721,100.352413517778

356 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 15/1 - เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.70726,100.37025

357 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 87/2 - มาเจริญ หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.686844,100.343245

358 ESSO เสนไชยฤทธ์ิปิโตรเลียม 433 - - เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร เพ่ิมใหม่

359 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 43 3 - ถนนฉลองกรุง ล าผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร 13.799787,100.833215

360 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 14/161 6 ซ.31 - โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร 13.819709,100.844781
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ล ำดับท่ี ย่ีห้อ ช่ือบุคคล/นิติบุคคล เลขท่ีต้ัง หมู่ท่ี ตรอก/ซอย/อำคำร ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด ท่ีต้ังใน Google Map
361 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 43/1 14 - ถ.สุวินทวงศ์2(กม.48) กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 13.810713,100.920531

362 บางจาก บางจากกรีนเนท 30/7 หมู่ 3 - สุวินทวงศ์ ล าผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/L8Dtpx5M5KnASZ6f8

363 บางจาก บางจากกรีนเนท 31 หมู่ 8 - สุวินทวงศ์(304) โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/VZhr3H5kitT2ZKRQ8

364 บางจาก บางจากกรีนเนท 77 - - เลียบวารี กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/D5xbzUgbPTdB66aP9

365 PTT OR สยามเออเบินพัฒนา 41/66 5 - เช่ือมสัมพันธ์ โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.827181,100.847604

366 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 49/1 2 สุวินทวงศ์ ล าผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร 13.80943,100.82036

367 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 89/9 8 โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร 13.8095,100.8069

368 บางจาก บางจากกรีนเนท 89/2 หมู่ 2 - แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักส่ี กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/G1tQhjGxKgSdLd6W9

369 บางจาก บางจากกรีนเนท 99 - 7 แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักส่ี กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/cgYqztyMgp6LtUCr6

370 บางจาก บางจากกรีนเนท 21/43-44 - - วิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน หลักส่ี กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/ZSTQfLtMjEr3hCYs9

371 บางจาก บางจากกรีนเนท 25/21 - - ริมคลองแสนแสบ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/1zDwxUwxCkPEghwe8

372 บางจาก บางจากกรีนเนท 2191/1 - - เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/phijmHSmFVLKdb2V7

373 บางจาก บางจากกรีนเนท 547 - - ประชาอุทิศ ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/5WTNoALfMF1hqzGZA

374 บางจาก บางจากกรีนเนท 38 - - เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร https://goo.gl/maps/aUZxuo6v82juBV5U9

375 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 999/2 - ประชาอุทิศ สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.7695439084062,100.588228942341

376 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 80/7 - สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร https://www.google.com/maps/place/13.7890535567495,100.586578133249

377 PTT OR ประสิทธ์ิบริการ 14/4 8 - - แก่งเสี ยน เมือง กาญจนบุรี https://www.google.com/maps/place/14.064209,99.4912145037421

378 SUSCO ซัสโก้ สาขา กาญจนบุรี 860 - - ถนนแสงชูโต ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี https://goo.gl/maps/Xzhx3PfVX1HpLo8m8

379 ESSO ทีเอ็มเค ออยล์ แอนด์ เซอร์วิส 98/8 1 - - ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี -

380 PTT OR ๙ อินทรสมบัติ 79/2 3 - - ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี https://www.google.com/maps/place/14.2223,99.23881

381 PTT OR ไอเอสเค บิสซิเนส 55 13 - - ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี https://www.google.com/maps/place/14.034431,99.568012

382 PTT OR นภมณฑ์ 141 7 เกาะส าโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี https://www.google.com/maps/place/14.0020952510001,99.5187322680001

383 PTT OR สมนันท์บริการ 163 - - แสงชูโตใต้ ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี https://www.google.com/maps/place/13.9999610190667,99.552157759458

384 PTT OR แก้วมณีกาญจน์ ปิโตรเลียม 303 11 - บายพาสกาญจนบุรี ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี https://www.google.com/maps/place/14.049139,99.522388

385 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 116/2 5 ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี https://www.google.com/maps/place/14.054046416663,99.5010897685048

386 PTT OR อนงค์บริการ (สาขา0001) 12 6 - - ด่านมะขามเตี ย ด่านมะขามเตี ย กาญจนบุรี https://www.google.com/maps/place/13.838839      ,99.411101

387 PTT OR นคณิน 45/2 5 - ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี https://www.google.com/maps/place/14.645987,98.702606

388 SUSCO ซัสโก้ สาขา วังขนาย 152/2 หมู่ท่ี 5 - - วังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี https://goo.gl/maps/nmNTRkP7trSoY4Gt9

389 SUSCO ซัสโก้ สาขา หนองขาว 161 หมู่ท่ี 4 - - หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี https://goo.gl/maps/TSmknfyUGhoPYai19

390 ESSO อมรชัย ปิโตรเลียม 794/3 2 - - ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี เพ่ิมใหม่

391 PTT OR แก่นสุพรรณ ออยล์ 65 5 - - วังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี https://www.google.com/maps/place/13.958398,99.642224

392 PTT OR นภาริณ 33/4 3 ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี https://www.google.com/maps/place/13.980805,99.597077

393 PTT OR อนงค์บริการ 49/1 8 - แสงชูโต ท่าไม้ ท่ามะกา กาญจนบุรี https://www.google.com/maps/place/13.8795279956123,99.8082740832717
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394 PTT OR บริษัทนกขมิ นบริการจ ากัด 257 - - ท่าเรือพระแท่น ตะคร  าเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี https://www.google.com/maps/place/13.970103,99.752994

395 บางจาก สายฝนพระแท่น  122/2 12 - - พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี https://goo.gl/maps/pMsjyhhVkVqPzxi7A

396 PTT OR บ่อพลอยเซอร์วิส 338 1 - - บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี https://www.google.com/maps/place/14.3186686237342,99.5154014773839

397 PTT OR เอ เอส บิซิเนส แอนด์ เซอร์วิส 98 3 - - หลุมรัง บ่อพลอย กาญจนบุรี https://www.google.com/maps/place/14.443656,99.491256

398 SUSCO ซัสโก้ สาขา รางหวาย 345 หมู่ท่ี 5 - - รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี https://goo.gl/maps/mkDaiTGxx8uzxNay7

399 PTT OR สว่างวัฒนะ พนมทวน 391 8 - - พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี https://www.google.com/maps/place/14.128748,99.695469

400 SUSCO ซัสโก้ สาขา น  าตกเอราวัณ 303 หมู่ท่ี 4 - - ท่ากระดาน ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี https://goo.gl/maps/LvWp6gohJZCjp8Rj8

401 PTT OR ๙ อินทรทรัพย์ ปิโตรเลียม 99/1 3 - - ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี https://www.google.com/maps/place/14.3286,99.6585

402 PTT OR ธนวิน 24 405 บ้านหนองบัวน้อย5 - - โพนทอง เมือง กาฬสินธ์ุ https://www.google.com/maps/place/16.45889,103.52167

403 PTT OR กฤติพรปิโตรเลียม 219 7 - ถีนานน์ โพนทอง เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ https://www.google.com/maps/place/16.4599254474452,103.545652670682

404 ESSO เพียวพลังงานไทย 202 2 - - หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธ์ุ https://goo.gl/maps/vScke5XyMmMbshzR8

405 ESSO เพียวพลังงานไทย 101 4 - - สมสะอาด กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ https://goo.gl/maps/2sg6or1g72C3cJJC8

406 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 131 3 - - สายนาวัง นาคู กาฬสินธ์ุ 16.743174,104.062534

407 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 123 3 - - นามน นามน กาฬสินธ์ุ 16.575339,103.789705

408 SUSCO ซัสโก้ สาขา ยางตลาด 305 หมู่ท่ี 9 - - ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธ์ุ https://goo.gl/maps/o3ejbYd9d96frWVZ9

409 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 71 5 ถีนานนท์ ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธ์ุ https://www.google.com/maps/place/16.4076802499273,103.39697345504

410 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 121 8 - - ล าหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ 16.673918,103.298922

411 PTT OR ธรรมรัตน์ ปิโตรเลียม 396 6 - - หนองปลิง เมือง ก าแพงเพชร https://www.google.com/maps/place/16.5137674970001,99.526058418

412 PTT OR ธรรมรัตน์ ปิโตรเลียม 8/1 13 - - นครชุม เมือง ก าแพงเพชร https://www.google.com/maps/place/16.4706638906744,99.4957314292619

413 PT บริษัท บีพีทีจี จ ากัด 149/6 3 - - คลองแม่ลาย เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 16.400701,99.520785

414 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 111 13 - - นครชุม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 16.470484,99.49697

415 SUSCO ซัสโก้ สาขา ก าแพงเพชร 589 - - ถนนเจริญสุข ในเมือง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร https://goo.gl/maps/TTroabiZdqTANtFR8

416 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 857 - ราชด าเนิน1 ในเมือง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร https://www.google.com/maps/place/16.4502866836937,99.5369684920858

417 SUSCO ซัสโก้ สาขา ไทรงาม 252 หมู่ท่ี 3 - - ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร https://goo.gl/maps/ECzo47kQramHQXYt9

418 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 75 10 โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร https://www.google.com/maps/place/16.0936123497602,99.7227409028778

419 ESSO เพียวพลังงานไทย 898 2 - - ท่ามะเขือ คลองขลุง ก าแพงเพชร https://goo.gl/maps/K2ofhNXRSuFfkmmx8

420 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 297 20 - มะลิวัลย์ บ้านเป็ด เมือง ขอนแก่น 16.445578,102.791821

421 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 398/1 17 มิตรภาพ ในเมือง เมือง ขอนแก่น 16.419712,102.820644

422 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 99 10 มะลิวัลย์ บ้านเป็ด เมือง ขอนแก่น 16.441978,102.808037

423 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 749/3 ศรีจันทร์ ในเมือง เมือง ขอนแก่น 16.429977,102.841651

424 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 171/305 4 ประชาสโมสร ในเมือง เมือง ขอนแก่น 16.436149,102.850722

425 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 355 9 - - บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 16.41069,102.80557

426 ESSO เพียวพลังงานไทย 301 1 - - ส าราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น https://goo.gl/maps/bvce8EzpfDr5sZGx6
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ล ำดับท่ี ย่ีห้อ ช่ือบุคคล/นิติบุคคล เลขท่ีต้ัง หมู่ท่ี ตรอก/ซอย/อำคำร ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด ท่ีต้ังใน Google Map
427 SUSCO ซัสโก้ สาขา บ้านเป็ด 197 หมู่ท่ี 3 - - บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น https://goo.gl/maps/s7ntQH83ipMewxnM7

428 SUSCO ซัสโก้ สาขา บ้านส าราญ 234 หมู่ท่ี 1 - - ส าราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น https://goo.gl/maps/6FTUrzhphe3BhjCZA

429 SUSCO ซัสโก้ สาขา ขอนแก่น 278/1 หมู่ท่ี 12 - - เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น https://goo.gl/maps/1cT2wtn4jQ1zxsqR6

430 SUSCO ซัสโก้ สาขา ท่าพระ 205 หมู่ท่ี 8 - - ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น https://goo.gl/maps/nwd81VAKvxWVhc6u5

431 PTT OR บีเคอาร์ ออยล์ 93 19 - - บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น https://www.google.com/maps/place/16.420802,102.810129

432 PTT OR วรรณกานต์ ออยล์จ ากัด 1020 ถนนหน้าเมือง- - หน้าเมือง ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น https://www.google.com/maps/place/16.414129,102.832287

433 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 117/2 7 มิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น https://www.google.com/maps/place/16.4132817592348,102.818741923563

434 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 1/68 13 กสิกรทุ่งสร้าง ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น https://www.google.com/maps/place/16.4484969562668,102.841011833688

435 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 123 16 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น https://www.google.com/maps/place/16.47861,102.813961

436 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 92/120 14 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น https://www.google.com/maps/place/16.451573,102.830957

437 อิสระ พี โอ ออยล์ สาขา 13 121 5 - มิตรภาพ โนนแดง โนนศิลา ขอนแก่น เพ่ิมใหม่

438 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 86 8 - - ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 16.543849,102.102766

439 SUSCO ซัสโก้ สาขา โนนสะอาด 125 หมู่ท่ี 9 - - โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น https://goo.gl/maps/xBHFmfpYesn6Y43bA

440 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 16 12 ม่วงหวาน น  าพอง ขอนแก่น https://www.google.com/maps/place/16.6715706366083,102.804866634694

441 PTT OR พงพรเจริญทรัพย์ 167 4 - แจ้งสนิท หัวหนอง บ้านไผ่ ขอนแก่น https://www.google.com/maps/place/16.0646007822625,102.688543922525

442 PTT OR บ้านไผ่ปิโตรเลียม 90/25 - - แจ้งสนิท(บ้านไผ่-บรบือ) ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น https://www.google.com/maps/place/16.061347,102.765369

443 PTT OR พรประทานปิโตรเลียม 144/12 - - แจ้งสนิท(บ้านไผ่-ชนบท) บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น https://www.google.com/maps/place/16.061142,102.699963

444 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 306 2 มิตรภาพ หัวหนอง บ้านไผ่ ขอนแก่น https://www.google.com/maps/place/16.0226226492989,102.708997164419

445 อิสระ พี โอ ออยล์ สาขา 8 203 9 - มิตรภาพ โนนข่า พล ขอนแก่น เพ่ิมใหม่

446 อิสระ พี โอ ออยล์ สาขา 12 58 9 - มิตรภาพ โนนข่า พล ขอนแก่น เพ่ิมใหม่

447 PTT OR พ.เจริญพรปิโตรเลียมมัญจา1992 439 2 - มัญจา-แก้งคร้อ กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น https://www.google.com/maps/place/16.1339847352335,102.532891280856

448 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 143 9 - - หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น 16.489496,102.455806

449 SUSCO ซัสโก้ สาขา หนองเรือ 102/4 หมู่ท่ี 12 - ขอนแก่น-เลย โนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น https://goo.gl/maps/Mc1sDyDSwkk9Tvyc8

450 PTT OR เจริญทรัพย์หนองเรือ 251 12 - - หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น https://www.google.com/maps/place/16.486091,102.482938

451 PTT OR พรเจริญ 2014 172 9 - มลิวรรณ หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น https://www.google.com/maps/place/16.488199430799842,102.45933222730532

452 Shell จันทบุรีเกษตร 73 2 - สุขุมวิท ท่าช้าง เมือง จันทบุรี 15.862593,104.601196

453 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 29/4 - - ถนนท่าหลวง วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 12.616012,102.106395

454 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 63/10 12 - - ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 12.623138,102.066001

455 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 58/3 - - - จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 12.61444416,102.1279789

456 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 75/2 13 คลองนารายณ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี https://www.google.com/maps/place/12.595812,102.142708

457 PTT OR แจ๋ว แจ๋ว เอนเนอร์จี 144 6 - - หนองตาคง โป่งน  าร้อน จันทบุรี https://goo.gl/maps/ZvJxqg9Tjq1NUn8c7

458 PTT OR ชวนพาณิชย์ขลุง 5 - - สุขุมวิท ขลุง ขลุง จันทบุรี https://www.google.com/maps/place/12.4610908129447,102.227948

459 Shell ทรงพลศรีราชา2004สาขา3 60 2 - - วังตะเคียน เมือง ฉะเชิงเทรา เพ่ิมใหม่
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460 PTT OR ส่ือพีทีที ฉะเชิงเทรา 199/9 - - ฉะเชิงเทรา-บางปะกง หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา https://goo.gl/maps/xookDYnNEe2jVDzn6

461 PTT OR ชุนหลีปิโตรเลียม 7188 ศรีโสธรตัดใหม่ หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา https://www.google.com/maps/place/13.68253,101.0669

462 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 738 - ฉะเชิงเทรา-บางปะกง หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 13.675834,101.051261

463 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 96/4 10 - บางไผ่ เมือง ฉะเชิงเทรา 13.66151,101.1188

464 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 351 ฉะเชิงเทรา-บางปะกง หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 13.67023,101.05113

465 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 141 - - ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกงหน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 13.687915,101.054413

466 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 80/13 2 - - โสธร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 13.663964,101.049594

467 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 87/2 - - ถนนศุขประยูร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 13.682767,101.080342

468 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 82/1 13 - - บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 13.661932,101.100423

469 SUSCO ซัสโก้ สาขา คลองนครเน่ืองเขต 41/7 หมู่ท่ี 17 - - คลองนครเน่ืองเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา https://goo.gl/maps/xPyQh6GDKWqpW8R58

470 PTT OR ถาวร พีทีที 36/2 3 - สุวินทวงศ์ วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา https://www.google.com/maps/place/13.7164904164002,101.047098828896

471 PTT OR ส่ือพีทีที บายพาส 27/3 5 - - บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา https://goo.gl/maps/6XwfC4XEWRS2gL5u9

472 PTT OR สุภาภรณ์พลังงาน 18/18 9 - 331 หัวส าโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา https://www.google.com/maps/place/13.6090176233688,101.3067319874

473 PTT OR ชัยเสรีรุ่งโรจน์ออยล์ 96/5 3 3551 หัวส าโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา https://www.google.com/maps/place/13.640427,101.293827

474 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 102/4 9 หัวส าโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 13.629295,101.317221

475 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 22/14 1 - - เสม็ดเหนือ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 13.667578,101.191841

476 PTT OR ประชิดแลนด์ 91/8 1 - บางคล้า-แปลงยาว ท่าทองหลาง บางคล้า ฉะเชิงเทรา https://www.google.com/maps/place/13.71084,101.20984

477 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 24/7 5 - เสม็ดเหนือ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 13.666,101.18493

478 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 15/2 18 - - ศาลาแดง บางน  าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา 13.787929,100.953001

479 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 111 2 - - บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา 13.5525930,100.9570650

480 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 42 13 - บางนา-ตราด บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 13.49895,101.0055

481 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 113 2 - บางนา-ตราด บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา 13.551467,100.95725

482 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 99/2 5 - บางนา-ตราด บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา 13.568084,100.93325

483 ESSO ดี.ซี.เค เทพราช ปิโตรเลียม 76 2 - - เทพราช บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา เพ่ิมใหม่

484 PTT OR ฉะเชิงเทราทรายทองบริการ 85 2 - - ดอนทราย บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา https://goo.gl/maps/rjL41zojmn1BT2dQ8

485 PTT OR บ่้านโพธ์ิเซอร์วิส 202 1 - - บ้านโพธ์ิ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา https://goo.gl/maps/ATZA9z89AAv24icm6

486 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 110 3 ฉะเชิงเทรา-บางปะกง แสนภูดาษ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา https://www.google.com/maps/place/13.5879605981525,101.011142303897

487 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 104 3 แสนพูดาษ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา 13.59185,101.014667

488 PTT OR ชวาลกิต 107 4 ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี เมืองเก่า พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา https://www.google.com/maps/place/13.7309421501618,101.333626427245

489 PTT OR รุ่งพิทักษ์ปิโตรเลียม 123 4 - 304กบินทร์-ฉะเชิงทรา พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา https://www.google.com/maps/place/13.738194,101.339266709074

490 PTT รุ่งพิทักษ์ บริการ 234/5 4 - ฉะเชิงเทรา - กบินทร์บุรี ท่าถ่าน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา https://www.google.com/maps/place/13.7537084908331,101.369545015664

491 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 871 2 - เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 13.7519128,101.4959087

492 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 55 10 - เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 13.771167,101.5228585
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493 PTT OR สิริทรัพย์ ปิโตรเลียม 99/5 1 - - ต าบลบางขวัญ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา https://goo.gl/maps/uXsqZtWqVNDUhXgy7

494 PTT OR ปิโตรพลัส คอร์ปอเรช่ัน 98 8 - - หนองรี เมือง ชลบุรี https://www.google.com/maps/place/13.341584,101.049460

495 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 40/3 1 - บ้านบึง หนองรี เมือง ชลบุรี 13.3482,101.02128

496 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 20/23 9 - บ้านบึง หนองรี เมือง ชลบุรี 13.33941,101.05415

497 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 7/19 4 สุขุมวิท ห้วยกะปิ เมือง ชลบุรี 13.30976,100.95486

498 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 101 4 ชลบุรี-บายพาส หนองไม้แดง เมือง ชลบุรี 13.40285,101.00455

499 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 21/17 1 ชลบุรี-บายพาส หนองข้างคอก เมือง ชลบุรี 13.34145,100.997886

500 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 158/2 2 ชลบุรี-บายพาส บ้านสวน เมือง ชลบุรี 13.34257,100.99424

501 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 196/1 2 สุขุมวิท หนองไม้แดง เมือง ชลบุรี 13.402219,100.98811

502 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 9/3 9 สุขุมวิท นาป่า เมือง ชลบุรี 13.39572,101.02434

503 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 79 12 นาป่า เมือง ชลบุรี 13.40051,101.02866

504 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 126 1 ดอนหัวฬ่อ  เมือง ชลบุรี 13.4054033868927,101.043571159243

505 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 1/21 6 - - บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 13.350548,101.009245

506 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 9/2 10 ซ.บ้านสวน - บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 13.360588,101.013706

507 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 210 2 - - หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี 13.403355,101.002856

508 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 291/1 10 - - บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 13.365650,101.018606

509 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 20/7 1 - - ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี 13.332796,100.977033

510 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 39/17 - - - ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 13.405672,101.043244

511 บางจาก บางจากกรีนเนท 53/2 หมู่ 4 - สุขุมวิท เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี https://goo.gl/maps/xscPYZG4EGS41BrK8

512 บางจาก บางจากกรีนเนท 413 - - สุขุมวิท แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี https://goo.gl/maps/dv2KaZkfpMvKbj6MA

513 บางจาก บีเอ็มพี แมนเนจเมนท์ 171/9 - - เทศบาลพัฒนา 1 เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี https://goo.gl/maps/7YNAjmaANSYiiVBR8

514 PTT OR นาคะพงษ์ชลบุรี 351 4 - สุขุมวิท บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี https://goo.gl/maps/fhX4TopAxkG21b1Q6

515 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 144 5 สุขุมวิท บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี https://www.google.com/maps/place/13.387698980401,100.98785025897

516 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 197/33 - ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี https://www.google.com/maps/place/13.28475,100.91927

517 ESSO เพียวพลังงานไทย 700/400 6 - - ดอนหัวฬ่อ ดอนหัวฬ่อ ชลบุรี https://goo.gl/maps/LctWt7DtKxTXc75v7

518 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 44 8 - - หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี 12.982234,100.931930

519 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 183 13 - - หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 12.926499,100.900253

520 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 10 5 - - หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 12.930855,100.910202

521 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 25 7 - - หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 12.933046,100.937392

522 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 100/52 12 - - หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 12.870418,100.903661

523 บางจาก บางจากกรีนเนท 159/114 หมู่ 5 - พัทยาเหนือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี https://goo.gl/maps/Hs24TrFaS4RadiwC9

524 บางจาก บางจากกรีนเนท 182/22 หมู่ 2 - สุขุมวิท บางละมุง บางละมุง ชลบุรี https://goo.gl/maps/3FBwjipZXboooAgk8

525 บางจาก บางจากกรีนเนท 80/2 หมู่ 12 - - หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี https://goo.gl/maps/6Le5nAKsS8uYeDey6
หน้าท่ี 16

https://goo.gl/maps/uXsqZtWqVNDUhXgy7
https://www.google.com/maps/place/13.341584,101.049460
https://goo.gl/maps/xscPYZG4EGS41BrK8
https://goo.gl/maps/dv2KaZkfpMvKbj6MA
https://goo.gl/maps/7YNAjmaANSYiiVBR8
https://goo.gl/maps/fhX4TopAxkG21b1Q6
https://www.google.com/maps/place/13.387698980401,100.98785025897
https://www.google.com/maps/place/13.28475,100.91927
https://goo.gl/maps/LctWt7DtKxTXc75v7
https://goo.gl/maps/Hs24TrFaS4RadiwC9
https://goo.gl/maps/3FBwjipZXboooAgk8
https://goo.gl/maps/6Le5nAKsS8uYeDey6


รายช่ือสถานีบริการน้้ามันเช้ือเพลิงลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้้ามันกลุ่มเบนซิน ส้าหรับผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์สาธารณะผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน

ล ำดับท่ี ย่ีห้อ ช่ือบุคคล/นิติบุคคล เลขท่ีต้ัง หมู่ท่ี ตรอก/ซอย/อำคำร ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด ท่ีต้ังใน Google Map
526 บางจาก บางจากกรีนเนท 14/18 หมู่ 9 - สุขุมวิท หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี https://goo.gl/maps/zhZah1KEdWzHzBmM6

527 บางจาก บางจากกรีนเนท 472/59 หมู่ท่ี 4 - - นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี https://goo.gl/maps/L8sfdwLrs1hNDGF27

528 SUSCO ซัสโก้ สาขา นาเกลือ 571/114 หมู่ท่ี5 - - นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี https://goo.gl/maps/M66eqaXK91dFgk6A8

529 SUSCO ซัสโก้ สาขา พัทยาเซอร์กิต 66/2 หมู่ท่ี 2 - ถนนหมายเลข 36 โป่ง บางละมุง ชลบุรี https://goo.gl/maps/faS4gQMMqPasymgH6

530 Caltex ศรีทรายทอง 11/2 6 - สุขุมวิท นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 7.01233419,100.457034

531 ESSO เดอะวันปิโตรเลียม 147/36 9 - สุขุมวิท หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี เพ่ิมใหม่

532 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 361/6 12 เทพประสิทธ์ิ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี https://www.google.com/maps/place/12.909042702955,100.888569191255

533 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 193/7 2 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี https://www.google.com/maps/place/12.9828422259804,100.919359053513

534 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 93/16 12 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี https://www.google.com/maps/place/12.882359,100.898697

535 PTT OR ศิริวิไล 219 6 - - นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี https://www.google.com/maps/place/12.943613997696,100.903629447084

536 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 51/4 5 - โปร่ง บางละมุง ชลบุรี 12.91534,101.02193

537 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 126/83 6 สุขุมวิท นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 12.958202,100.908816

538 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 1/16 6 สุขุมวิท นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 12.94504,100.90415

539 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 55/82 3 สุขุมวิท เสม็ด บางละมุง ชลบุรี 13.320366,100.960667

540 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 73/20 11 สุขุมวิท หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 12.90662,100.896649

541 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 41/59 8 บางละมุง บางละมุง ชลบุรี 13.054871,100.925431

542 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 200/42 1 - - คลองก่ิว บ้านบึง ชลบุรี 13.2536380,101.1549680

543 PTT OR เอ.พี.เอ็น.ปิโตรเลียม 613 - - ชลบุรี-บ้านบึง บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี https://www.google.com/maps/place/13.308990,101.119700

544 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 144/7 - บ้านบึง-แกลง บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี https://www.google.com/maps/place/13.302587,101.115479

545 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 47/2 - บ้านบึง-แกลง บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี 13.31106,101.10767

546 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 25 2 - หนองไผ่แก้ว บ้านบึง ชลบุรี 13.231,110.2279

547 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 66/4 1 - - บ้านช้าง พนัสนิคม ชลบุรี 13.456402,101.196596

548 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 57 1 - - กุฎโง้ง พนัสนิคม ชลบุรี 13.447650,101.170267

549 ESSO เพียวพลังงานไทย 8/5 8 - สาย 331 หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี https://goo.gl/maps/y7H6DzgZk4iUHoCp7

550 PTT OR ปิโตรพลัส คอร์ปอเรช่ัน 78 8 * * มาบโป่ง พานทอง ชลบุรี https://www.google.com/maps/place/13.429104,101.110158

551 PTT OR ปิโตรพลัสคอร์ปอเรช่ัน 222/99 2 * * บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี https://www.google.com/maps/place/13.457759,101.042064

552 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 150 1 หนองต าลึง  พานทอง ชลบุรี 13.41481,101.06289

553 บางจาก บางจากกรีนเนท 137/100 - - สุขุมวิท ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี https://goo.gl/maps/WuVrPisxXtmXxuwJ9

554 ESSO เพียวพลังงานไทย 561 7 - - เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี https://goo.gl/maps/VQzTh5pHBAPcUfcJA

555 ESSO เพียวพลังงานไทย 101/34 3 - - เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี https://goo.gl/maps/7p4RnUC55mEtZj1v7

556 ESSO เพียวพลังงานไทย 92/11 10 - - หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี https://goo.gl/maps/XpyokKrxKVazh2ww7

557 ESSO เพียวพลังงานไทย 521 9 - - หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี https://goo.gl/maps/wxu1DP9gdWi9Do5G7

558 ESSO เพียวพลังงานไทย 8/40 8 - - บึง ศรีราชา ชลบุรี https://goo.gl/maps/oJdnQQUVfUqTarxHA
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รายช่ือสถานีบริการน้้ามันเช้ือเพลิงลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้้ามันกลุ่มเบนซิน ส้าหรับผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์สาธารณะผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน

ล ำดับท่ี ย่ีห้อ ช่ือบุคคล/นิติบุคคล เลขท่ีต้ัง หมู่ท่ี ตรอก/ซอย/อำคำร ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด ท่ีต้ังใน Google Map
559 ESSO เพียวพลังงานไทย 3/65 4 - - บึง ศรีราชา ชลบุรี https://goo.gl/maps/HXdKRNKt7YZHKTVT6

560 SUSCO ซัสโก้ สาขา สุรศักด์ิ 151/1 หมู่ท่ี5 - - สุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบุรี https://goo.gl/maps/HJrGYAygPaAfodX67

561 ESSO เดอะวันปิโตรเลียม 137/65 - - สุขุมวิท ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี เพ่ิมใหม่

562 PTT OR บริษัทไทม์เว็นเจอร์สจ ากัด 88 5 - - บึง ศรีราชา ชลบุรี https://www.google.com/maps/place/13.09337,100.97385

563 PTT OR อนันท์รุ่งโรจน์ บริการ 138/3 2 - สุขาภิบาล8 บึง ศรีราชา ชลบุรี https://www.google.com/maps/place/13.08245,100.997727

564 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 9 - สุขุมวิท ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี https://www.google.com/maps/place/13.1821907548911,100.932098139784

565 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 79 2 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี https://www.google.com/maps/place/13.098598,100.900685

566 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 671/44 10 เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี https://www.google.com/maps/place/13.085933,101.124381

567 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 99/60 10 พัทยา-กรุงเทพฯ หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี https://www.google.com/maps/place/13.136543,100.984731

568 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 99/63 10 กรุงเทพฯ-พัทยา หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี https://www.google.com/maps/place/13.13473,100.985939

569 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 898/15 8 เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี https://www.google.com/maps/place/13.08541,101.16835

570 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 789/24 3 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี https://www.google.com/maps/place/13.03803,101.12004

571 PTT OR ดีใจบริการ 47/57 6 - - บางพระ ศรีราชา ชลบุรี https://www.google.com/maps/place/13.2206,100.9623

572 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 307/10 7 - สุขุมวิท ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 13.1269,100.917117

573 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 141/32 สุขุมวิท ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 13.15821,100.92242

574 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 41/59 9 สุขุมวิท บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 13.19594,100.93687

575 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 16 10 สุขุมวิท ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 13.07615,100.92132

576 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 336/6 10 สุขุมวิท บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 13.22833,100.93846

577 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 205 8 - - บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี 12.736255,100.892821

578 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 81/12 1 - - นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี 12.860700,100.906850

579 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 5/27 2 - - นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี 12.846496,100.909413

580 ESSO เพียวพลังงานไทย 84/18 9 - - สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี https://goo.gl/maps/WyS1LbsYkWz4cTtT9

581 PTT OR เตียวเจริญ 226/64 - สุขุมวิท นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี https://www.google.com/maps/place/12.825746,100.914927

582 ESSO เดอะวันปิโตรเลียม 9/7 3 - สุขุมวิท ห้วยกะปิ อ าเภอเมือง ชลบุรี เพ่ิมใหม่

583 PTT OR เจ้าพระยาชัยนาทบริการ 335/2 - - พหลโยธิน บ้านกล้วย เมือง ชัยนาท https://www.google.com/maps/place/15.1899725581699,100.13097634331

584 Shell สุนิษารุ่งเรือง 152 4 - - บ้านกล้วย เมือง ชัยนาท -

585 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 305 - - ถนนพหลโยธิน บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท 15.1911290,100.1334260

586 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 23 - - ถนนจวนวิไล วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท 15.2595344,100.0393732

587 ESSO พรมชัยบริการ 383 3 - ชัยภูมิ-สีคิ ว หนองนาแซง เมือง ชัยภูมิ -

588 SUSCO ซัสโก้ สาขา โพนทอง 311/2 หมู่ท่ี 10 - - โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ https://goo.gl/maps/6RftryUY8SnWnPdE7

589 SUSCO ซัสโก้ สาขา ชัยภูมิ 9/1 หมู่ท่ี 15 - - ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ https://goo.gl/maps/A9KXV9CfaU4eANi58

590 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 456 1 บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 15.772424,102.02621

591 ESSO เพียวพลังงานไทย 43 1 - - หนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ https://goo.gl/maps/ZhY3rXhLN6GK5dG58
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ล ำดับท่ี ย่ีห้อ ช่ือบุคคล/นิติบุคคล เลขท่ีต้ัง หมู่ท่ี ตรอก/ซอย/อำคำร ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด ท่ีต้ังใน Google Map
592 PTT OR จัตุรัสปิโตรเลียม 70 7 - ชัยภูมิ สีคิ ว หนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ https://www.google.com/maps/place/15.5715988631453,101.856911079758

593 PTT OR เจริญทรัพย์ชัยภูมิ 497 - - - รอบเมือง ชัยภูมิ ชัยภูมิ https://www.google.com/maps/place/15.791387,101.997004

594 SUSCO ซัสโก้ สาขา ผักปัง 135 หมู่ท่ี10 - - ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ https://goo.gl/maps/S5GLZHsCK7RL5DQU6

595 PTT OR ทองมีการปิโตรเลียม 2/2 - - ทวีสินค้า ท่าตะเภา เมือง ชุมพร https://www.google.com/maps/place/10.50085779,99.17478723

596 PTT OR เค.ที.ทุ่งคาปิโตรเลียม 68 6 - - ทุ่งคา เมือง ชุมพร https://www.google.com/maps/place/10.4223284958566,99.13082355167

597 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 108/99 - - ถนนกรมหลวงชุมพร ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 10.5007350,99.1792800

598 PTT OR บุญวัฒน์วังไผ่ ปิโตรเลียม 91/8 5 - - วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร https://www.google.com/maps/place/10.5059163201499,99.1281646239905

599 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 96 16 เพชรเกษม ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร https://www.google.com/maps/place/10.678326,99.20248

600 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 34/1 6 เพชรเกษม ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร https://www.google.com/maps/place/10.1449852805702,99.0972632901236

601 PTT OR มาบอ ามฤตออยล์ 144 13 - - ดอนยาง ปะทิว ชุมพร https://www.google.com/maps/place/10.860800,99.351601

602 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 5/27 4 นาโพธ์ิ สวี ชุมพร https://www.google.com/maps/place/10.182648,99.096145

603 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 122/2 4 วังตะกอ หลังสวน ชุมพร https://www.google.com/maps/place/9.982793,99.068356

604 ESSO รัตนกูล กิจการ 9 - - ท้ายวัง ช้างม่อย เมือง เชียงใหม่ 18.584502,99.042052

605 PTT OR บริษัทสุขุมเซอร์วิสจ ากัดสาขาท่ี00006 374 - - เชียงใหม่-ล าปาง ฟ้าฮ่าม เมือง เชียงใหม่ https://www.google.com/maps/place/18.795804,99.041888

606 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 209 7 - เชียงใหม่-ฮอด  สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 18.763216,98.972882

607 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 3/19 5 เชียงใหม่-ล าปาง ท่าศาลา เมือง เชียงใหม่ 18.779367,99.028032

608 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 250 มณีนพรัตน์ ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 18.796198,98.983033

609 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 100/20 1 - - ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 18.766139,98.975967

610 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 537/9 - ล าพูน หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ https://www.google.com/maps/place/18.7603833304702,99.0067567856742

611 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 235/1 - มหิดล ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ https://www.google.com/maps/place/18.7679664259843,98.9835401970264

612 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 4/23 6 หนองป่าคร่ัง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ https://www.google.com/maps/place/18.7834,99.0284

613 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 239/1 - ห้วยแก้ว สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ https://www.google.com/maps/place/18.7966419090001,98.9610738900001

614 บางจาก เชียงใหม่ ออยล์ 10/2 4 - - ต าบลหนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ https://goo.gl/maps/k4CWrrUbCGVfCTo79

615 SUSCO ซัสโก้ สาขา แม่ริม 205 หมู่ท่ี 6 - ถนนเชียงใหม่-แม่ริม แม่สา แม่ริม เชียงใหม่ https://goo.gl/maps/niok11RPpnevVLSL6

616 SUSCO ซัสโก้ สาขา แม่สา 4/1 หมู่ท่ี 5/1 - - แม่สา แม่ริม เชียงใหม่ https://goo.gl/maps/CoUeBFGLd1NH4Xus5

617 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 227/1 5 เชียงใหม่-แม่ริม ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 18.848699,98.97065

618 PTT OR พนาพนธ์เชียงใหม่ 174 3 ดอนเป่า แม่วาง เชียงใหม่ https://www.google.com/maps/place/18.603657730191,98.8294715628013

619 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 109 6 ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่ https://www.google.com/maps/place/18.554035,98.848960

620 ESSO เพียวพลังงานไทย 98 11 - - แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ https://goo.gl/maps/mRXDdS5gTynxkANW8

621 PTT OR จันทร์ศรีพร้าว 295 4 - - เวียง พร้าว เชียงใหม่ https://www.google.com/maps/place/19.3690633369867,99.200694896561

622 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 209 8 เชียงใหม่-บ้านสหกรณ์ ต้นเปา สันก าแพง เชียงใหม่ https://www.google.com/maps/place/18.751105,99.063136

623 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 129/4 12 สันก าแพง สันก าแพง เชียงใหม่ https://www.google.com/maps/place/18.734125,99.089062

624 SUSCO ซัสโก้ สาขา หนองจ๊อม 330 หมู่ท่ี 4 - - หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ https://goo.gl/maps/Z9ssWhxHMs2ovzos5
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ล ำดับท่ี ย่ีห้อ ช่ือบุคคล/นิติบุคคล เลขท่ีต้ัง หมู่ท่ี ตรอก/ซอย/อำคำร ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด ท่ีต้ังใน Google Map
625 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 63 4 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ https://www.google.com/maps/place/18.892154,99.015079

626 PTT พี ดี บริการ 39 10 - - สันทีายน้อย สันทราย เชียงใหม่ https://www.google.com/maps/place/18.837300,99.041888

627 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 264 2 - เชียงใหม่-แม่โจ้ หนองจ อม สันทราย เชียงใหม่ 18.828715,99.011883

628 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก  469 4 - หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 18.86694,99.01557

629 PTT OR พนาพนธ์เชียงใหม่ 274/1 9 - - ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ https://www.google.com/maps/place/18.5974791745397,98.8883761595666

630 ESSO พยัคฆ์ไฮเวย์ 369 5 - ซุปเปอร์ไฮเวย์ ยางเนิ ง สารภี เชียงใหม่ เพ่ิมใหม่

631 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 75 7 สายเชียงใหม่ - ล าปาง สารภี สารภี เชียงใหม่ https://www.google.com/maps/place/18.6696324880326,99.0518693541157

632 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 303/6 2 หนองผึ ง สารภี เชียงใหม่ https://www.google.com/maps/place/18.747581,99.034007

633 PTT OR พนาพนธ์เชียงใหม่ 29/4 1 - - หางดง หางดง เชียงใหม่ https://www.google.com/maps/place/18.6942243109661,98.9260270603336

634 PTT OR เพชรน  าแพร่เอ็นเนอร์จี 99 10 - เลียบคลองชลประทาน น  าแพร่ หางดง เชียงใหม่ https://www.google.com/maps/place/18.67214,98.88788

635 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 297 4 - เชียงใหม่-ฮอด สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 18.731083,98.951616

636 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 212 1 - - บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย 19.946625,99.847248

637 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 834/6 - - ถนนพหลโยธิน เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 19.914259,99.843800

638 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 69/2 11 - - รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 19.896639,99.838948

639 SUSCO ซัสโก้ สาขา ดอยลาน 297 หมู่ท่ี 1 - - ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย https://goo.gl/maps/AawQHTvtyjdEie7b8

640 PTT OR ดับเบิ ลนายน์ สเตช่ัน 444 1 - เวียงบูรพร ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย https://www.google.com/maps/place/19.879793,99.850818

641 PTT OR เคยูออยล์ 347 12 - - รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย https://www.google.com/maps/place/19.9033051837556,99.8410249099102

642 PTT OR ปัญญามอเตอร์ส สาขาท่ี7 483 5 - พหลโยธิน ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย https://www.google.com/maps/place/19.9315644979739,99.8442880839651

643 ESSO เพียวพลังงานไทย 174 9 - - เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย https://goo.gl/maps/cwQERv8fSiRk69DW7

644 ESSO เพียวพลังงานไทย 325 2 บ้านป่าสักหลวง พหลโยธิน จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย https://goo.gl/maps/nqJGnmkBos5hMF2PA

645 ESSO หาญสกุลปิโตรเลียม 99/3 3 - พหลโยธิน ป่าซาง แม่จัน เชียงราย เพ่ิมใหม่

646 SUSCO ซัสโก้ สาขา จอมหมอกแก้ว 143 หมู่ท่ี 1 - - จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย https://goo.gl/maps/t2G3LGwQfpXjzCSBA

647 SUSCO ซัสโก้ สาขา ดงมะดะ 140 หมู่ท่ี 1 - - ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย https://goo.gl/maps/QVUcHjxKgoEMWj9v8

648 PTT OR ธนรักษ์ปิโตรเลียม 71 11 - พหลโยธิน จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย https://www.google.com/maps/place/19.7527707960347,99.7314037074103

649 ESSO กอวรรณออยล์ 59 9 - เพชรเกษม นาท่ามเหนือ เมือง ตรัง เพ่ิมใหม่

650 บางจาก พลังสรณ์(สาขา 3) 6 - - วิเศษกุล ทับเท่ียง เมือง ตรัง https://goo.gl/maps/o37vgZvseoEgqknRA

651 บางจาก พลังสรณ์ (สาขา 4) 115/49 - - รัษฎา ทับเท่ียง เมือง ตรัง https://goo.gl/maps/eNaEXg5fo8MjstUF6

652 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 358/1 - - ถนนห้วยยอด ทับเท่ียง เมืองตรัง ตรัง 7.572777,99.605704

653 SUSCO ซัสโก้ สาขา นาโยงใต้ 16/1 หมู่ท่ี 7 - - นาโยงใต้ เมืองตรัง ตรัง https://goo.gl/maps/jszTK4W2965mmUZGA

654 อิสระ กอบการออยล์ 190 4 - ตรังสิเกา บางรัก เมืองตรัง ตรัง เพ่ิมใหม่

655 PTT OR พรชัยรุ่งเรืองกิจ 169 1 - ตรัง-ปะเหลียน ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง https://www.google.com/maps/place/7.38214245646197,99.671050072633

656 บางจาก ธนาพาณิชย์ตราด(2524) 92/1 5 - สุขุมวิท แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด https://goo.gl/maps/qYUrBH4WPAHYJ3kA7

657 ESSO เข้าท่า 321/2,321/42 - - วังกระแจะ เมือง ตราด -
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658 PTT OR เติมเต็มปิโตรเลียม 174 2 - - วังกระแจะ เมือง ตราด https://www.google.com/maps/place/12.263141,102.501947

659 PTT OR ตราดท่าพริกปิโตรเลียม 29/3 5 - ตราดคลองใหญ่ ท่าพริก เมือง ตราด https://goo.gl/maps/MFiJY557kJM1iG1H8

660 PTT OR ตราดเซอร์วิส(2002) 92 - - วิวัฒนะ วังกระแจะ เมือง ตราด https://www.google.com/maps/place/12.2473669024253,102.513395930767

661 Shell เอกสินชล 20/3 5 ป้ัมเชลล์เอกสินชล ตราด-แหลมงอบ หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด -

662 PTT OR ไสวปิโตรเลียม 30/1 5 - สุขุมวิท หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด https://www.google.com/maps/place/12.22623453,102.5047671

663 PTT ตราดมาโนชบริการคลองใหญ่ 333 7 - คลองใหญ่-ตราด คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตราด https://www.google.com/maps/place/11.78002,102.881672

664 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 2/150 พหลโยธิน หนองหลวง เมือง ตาก 16.878357,99.128281

665 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 304 2 - - หนองบัวใต้ เมืองตาก ตาก 16.843627,99.112850

666 ESSO เพียวพลังงานไทย 56/4 10 - - น  าริม เมืองตาก ตาก https://goo.gl/maps/WtnRKzM8CDjhse8N8

667 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 5 - พหลโยธิน เชียงเงิน เมืองตาก ตาก https://www.google.com/maps/place/16.8612280108706,99.1350050243059

668 ESSO แม่สอด พาวเวอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ 289 2 - - พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 17.617992,99.232432

669 SUSCO ซัสโก้ สาขา วังหมัน 4/1 หมู่ท่ี 1 - - วังหมัน สามเงา ตาก https://goo.gl/maps/SeXnLC9UVEVYCKfeA

670 PTT OR เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป 3723 1 - รังสิต-นครนายก ท่าช้าง เมือง นครนายก https://www.google.com/maps/place/14.20298,101.204171

671 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 101/17 1 - - ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก 14.2013525,101.199102

672 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 130/2 13 - - ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก 14.200282,101.192439

673 ESSO เพียวพลังงานไทย 159 7 - สุวรรณศร บ้านใหญ่ เมืองนครนายก นครนายก https://goo.gl/maps/psnmBUYfUo4TxsAo6

674 ESSO เพียวพลังงานไทย 2-100 - - นครนายก-รังสิต นครนายก เมืองนครนายก นครนายก https://goo.gl/maps/WsNGYdseUPkhnKrL9

675 PTT OR บริษัทพลังเจริญรุ่งเรืองจ ากัด 23 10 - - สาริกา เมืองนครนายก นครนายก https://www.google.com/maps/place/14.24729,101.25395

676 PTT OR ป.เฮงนครนายกบริการ 69/2 10 สุวรรณศร พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก https://www.google.com/maps/place/14.2186238462563,101.193889753385

677 SUSCO ซัสโก้ สาขา เขาเพ่ิม 8 หมู่ท่ี 1 - - เขาเพ่ิม บ้านนา นครนายก https://goo.gl/maps/SXcdRdiv8S11p1Db7

678 PTT OR เจริญกิจภัณฑ์ ปิโตรเลียม 141 2 - สุวรรณศร บ้านนา บ้านนา นครนายก https://www.google.com/maps/place/14.266371,101.062716

679 ESSO ประกอบพรเซอร์วิส 41 4 - รังสิต-นครนายก ทรายมูล องครักษ์ นครนายก 7.151616,100.621717

680 PTT OR ชัชวาล พี.ที.ที. 16 7 - รังสิต-นครนายก คลองใหญ่ องครักษ์ นครนายก https://www.google.com/maps/place/14.0984268142379,100.951590360933

681 PTT OR ทรัพย์ม่ันคงออยล์ 109 13 โพรงมะเด่ือ เมือง โพรงมะเด่ือ เมือง นครปฐม https://www.google.com/maps/place/13.80356,100.006933

682 PTT OR เจียมโชติวัฒน์ 555 5 - เพชรเกษม ธรรมศาลา เมือง นครปฐม https://www.google.com/maps/place/13.8127072,100.1025333

683 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 85/2,85/3,85/52 - - ล าพยา เมืองนครปฐม นครปฐม 13.804217,100.016953

684 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 75/5 1 - - ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม 13.813017,100.117592

685 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 79 5 - - บ่อพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม 13.83469,100.068817

686 SUSCO ซัสโก้ สาขา ธรรมศาลา 3/2 หมู่ท่ี 4 - - ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม https://goo.gl/maps/uxTyCFQ2ENzhKEgW9

687 SUSCO ซัสโก้ สาขา บ่อพลับ 50/2 หมู่ท่ี 5 - - บ่อพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม https://goo.gl/maps/wwvVXZwtQ4xF6das8

688 SUSCO ซัสโก้ สาขา พระปฐมเจดีย์ 2 - - ถนนมาลัยแมน พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม https://goo.gl/maps/tAbdeVvrDPa5ZUtJ8

689 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 46/4 7 เพชรเกษม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม https://www.google.com/maps/place/13.8139126548281,100.110451198668

690 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 994/3 - เพชรเกษม ห้วยจรเข้ เมืองนครปฐม นครปฐม https://www.google.com/maps/place/13.8093537925295,100.05898025885
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691 PTT OR เคพีเอส เอ็นเนอร์จี 26/5 3 - มาลัยเเมน วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม https://www.google.com/maps/place/13.855991,100.015024

692 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 259/8 2 - หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม 13.798299,99.98135

693 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 271 2 - สระกะเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม 13.79686,99.96185

694 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 199 10 - - วังน  าเขียว ก าแพงแสน นครปฐม 13.959971,100.004715

695 SUSCO ซัสโก้ สาขา รางพิกุล 131 หมู่ท่ี 5 - - รางพิกุล ก าแพงแสน นครปฐม https://goo.gl/maps/R8nBdovSVy6uAk3a7

696 PTT OR สว่างวัฒนะ มาลัยแมน 1 21 - มาลัยแมน สระส่ีมุม ก าแพงแสน นครปฐม https://www.google.com/maps/place/14.0650719,99.9892816

697 PTT OR แซ ปโตรเลียม 76 1 - - สามง่าม ดอนตูม นครปฐม https://www.google.com/maps/place/13.9606510700666,100.080135097111

698 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 99 3 - - ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม 13.8061600,100.1525360

699 SUSCO ซัสโก้ สาขา นครปฐม กม.5 90 หมู่ท่ี 5 - - ศีรษะทอง นครชัยศรี นครปฐม https://goo.gl/maps/4v6fY59ohahU1QJq6

700 ESSO ธีนะชวัญชาติ 30/13 4 - - ท่าต าหนัก นครชัยศรี นครปฐม เพ่ิมใหม่

701 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 185/3 8 - - บางเลน บางเลน นครปฐม 14.018169,100.174499

702 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 86 7 - - บางเลน บางเลน นครปฐม 14.0138702,100.1977093

703 PTT OR เพชรดี มินิมาร์ท 26/10 8 พลด าริห์ บางเลน บางเลน นครปฐม https://www.google.com/maps/place/14.0235380303167,100.171124894124

704 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 36/20 6 - - คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 13.8454003,100.3053417

705 PTT OR วีพีคิว ปิโตรเลียม 74 3 - ศาลายา-นครชัยศรี มหาสวัสด์ิ พุทธมณฑล นครปฐม https://www.google.com/maps/place/13.804864,100.279534

706 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 35/1 11 - - ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 13.756554,100.282534

707 SUSCO ซัสโก้ สาขา พุทธมณฑล สาย 5 26/59 หมู่ท่ี 2 - - บางกระทึก สามพราน นครปฐม https://goo.gl/maps/ZKpCP3P9c7fA3qZf6

708 ESSO สหชัชวาล เซอร์วิส 99/10 1 - - บางเตย สามพราน นครปฐม -

709 ESSO รัฐนันท์ออยล์ 19/20 6 - - กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม เพ่ิมใหม่

710 PTT OR อุดมชัยวิทย์ 31/2 2 - เพชรเกษม ยายชา สามพราน นครปฐม https://www.google.com/maps/place/13.7376310570855,100.242340406523

711 PTT OR ทวีวัฒนาปิโตรเล่ียม 20/1 8 - - กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม https://www.google.com/maps/place/13.7478105277098,100.329679455533

712 PTT OR พูนพงษ์พัฒนา2013 50/1 3 เพชรเกษม ท่าตลาด สามพราน นครปฐม https://www.google.com/maps/place/13.7431393335162,100.237039478467

713 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 73/1 10 พุทธมณฑลสาย 5 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม https://www.google.com/maps/place/13.7296502310088,100.298697234408

714 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 187 7 พุทธมณฑลสาย 4 กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม https://www.google.com/maps/place/13.743985,100.328045

715 PTT OR หจก 7 ปิโตรเลียม 1/9 5 - ปินเกล้า-นครชัยศรี หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม https://www.google.com/maps/place/13.779872,100.234462

716 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 217 6 - ท่าข้าม สามพราน นครปฐม 13.7206,100.255803

717 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 47/3 2 ทรงคนอง สามพราน นครปฐม 13.784617,100.256349

718 PTT OR ปอปอ ย่ิงเจริญ 64/22 1 - - นาหว้า นาหว้า นครพนม https://www.google.com/maps/place/17.470778,104.102500

719 PTT OR พี โอ ออิยล์ สาขา 18 139 13 - - ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/15.002956313,102.270795159

720 PTT OR ธนพล เอ็นเนอจี 1202 - - มิตรภาพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/14.9798498253575,102.081431115282

721 PTT OR ธนพล เอ็นเนอจี สาขา 1 191/24 - ซ.มิตรภาพ 4 - ในเมือง เมือง นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/14.9893,102.0598

722 PTT OR เพชรนันธรัตน์ 120 7 - - มะเริง เมือง นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/14.985173,102.172425

723 PTT OR โคราชกว้างไพศาล 10/1 3 - - หัวทะเล เมือง นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/14.9659665736841,102.138883247939
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ล ำดับท่ี ย่ีห้อ ช่ือบุคคล/นิติบุคคล เลขท่ีต้ัง หมู่ท่ี ตรอก/ซอย/อำคำร ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด ท่ีต้ังใน Google Map
724 PTT OR พิศลัดดาบริการ 154 5 - สุรนารายณ์ โคกสูง เมือง นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/15.059171107466,102.124555494636

725 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 570 3 จอหอ เมือง นครราชสีมา 15.018587,102.132427

726 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 87 3 - - หม่ืนไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 14.996291,102.105329

727 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 413/3 - - ถนนมิตรภาพ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 14.979298,102.085261

728 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 148 5 - - โพธ์ิกลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 14.922424,102.092952

729 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 2055 - - ถนนมิตรภาพ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 14.9531036,102.02906

730 SUSCO ซัสโก้ สาขา โคกกรวด 2 344 หมู่ท่ี 9 - - สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา https://goo.gl/maps/a6BSVyT77WM3hwZ86

731 PTT OR อาทิตย์ ไฮเวย์ 331 1 - - ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/14.9901866967948,102.05377862325

732 PTT OR พีอาร์ ปิโตรเลียม 403 - - มิตรภาพ-หนองคาย ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/14.989776331,102.0963471

733 อิสระ พี โอ ออยล์ สาขา 6 295 1 - - โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เพ่ิมใหม่

734 อิสระ พี โอ อออยล์ สาขา 11 171 6 - มิตรภาพ ตลาด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เพ่ิมใหม่

735 PTT OR มีโชคเพาเวอร์ พลัส 1868 1 - - หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/14.950587,102.123575

736 PTT OR พงษ์กิต 1089 - - สุรนารายณ์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/14.989495167575,102.11703486719

737 อิสระ พี โอ ออยล์ สาขา 21 485 7 - - จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เพ่ิมใหม่

738 อิสระ พี โอ ออยล์ สาขา 22 177 9 - - หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เพ่ิมใหม่

739 PTT OR พงษ์กิต 158 15 - - จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/15.0433299621884,102.149747238946

740 PTT OR พงษ์กิต 133 1 - ราชสีมา-โชคชัย หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/14.9389399815351,102.132905062155

741 PTT OR พงษ์กิต 1233 4 - - หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/14.91503,102.065264

742 PTT OR บ้านใหม่ มหาชัย ปิโตรเลียม 1590 - - สุรนารายณ์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/14.9952202,102.1289156

743 PTT OR บ้านใหม่ ปิโตรเลียม 30 9 - มิตรภาพ สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/14.945161091,102.010141481

744 PTT OR ประเสริฐสิน ปิโตรเลียม 42 6 - มิตรภาพ โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/14.9263733393536,101.96357853781

745 PTT OR พงษ์กิต 325 1 - - ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/14.9861244410668,102.05218135109

746 อิสระ พี โอ ออยล์ สาขา 7 637 2 - ราชสีมา-จักราช หัวทะเล เมืองนครราชสีมาส นครราชสีมา เพ่ิมใหม่

747 อิสระ พี โอ ออยล์ สาขา 4 200 1 - ราชสีมา-โชคชัย หนองบัวศาลา เมืองนรคราชสีมา นครราชสีมา เพ่ิมใหม่

748 PTT OR พี โอ ออยล์ 182 1 - - เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/15.4215933,102.8952871

749 ESSO เพียวพลังงานไทย 190 1 - นิเวศรัตน์ แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา https://goo.gl/maps/jDhEfwk3JCevu4wy9

750 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 305 2 - - โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 14.733239,102.167981

751 PTT OR อภิสิทธ์ิรุ่งรัตน์(2008)บ้านดอนไพล 225/1 8 * * ท่าเย่ียม โชคชัย นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/14.665366,102.192029

752 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 5 13 โชคชัย-ปักธงชัย โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/14.7400901008308,102.154808214922

753 ESSO เพียวพลังงานไทย 300 7 - - ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา https://goo.gl/maps/wZzs7ReDT5E1trJd6

754 PTT OR พรทวีชัย ปิโตรเลียม 258 1 - มิตรภาพ โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/15.1054344547208,102.290732812076

755 อิสระ พี โอ ออยล์ สาขา 5 149 8 - - ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา เพ่ิมใหม่

756 PTT OR ประเสริฐสิน ขามทะเลสอ 508(นอก) ม.3 - - ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/14.9405555,101.9508333
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ล ำดับท่ี ย่ีห้อ ช่ือบุคคล/นิติบุคคล เลขท่ีต้ัง หมู่ท่ี ตรอก/ซอย/อำคำร ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด ท่ีต้ังใน Google Map
757 PTT OR ทีพีบี ออยล์ (สาขา 00001) 194 11 - - เมืองคง คง นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/15.433173,102.330139

758 PTT OR พี โอ ออยล์ สาขา 2 189 6 - มิตรภาพ ตาจ่ัน คง นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/15.319843,102.434024

759 อิสระ พี โอ ออยล์ สาขา 3 252 6 - - ตาจ่ัน คง นครราชสีมา เพ่ิมใหม่

760 PTT OR บริษัทอภิสิทธ์ิรุ่งรัตน์(2008)ครบุรีจ ากัด 899 3 * * แชะ ครบุรี นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/14.529829,102.239577

761 PTT OR พี โอ ออยล์ 71 10 - - หนองพลวง จักราช นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/15.056570,102.401814

762 อิสระ พี โอ ออยล์ ส านักงานใหญ่ 112 10 - - จักราช จักราช นครราชสีมา เพ่ิมใหม่

763 อิสระ พี โอ ออยล์ สาขา20 280/1 4 - - จักราช จักราช นครราชสีมา เพ่ิมใหม่

764 PTT OR พี โอ ออยล์ 259 1 - - ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/15.344530,102.738580

765 ESSO เพียวพลังงานไทย 299 16 - สีคิ ว-ชัยภูมิ ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา https://goo.gl/maps/TjBWnQooo7a37AiX8

766 PTT OR น  ามันสยามด่านชุนทด สาขา 00001 7/30 14 - ด่านขุนทด - บ าเหน็จณรงค์ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/15.214883372,101.762131058

767 PTT OR สยามออลล์ สาขา 00006 124 7 - ด่านขุนทด - หนองสรวง ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/15.197662,101.803680

768 PTT OR สยามออลล์ 191 10 - สีคิ ว-ชัยภูมิ หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/15.2658872730573,101.789513039483

769 PTT OR น  ามันสยามด่านขุนทด 459 2 - สีคิ ว-ชัยภูมิ ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/15.1982760582119,101.763599501597

770 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 189 13 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/15.1649596479525,101.73165140573

771 PTT OR เค.เอ็น.ปิโตรเลียม 239,239/1-22 - - ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/15.496111,102.666389

772 PTT OR เค.เอ็น.ปิโตรเลียม (สาขา00001) 189,189/1-213 - - ประทาย ประทาย นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/15.532764,102.710297

773 ESSO เพียวพลังงานไทย 9 12 - - งิ ว ปักธงชัย นครราชสีมา https://goo.gl/maps/eSrHVswvUJZapAVM8

774 PTT OR พงษ์กิต 108 10 - ราชสีมา-ปักธงชัย ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/14.7506684237373,102.036814585105

775 PTT OR พงษ์กิต 42 12 - - งิ ว ปักธงชัย นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/14.6750317053607,102.015173948385

776 PTT OR พงษ์กิต 136 1 - - ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/14.7617506069251,102.025248976043

777 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 42/10 10 - - ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 14.666417,101.426737

778 PTT RM สิทธิพลปิโตรเลียม 451 20 - - หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา -

779 Shell รณกฤต ปิโตรเลียม 56/1 10 - ปากช่อง-หัวล า ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา -

780 PTT วิทยชัยปิโตรเลียม สาขา 2 129/3 * * มิตรภาพ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/14.6871633518399,101.4039416267

781 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 496 5 มิตรภาพ กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/14.6549977165365,101.317292814616

782 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 261 5 - กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา 14.658711,101.331505

783 PTT OR ทีพีบี ออยล์ 141 7 - - ในเมือง พิมาย นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/15.23722,102.4725

784 PTT OR พี โอ ออยล์ สาขา 26 88 8 - - ในเมือง พิมาย นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/15.194444,102.500833

785 PTT OR พี โอ ออยล์ สาขา 16 251 8 - - ขุย ล าทะเมนชัย นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/15.356158167,102.905400953

786 อิสระ พี โอ ออยล์ สาขา 17 149 9 - - หนองกระทิง ล าปลายมาศ นครราชสีมา เพ่ิมใหม่

787 PTT OR สยามออลล์(00005) 234/5 11 - - กุดน้อย สีคิ ว นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/14.962973,101.678431

788 อิสระ น  ามันสยามด่านขุนทด สาขา 00007 789 2 - - มิตรภาพ สีคิ ว นครราชสีมา -

789 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 226 15 มิตรภาพ ลาดบัวขาว สีคิ ว นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/14.845498251454,101.631475552442
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ล ำดับท่ี ย่ีห้อ ช่ือบุคคล/นิติบุคคล เลขท่ีต้ัง หมู่ท่ี ตรอก/ซอย/อำคำร ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด ท่ีต้ังใน Google Map
790 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 94 6 - มิตรภาพ สีคิ ว นครราชสีมา 14.859878,101.690154

791 อิสระ ประเสริฐสิน สูงเนิน 789/1 15 - มิตรภาพ สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา เพ่ิมใหม่

792 PTT OR พงษ์กิต 65 3 - มิตรภาพ นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/14.9115464575922,101.931272190922

793 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 222 5 - หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 14.78772778,101.9343417

794 PTT OR ดวงทิพย์ปิโตรเลียม 59 6 - -ห้วยแถลง-ล าปลายมาศ ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา https://www.google.com/maps/place/14.987451,102.642259

795 PTT OR สดศรีปิโตรเลียม 43 7 - นครศรี หัวไทร แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช https://www.google.com/maps/place/8.11269258816038,100.096121635631

796 บางจาก พี.เอส.ออยล์ เซอร์วิส 9/4 - - ราชด าเนิน ท่าวัง เมือง นครศรีธรรมราช https://goo.gl/maps/JCk2CorXSmvGgSmf9

797 Shell นครเชลล์ 29/11 - - ปากนคร ท่าวัง เมือง นครศรีธรรมราช -

798 Shell วิชิตบริการ(นคร) 2031/1 - - เทวราช ท่าวัง เมือง นครศรีธรรมราช เพ่ิมใหม่

799 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 208 - - ถนนราชด าเนิน ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 8.392970,99.970989

800 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 581 - - ถนนกะโรม โพธ์ิเสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 8.433798,99.925083

801 SUSCO ซัสโก้ สาขา ศาลามีชัย 113/4 - - ถนนราชด าเนิน ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช https://goo.gl/maps/7LyujGems6hhFeP89

802 บางจาก เทียนทวีสุข 30/25 5 - - ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช https://goo.gl/maps/sbs86SXbXqtchH8G7

803 บางจาก เทวิษฎ์ รีเทล 632 - - ราชด าเนิน ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช https://goo.gl/maps/sBdeuBvXyBiq4qDq9

804 PTT OR วาสนาปิโตรเลียม สาขาท่ี00002 1/28 8 - - ท่างิ ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช https://www.google.com/maps/place/8.50714,99.92932

805 PTT OR เอ็น บี พี พาเวอร์ 182/8 1 - - โพธ์ิเสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช https://www.google.com/maps/place/8.4339013,99.896254

806 PTT OR ยุทธกิจ ปิโตรเลียม 551 5 - - ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช https://www.google.com/maps/place/8.47716184747306,99.9630397370143

807 PTT OR ป่าใหญ่ ปิโตรเล่ียม 88/4 3 - อัครวิถี ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช https://www.google.com/maps/place/9.2013393,99.8603536

808 PTT OR สหกรณ์การเกษตรขนอม 122/6 11 - นครศรี-ขนอม ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช https://www.google.com/maps/place/9.15651501430364,99.7998270644997

809 PTT OR ศรีเพชร เกตเวย์ 99 6 - - ทุ่งโพธ์ิ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช https://www.google.com/maps/place/8.10736,99.88554

810 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 834 1 - - ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 7.972777,99.991219

811 SUSCO ซัสโก้ สาขา ท่ายาง 66 หมู่ท่ี 2 - ถนนวัดขนาน ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช https://goo.gl/maps/DTikjFuyWnXuSVaF6

812 PTT OR วีระทรัพย์ ปิโตรเลียม 82 4 - ทุ่งใหญ่-หลักช้าง ปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช https://www.google.com/maps/place/8.302072,99.389736

813 PTT OR พี เอส ดี ทุ่งใหญ่ 117 10 - - ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช https://www.google.com/maps/place/8.368735,99.416841

814 SUSCO ซัสโก้ สาขา ท่ีวัง 134 หมู่ท่ี 7 - - ท่ีวัง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช https://goo.gl/maps/koJ2top4JUJt3T5eA

815 PTT OR ถาวรทุ่งสง 106 8 - ทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช https://www.google.com/maps/place/8.16414256336919,99.6694229935002

816 SUSCO ซัสโก้ สาขา กะหรอ 22/2/ หมู่ท่ี 4 - - กะหรอ นบพิต า นครศรีธรรมราช https://goo.gl/maps/Fo2cR8b5eoh2HEZC6

817 PTT OR นบพิต าปิโตรเลียม 215 3 - ท่าศาลา-โรงเหล็ก นาเหรง นบพิต า นครศรีธรรมราช https://www.google.com/maps/place/8.7032734,99.7794131

818 PTT OR วาสนาปิโตรเลียม สาขาท่ี00001 116 2 - - นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช https://www.google.com/maps/place/8.337851,99.925759

819 PTT OR วาสนาปิโตรเลียม 137/7 3 - - นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช https://www.google.com/maps/place/8.36341085900006,99.923399

820 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 647 13 - - ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 8.177797,99.855302

821 SUSCO ซัสโก้ สาขา ร่อนพิบูลย์ 69/2 หมู่ท่ี 7 - - ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช https://goo.gl/maps/dtajFia7nBEGP8nn8

822 SUSCO ซัสโก้ สาขา ร่อนพิบูลย์ 2 728 หมู่ท่ี 1 - - ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช https://goo.gl/maps/LgXaDymNX4pRu8r38
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ล ำดับท่ี ย่ีห้อ ช่ือบุคคล/นิติบุคคล เลขท่ีต้ัง หมู่ท่ี ตรอก/ซอย/อำคำร ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด ท่ีต้ังใน Google Map
823 PTT OR วาสนาปิโตรเลียม 33 3 - เพชรเกษม หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช https://www.google.com/maps/place/8.26002131937581,99.8956213860235

824 PTT OR ศรีเพชรปิโตรเลียม 108 10 - ร่อนพิบูลย์-ทุ่งสง ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช https://www.google.com/maps/place/8.14675473972839,99.8194578913865

825 SUSCO ซัสโก้ สาขา ทุ่งใส 96/3 หมู่ท่ี 7 - - ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช https://goo.gl/maps/FcGgX7fWzyANT3W58

826 SUSCO ซัสโก้ สาขา ทุ่งปรัง 103 หมู่ท่ี 13 - - ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช https://goo.gl/maps/qh4A2PkpzjuDGjPr7

827 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 40 9 สิชล สิชล นครศรีธรรมราช https://www.google.com/maps/place/9.00339369591857,99.8816567022047

828 PTT OR บริษัทเอ็นทีเค ปิโตรเลียมจ ากัด 405 4 - - มหาโพธิ เก้าเลี ยว นครสวรรค์ https://www.google.com/maps/place/15.8306954586432,100.118415308269

829 PTT OR เอเซียพิจิตรออยล์ สาขา1 142/4 10 - - หนองกระโดน เมือง นครสวรรค์ https://www.google.com/maps/place/15.8157039656296,99.9425375534172

830 Shell ณฐพงศ์รุ่งเรือง ส านักงานใหญ่ 89/8 - - มาตุลี ปากน  าโพ เมือง นครสวรรค์ -

831 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 121/17 4 - - นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 15.677217,100.102520

832 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 108/8 10 - - หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 15.712701,100.068758

833 ESSO เพียวพลังงานไทย 105 10 - - วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ https://goo.gl/maps/7BSrkw4ih8qNCudKA

834 SUSCO ซัสโก้ สาขา นครสวรรค์ 25/4 หมู่ท่ี 5 - - หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ https://goo.gl/maps/noBKEBfAouQdGdHe9

835 PTT OR เย่ือบริการปากน  าโพ 176/3 1 - - หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ https://www.google.com/maps/place/15.8161201026042,99.9437168332774

836 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 1/86 - สวรรค์วิถี ปากน  าโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ https://www.google.com/maps/place/15.7080578302908,100.142835637323

837 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 71/4 7 - - ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์ 15.604060,100.121527

838 PTT OR ทรงวุฒิการปิโตรเลียม 99 7 - - โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ https://www.google.com/maps/place/15.5467496149097,100.044814068138

839 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 110/6 17 เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ https://www.google.com/maps/place/15.8882185470311,100.299189107056

840 ESSO นฤมลมีไผ่เจริญ 185 5 * * ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ -

841 PTT OR เจเอสเค ปิโตรเลียม 7/2 7 - - บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ https://www.google.com/maps/place/15.940707,99.987139

842 PTT OR ลาดยาวการปิโตรเลียม 999 13 - - ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ https://www.google.com/maps/place/15.755506,99.8134

843 PTT OR ทรงวุฒิการปิโตรเลียม 5 13 - - ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ https://www.google.com/maps/place/15.7621869746491,99.7423421516623

844 บางจาก แสงสุวรรณปิโตรเลียม 19 17 - อินบุรี-เขาทราย หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ https://goo.gl/maps/UcmjLPLhd79T9aov7

845 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 64/115 1 - - บางกร่าง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 13.835999,100.466273

846 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 17/80 1 - - ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 13.856638,100.501512

847 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 134 - - ถนนสามัคคี ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 13.884193,100.523947

848 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 64/100 1 - - บางกร่าง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 13.834235,100.469656

849 บางจาก บางจากกรีนเนท 5/26 หมู่ 6 - พิบูลย์สงคราม สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี https://goo.gl/maps/3mj2XBWf9FAx2L2A7

850 บางจาก บางจากกรีนเนท 54/45 หมู่ 9 - ติวานนท์ บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี https://goo.gl/maps/CVcpfdJuzcDiYEB9A

851 บางจาก บางจากกรีนเนท 79/11-12 หมู่ 3 - รัตนาธิเบศร์ บางรักน้อย เมืองนนทบุรี นนทบุรี https://goo.gl/maps/yFvj3qbxqqebjoaS6

852 บางจาก บางจากกรีนเนท 251 - - ติวานนท์ บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี https://goo.gl/maps/UmRm1LYfALcxT1Dc7

853 บางจาก บางจากกรีนเนท 37/5 หมู่ 1 - ประชาช่ืน ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี https://goo.gl/maps/bUXbSP2xx7K8sgDt8

854 บางจาก บางจากกรีนเนท 35/1 หมู่ 3 ซอยเรวดี เรวดี ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี https://goo.gl/maps/LL2kjNgPctbm3SXF8

855 บางจาก บางจากกรีนเนท 14/5 หมู่ 5 - ราชพฤกษ์ บางรักน้อย เมืองนนทบุรี นนทบุรี https://goo.gl/maps/39NBdV8VmcbV2nUe7
หน้าท่ี 26

https://www.google.com/maps/place/8.26002131937581,99.8956213860235
https://www.google.com/maps/place/8.14675473972839,99.8194578913865
https://goo.gl/maps/FcGgX7fWzyANT3W58
https://goo.gl/maps/qh4A2PkpzjuDGjPr7
https://www.google.com/maps/place/9.00339369591857,99.8816567022047
https://www.google.com/maps/place/15.8306954586432,100.118415308269
https://www.google.com/maps/place/15.8157039656296,99.9425375534172
https://goo.gl/maps/7BSrkw4ih8qNCudKA
https://goo.gl/maps/noBKEBfAouQdGdHe9
https://www.google.com/maps/place/15.8161201026042,99.9437168332774
https://www.google.com/maps/place/15.7080578302908,100.142835637323
https://www.google.com/maps/place/15.5467496149097,100.044814068138
https://www.google.com/maps/place/15.8882185470311,100.299189107056
https://www.google.com/maps/place/15.940707,99.987139
https://www.google.com/maps/place/15.755506,99.8134
https://www.google.com/maps/place/15.7621869746491,99.7423421516623
https://goo.gl/maps/UcmjLPLhd79T9aov7
https://goo.gl/maps/3mj2XBWf9FAx2L2A7
https://goo.gl/maps/CVcpfdJuzcDiYEB9A
https://goo.gl/maps/yFvj3qbxqqebjoaS6
https://goo.gl/maps/UmRm1LYfALcxT1Dc7
https://goo.gl/maps/bUXbSP2xx7K8sgDt8
https://goo.gl/maps/LL2kjNgPctbm3SXF8
https://goo.gl/maps/39NBdV8VmcbV2nUe7


รายช่ือสถานีบริการน้้ามันเช้ือเพลิงลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้้ามันกลุ่มเบนซิน ส้าหรับผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์สาธารณะผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน

ล ำดับท่ี ย่ีห้อ ช่ือบุคคล/นิติบุคคล เลขท่ีต้ัง หมู่ท่ี ตรอก/ซอย/อำคำร ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด ท่ีต้ังใน Google Map
856 PTT OR นงนุชบริการ 90 - - สามัคคี ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี https://www.google.com/maps/place/13.8858835554421,100.518081926304

857 บางจาก ธีระแกรนด์ เอสเตท (สาขา 1) 126/12 3 - - บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี https://goo.gl/maps/CwJyB5ngG6pryrdz7

858 PTT OR สตาร์ แก๊ส 79 - - พิบูลสงคราม สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี https://www.google.com/maps/place/13.825344,100.503053

859 Shell บริษัทเมฆเกล้าจ ากัด 182 2 - - ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี เพ่ิมใหม่

860 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 88/60 4 ติวานนท์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี https://www.google.com/maps/place/13.8546569556023,100.529863978475

861 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 47/110 4 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี https://www.google.com/maps/place/13.8425003932988,100.518839114013

862 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 7/4 - ประชาช่ืนนนทบุรี ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี https://www.google.com/maps/place/13.874281,100.547144

863 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 69/2 2 - - หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี 13.909478,100.330226

864 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 12/1 2 - - ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี 14.071084,100.322428

865 บางจาก บางจากกรีนเนท 4/2 หมู่ 4 - สายตล่ิงชัน-สุพรรณ ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี https://goo.gl/maps/SzXxirtotdd5MRJd6

866 PTT OR ที.เค.ที.คอมเมอร์เชียล 119 2 - สุพรรณบุรี บางบัวทอง ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี https://www.google.com/maps/place/14.0875525097665,100.308960933852

867 Shell เหนือเมฆ 129/1-2 7 38 พิบูลสงคราม ส่วนใหญ่ นนทบุรี นนทบุรี -

868 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 30/31 6 - - เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี 13.868647,100.410040

869 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 59/5 3 - - บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี 13.861990,100.438837

870 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 78 1 - - บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี 13.861528,100.439394

871 ESSO บริ อินเจคช่ัน มอเตอร์ ออยล์ 51/7 7 - รัตนาธิเบศร์ เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี -

872 PTT OR พัฒณ์สรณ์656 37/2 9 - - บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี https://www.google.com/maps/place/13.851551,100.437576

873 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 29/5 7 บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี 13.833307,100.414225

874 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 14/37 3 - - บางสีทอง บางกรวย นนทบุรี 13.826021,100.475560

875 บางจาก บางจากกรีนเนท 87/93 หมู่ 3 - เทิดพระเกียรติ วัดชลอ บางกรวย นนทบุรี https://goo.gl/maps/2ou8Tgh4zFWdtCJy8

876 ESSO ยูเอ็นซี 2015 45/4 3 - - บางคูเวียง บางกรวย นนทบุรี -

877 PTT OR ปิติอาภา 62/99 3 บางกรวย-ไทรน้อย วัดชลอ บางกรวย นนทบุรี https://www.google.com/maps/place/13.8031808263154,100.478425048449

878 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 78 2 ตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี บางคูเวียง บางกรวย นนทบุรี https://www.google.com/maps/place/13.8141924254883,100.412381080384

879 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 88/14 6 - - บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 13.907395,100.400861

880 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 78/12 3 - - บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 13.880929,100.433661

881 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 15/26 4 - - พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 13.920238,100.392689

882 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 9/8 4 - - ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 13.943914,100.427761

883 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 9/6 5 - - บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 13.945634,100.380288

884 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 60/49 4 - - บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 13.875870,100.427211

885 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 76 9 - - ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 13.944678,100.414031

886 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 18/2 8 - - บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 13.909495,100.382390

887 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก บางบัวทอง-สุพรรณบุรี กม.2840/14 9 - - ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 13.957312,100.404495

888 บางจาก บางจากกรีนเนท 67 หมู่ 6 - - บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี https://goo.gl/maps/xFckGsWrNPgKUtvd7
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889 บางจาก บางจากกรีนเนท 211/1 หมู่ 3 - สายบางบัวทอง-ไทรน้อย บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี https://goo.gl/maps/T5r3i1Qb7ibTF1NQ8

890 บางจาก บางจากกรีนเนท 80 หมู่ 9 - สายบางบัวทอง-สุพรรณบุรี (340)ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี https://goo.gl/maps/3G34NeBMrzRTzLEp9

891 บางจาก บางจากกรีนเนท 47/1 หมู่ 2 - สายบางกรวย-ไทรน้อย บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี https://goo.gl/maps/HZTmpU3h3fQ5To5V9

892 SUSCO ซัสโก้ สาขา บางบัวทอง 2/22 หมู่ท่ี 2 - ถนนบางกรวย-ไทรน้อย โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี https://goo.gl/maps/QTE96mV8jjqJbCXQ7

893 SUSCO ซัสโก้ สาขา บางบัวทอง (ไทรน้อย) 52/2 หมู่ท่ี 11 - - บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี https://goo.gl/maps/sJ4Z3tdzcwpcc8it8

894 อิสระ แอคทีฟออยล์ 93/3-4 7 - - ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 13.72939,99.90878

895 ESSO ยูเอ็นซี2015 190/8 3 - บางกรวย-ไทรน้อย บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 18.288817,99.479515

896 ESSO เอสเคที กาญจนาภิเษก 222 2 - - บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี -

897 PTT OR ปิโตรเลียม (ไทรน้อย) 888 1 - - บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี https://www.google.com/maps/place/13.93656,100.39490

898 PTT OR กรีน พรีเมียม เซอร์วิส 177 3 - กาญจนาภิเษก พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี https://www.google.com/maps/place/13.912791,100.408962

899 PTT OR กรีน ออโต้ กรุ๊ป 200/9 3 - บางกรวย-ไทรน้อย บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี https://www.google.com/maps/place/13.885419,100.433079

900 PTT OR ศรีบัวทองบริการ 46/21 4 - บางกรวย-ไทรน้อย โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี https://www.google.com/maps/place/13.9146234057449,100.422425595624

901 Shell วรรณสุขรุ่งเรือง สาขา9 151/12 3 - บางกรวย-ไทรน้อย บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 15.605752,105.024691

902 บางจาก วีเอส ปิโตรเลียม แอนด์ เอนเนอร์จี 89 6 - - บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี https://goo.gl/maps/wJvPkZyNRpC7pqgv7

903 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 55/5 6 - บางบัวทอง-ไทรน้อย บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี 13.875474,100.4406

904 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 44/1 6 - ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 13.973687,100.394446

905 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 13/17 11 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 13.887028,100.407782

906 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 95/25 4 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 13.883685,100.409103

907 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 26/19 1 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 13.9295,100.405

908 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 45/9 3 - - บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 13.889278,100.519641

909 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 100/2 5 - - ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 13.911949,100.509507

910 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 53/1518 5 - - บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 13.901576,100.535931

911 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 19/9 7 - - บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 13.897071,100.515339

912 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก นนทบุรี - วงแหวน ตะวันตก กม.519/52 9 - - คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี 13.9702,100.4328

913 บางจาก บางจากกรีนเนท 112/1 หมู่ 5 - แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี https://goo.gl/maps/hKNBih1wvWAvQXYn7

914 บางจาก บางจากกรีนเนท 223/277 หมู่ 4 - แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี https://goo.gl/maps/4p1Hkx3tQuddAZav9

915 บางจาก บางจากกรีนเนท 54/11 หมู่ 2 - ราชพฤกษ์ บางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี https://goo.gl/maps/9Sdyte4jfABBnDpL8

916 SUSCO ซัสโก้ สาขา บางพูด (วัดกู้) 55 หมู่ท่ี 4 - - บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี https://goo.gl/maps/ucdoBKXsmjm1HwBWA

917 ESSO แอคทีฟออยล์ 123 3 - - บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 13.65028,99.85779

918 ESSO ชัยยุทธปิโตรเลียม 1/8 5 - ติวานนท์ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี เพ่ิมใหม่

919 บางจาก ชัยยุทธปิโตรเลียม 50/1192 9 - - บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี https://goo.gl/maps/S2UuXA75zjrBx2dT9

920 บางจาก เอสพีเอฟ(2020) 99/481 8 - ติวานนทน์ บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี https://goo.gl/maps/SSvbtFYU1DTAgLVc8

921 PTT OR พี ที เพชรธนวรรณ 36 1 1 345 คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี https://www.google.com/maps/place/13.953838,100.474483
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ล ำดับท่ี ย่ีห้อ ช่ือบุคคล/นิติบุคคล เลขท่ีต้ัง หมู่ท่ี ตรอก/ซอย/อำคำร ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด ท่ีต้ังใน Google Map
922 PTT OR ประดับดาว กรุ๊ป 97/9 1 - ราชพฤกษ์ ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี https://www.google.com/maps/place/13.8908517570425,100.450752976081

923 PTT OR ไพศาลพลังไทย 15/6 6 - ชัยพฤกษ์ คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี https://www.google.com/maps/place/13.9235659580986,100.475405109445

924 Shell วรรณสุขรุ่งเรือง สาขา10 5/36 1 - - ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 14.753275,105.404451

925 PTT OR พ.เพชรธนวรรณ 3/14 3 บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี https://www.google.com/maps/place/13.938589,100.549099

926 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 15/26 1 ราชพฤกษ์ ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี https://www.google.com/maps/place/13.892228432414,100.44975546203

927 Shell วรเศรษฐ์ 888 72/7 5 - ชัยพฤ คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี เพ่ิมใหม่

928 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 99/4 5 - ชัยพฤกษ์ คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี 13.9233805,100.4740119

929 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 78/4 1 ติวานนท์ บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 13.945186,100.545078

930 Shell ภัทรธรบริการ 8/2 - - สุริยะประดิษฐ์ บางนาค เมือง นราธิวาส -

931 PTT OR ยางไทยใต้จังหวัดนราธิวาส 147/3 8 - เพชรเกษม ล าภู เมือง นราธิวาส https://www.google.com/maps/place/6.408246,101.795400

932 PTT OR เซฟพลัส ออโต้ 98 - - ตากใบ บางนาค เมือง นราธิวาส https://www.google.com/maps/place/6.420832,101.835442

933 PTT OR พิธาน ฟู้ด สาขา1 27 - - โสภาพิสัย บางนาค เมือง นราธิวาส https://www.google.com/maps/place/6.436694,101.824140

934 ESSO น่านสมานมิตร 133 4 - ยันตรกิจโกศล ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน -

935 PTT OR สุขุมเซอร์วิส 77/4 - - มหายศ ในเวียง เมืองน่าน น่าน https://www.google.com/maps/place/18.7830686111555,100.774932057761

936 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 110 12 ยันตรกิจโกศล ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน https://www.google.com/maps/place/18.7473768422217,100.756515181549

937 PTT OR บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ ากัด 12 ถนนเจ้าฟ้า- - เจ้าฟ้า ในเวียง เมืองน่าน น่าน https://www.google.com/maps/place/18.7744803640204,100.76596610759

938 ESSO เพียวพลังงานไทย 123 5 - ทางหลวงหมายเลข 101 น  าป้ัว เวียงสา น่าน https://goo.gl/maps/r91vdzCPwZTMMb359

939 ESSO เพียวพลังงานไทย 459 4 - สา-นาน้อย กลางเวียง เวียงสา น่าน https://goo.gl/maps/mAMw75t95ufkkmfs9

940 PTT OR กิจพิทักษ์บริการ 139 5 - หนองคาย-บึงกาฬ โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ https://www.google.com/maps/place/18.2985510159218,103.301385404084

941 Caltex บุรีรัมย์กิจเจริญ 481/5 - - จิระ ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ -

942 ESSO วีวราออยล์ 237 1 - - อิสาณ เมือง บุรีรัมย์ -

943 ESSO วีวราออยล์ 158 10 - - อิสาณ เมือง บุรีรัมย์ -

944 อิสระ วีวราออยล์ 7/21 - - บุล าดวน ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ -

945 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 170/2 - - ถนนหน้าสถานี ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 15.006453,103.110737

946 SUSCO ซัสโก้ สาขา บุรีรัมย์ 12/1 - - ถนนปลัดเมือง ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ https://goo.gl/maps/wow4MPe3S1rEUu84A

947 ESSO วีวราออยล์ 74 9 - - อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ -

948 PTT OR บุรีรัมย์พีทีที 220 1 - บุรีรัมย์-ประโคนชัย อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ https://www.google.com/maps/place/14.9803401534985,103.106605389429

949 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 172 16 บุรีรัมย์-สุรินทร์ สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ https://www.google.com/maps/place/14.92514523,103.1423781

950 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 148 16 เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ https://www.google.com/maps/place/14.963753,103.095685

951 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 380 9 - - กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ 14.923497,103.302101

952 SUSCO ซัสโก้ สาขา ปราสาท 199 หมู่ท่ี 2 - - ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์ https://goo.gl/maps/rN3Yw1tjUQWfMVWp7

953 ESSO เพียวพลังงานไทย 299 9 - - ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์ https://goo.gl/maps/kADop1NAYxKVfhdZ6

954 PTT OR ประโคนชัยปิโตรเลียม 287 6 - โชคชัย-เดชอุดม ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ https://www.google.com/maps/place/14.6096609931747,103.086088033485
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955 PTT OR วรรณวิสาญ์ปิโตรเลียม 222 6 - โชคชัย-เดชอุดม ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ https://www.google.com/maps/place/14.609518,103.050636

956 ESSO ศรีบุญ บร. 668 10 - - ล าปลายมาศ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ -

957 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 82 2 ปทุมธานี-รังสิต บางพูน เมือง ปทุมธานี 13.985035,100.598244

958 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 195 5 - - บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 13.966459,100.542134

959 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 128 10 - - บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 13.958983,100.516660

960 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 20 - - ถนนปทุมกรุงเทพ บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 14.017178,100.525216

961 บางจาก บางจากกรีนเนท 1/13-14 หมู่ 6 - สายรังสิต-ปทุมธานี บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี https://goo.gl/maps/CKRyfLf3c7Edqj5RA

962 บางจาก บางจากกรีนเนท 77/2 หมู่ 5 - สายเลียบคลองรังสิต (3100)บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี https://goo.gl/maps/5XrZTytWymYxYE7x9

963 บางจาก บางจากกรีนเนท 62/5 - - พัฒนสัมพันธ์ บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี https://goo.gl/maps/WhHbUoL4o6vUSRfQA

964 SUSCO ซัสโก้ สาขา บางคูวัด 99/100 หมู่ท่ี 7 - - บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี https://goo.gl/maps/WgcFcZjA2LyptBQb7

965 บางจาก ลิ มเจริญผล 152/4 6 ปากซอยสุขขี2 รังสิตปทุม บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี https://goo.gl/maps/8FRLjuZRaPGzJ5Cf6

966 Shell วรรณสุขรุ่งเรือง สาขา11 119/5 1 - - บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 14.7582496,105.402612

967 PTT OR กล่ าปลีคมสัน 47/8 2 บ้านฉาง บ้านฉาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี https://www.google.com/maps/place/14.0264846479252,100.505796793287

968 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 52/78 - ปทุมธานี-สามโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี https://www.google.com/maps/place/14.0304829301737,100.531600020622

969 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 72/23 10 ปทุมธานี-นนทบุรี บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี https://www.google.com/maps/place/13.9579468359453,100.522067742365

970 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 57/61 3 บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี https://www.google.com/maps/place/13.956028,100.526939

971 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 38 - 38 ปทุมกรุงเทพ บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี https://www.google.com/maps/place/14.01684,100.526079

972 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 138/26 2 บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 14.005731,100.556681

973 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 9/8 1 บ้านฉาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 14.0282,100.512

974 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 17/19 4 - - คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี 14.027010,100.616328

975 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 44/41 7 - - คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 14.065751,100.648003

976 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 9/3 11 - - คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี 14.092744,100.630933

977 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 28/33 8 - - คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี 14.06498,100.62519

978 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 67/6 6 - - คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี 14.048217,100.615902

979 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 41/254 8 - - คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 14.070419,100.633725

980 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 42/27 13 - - คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี 14.111018,100.619303

981 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 14/2 3 - - คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 14.024565,100.642553

982 บางจาก บางจากกรีนเนท 54/4 หมู่ 6 - พหลโยธิน คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี https://goo.gl/maps/5x1mWyq8zKd9STzu5

983 บางจาก บางจากกรีนเนท 55/200 หมู่ 13 - - คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี https://goo.gl/maps/Knhjnqih2b548hHV6

984 ESSO เพียวพลังงานไทย 27/1 7 - - คลองส่ี คลองหลวง ปทุมธานี https://goo.gl/maps/XmB1wkrSwAr2PfA88

985 ESSO เพียวพลังงานไทย 31/24 10 - - คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี https://goo.gl/maps/nLA1kePnTckwx7hy7

986 ESSO เพียวพลังงานไทย 29/11 7 - - คลองส่ี คลองหลวง ปทุมธานี https://goo.gl/maps/Y77UxEqhet1MHwrv5

987 SUSCO ซัสโก้ สาขา พหลโยธิน 37 8/17 หมู่ท่ี 5 - - คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี https://goo.gl/maps/1UNyGEXnPFbxt55V6
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988 PTT OR ปิโตรเลียม(คลองหลวง) 88 7 - บางขันธ์-คลองหลวง คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี https://www.google.com/maps/place/14.0654208032819,100.662060453275

989 PTT OR ทิพย์ศิริ ปิโตรเลียม 47/49 4 พหลโยธิน คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี https://www.google.com/maps/place/14.0329817358434,100.615543112223

990 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 99/235 18 คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี https://www.google.com/maps/place/14.0672541272215,100.606358132506

991 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 10/12 7 บางขันธ์-คลองหลวง คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี https://www.google.com/maps/place/14.0665702729184,100.672858227043

992 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 469/1 13 คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี https://www.google.com/maps/place/14.115988,100.606042

993 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 888/2 11 คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี https://www.google.com/maps/place/14.094498,100.631072

994 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 54/1 6 พหลโยธิน คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี 14.043167,100.615593

995 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 66 9 พหลโยธิน คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี 14.073423,100.61866

996 ESSO เพียวพลังงานไทย 819/1 - - รังสิต-นครนายก ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี https://goo.gl/maps/8NGNf28bmGkwusZTA

997 Shell วรรณสุขรุ่งเรือง ส านักงานใหญ่ 150 - ซอยพหลโยธิน 87 - ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 15.613315,105.020161

998 Shell วรรณสุขรุ่งเรือง สาขา1 821 - - พหลโยธิน ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 15.229709,104.977272

999 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 17 2 รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี https://www.google.com/maps/place/14.015572,100.7202553

1000 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 703 รังสิต-นครนายก ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 13.99236,100.648052

1001 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 198/1 4 รังสิต-องครักษ์ รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 14.02559,100.74616

1002 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 336/922 1 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 13.972631,100.619266

1003 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 195 4 - ลาดหลุมแก้ว4(กม.26) ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 14.039246,100.413766

1004 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 30/1 4 - - หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 14.05390,100.33387

1005 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 83/1 4 - - ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 14.030515,100.381457

1006 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 62/4 7 - - หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 14.029286,100.371337

1007 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 15 3 - - หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 14.0337867,100.3495128

1008 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 37/18,37/198 - - คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 14.040659,100.477351

1009 บางจาก บางจากกรีนเนท 5/5 หมู่ 5 - สายปทุมธานี-ลาดหลุมแก้วคูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี https://goo.gl/maps/vJrBmpWpbneBLnSU6

1010 SUSCO ซัสโก้ สาขา ลาดหลุมแก้ว 9/1 หมู่ท่ี 4 - ถนนลาดหลุมแก้ว-บางเลนระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี https://goo.gl/maps/wjqxDkZj3tqnY1NGA

1011 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 288 4 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 14.0391,100.4119

1012 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 31/5 4 - - บึงค าพร้อย ล าลูกกา ปทุมธานี 13.962858,100.746689

1013 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 80/3 5 - - ล าลูกกา ล าลูกกา ปทุมธานี 13.940372,100.762748

1014 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 22/6 2 - - บึงทองหลาง ล าลูกกา ปทุมธานี 14.002480,100.842406

1015 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 25/2 18 - - คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี 13.946408,100.642555

1016 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 13/1 8 - - พืชอุดม ล าลูกกา ปทุมธานี 13.960935,100.892894

1017 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 40 10 - - บึงทองหลาง ล าลูกกา ปทุมธานี 13.950139,100.809213

1018 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 1/11 21 - - ล าลูกกา ล าลูกกา ปทุมธานี 13.929232,100.751780

1019 บางจาก บางจากกรีนเนท 164/8 หมู่ 9 - - คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี https://goo.gl/maps/vKECG2XRUTsQ2VgaA

1020 SUSCO ซัสโก้ สาขา คลองเจ็ด 14/4 - - - บึงค าพร้อย ล าลูกกา ปทุมธานี https://goo.gl/maps/VbTQknC3bFytVQmS9
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1021 SUSCO ซัสโก้ สาขา คูคต 29/28 หมู่ท่ี 5 - - คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี https://goo.gl/maps/S3AfZoQRuznQhgF96

1022 SUSCO ซัสโก้ สาขา บึงค าพร้อย 9 หมู่ท่ี 11 - - บึงค าพร้อย ล าลูกกา ปทุมธานี https://goo.gl/maps/NXWjUHVAc8ZAAm6r7

1023 ESSO บี.เมกกา ล าลูกกาคลอง3 45/1 3 - - คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี 15.265959,104.392916

1024 บางจาก รวยร่่งเรือง ปิโตรเลียม 68 5 - ล าลูกกา บึงค าพร้อย ล าลูกกา ปทุมธานี https://goo.gl/maps/YCr5pRsqH8Vfv6zM8

1025 PTT OR แสงอารี สเตช่ัน 46 18 - - บึงค าพร้อย ล าลูกกา ปทุมธานี https://www.google.com/maps/place/13.929045,100.71229

1026 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 15/31 18 ล าลูกกา คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี 13.939262,100.642114

1027 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 37/7 3 ล าลูกกา คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี 13.931804,100.655216

1028 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 45/1 3 ลาดสวาย ล าลูกกา ปทุมธานี 13.933637,100.689741

1029 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 79 5 บึงค าพร้อย ล าลูกกา ปทุมธานี 13.9341,100.7407

1030 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 98 6 บึงค าพร้อย ล าลูกกา ปทุมธานี 13.9344,100.7177

1031 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 27/6 6 - - บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี 14.089606,100.570120

1032 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 158 5 - - เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี 14.109236,100.570252

1033 SUSCO ซัสโก้ สาขา สามโคก 72/1 หมู่ท่ี 2 - - สามโคก สามโคก ปทุมธานี https://goo.gl/maps/nT1wW9mSDghLDjRG7

1034 PTT OR บลูพลัส ออยล์ อินเตอร์ 1 88/8 2 - - สามโคก สามโคก ปทุมธานี https://www.google.com/maps/place/14.046456,100.524975

1035 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 58 1 บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี https://www.google.com/maps/place/14.110117,100.533324

1036 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 56 1 บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี 14.1109,100.5323

1037 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 23 4 - - บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 14.097384,100.824331

1038 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 98/1 6 - - บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 14.15605,100.824186

1039 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 512/1 - - ถนนเพชรเกษม ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 11.789037,99.773414

1040 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 546 2 - - เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 11.8237281,99.7806433

1041 PTT OR ประจวบคีรีขันธ์ปิโตรเลียม 88/1-7 10 - เพชรเกษม เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ https://www.google.com/maps/place/11.8242975057083,99.7818239468433

1042 PTT OR สิทธิชัยบริการ 2 - - สละชีพ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ https://www.google.com/maps/place/11.8122737542247,99.7971227759191

1043 SUSCO ซัสโก้ สาขา คลองวาฬ 75 หมู่ท่ี 8 - ถนนเพชรเกษม คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ุ ประจวบคีรีขันธ์ https://goo.gl/maps/3EkRhQjZc3CqLHpz8

1044 SUSCO ซัสโก้ สาขา อ่าวน้อย 559 หม่ 6 - - อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ุ ประจวบคีรีขันธ์ https://goo.gl/maps/T3Wo8Nc7jBMEVYn27

1045 ESSO เพียวพลังงานไทย 29/1 5 - - ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ https://goo.gl/maps/ZbAmNXCW8c3vhfUGA

1046 บางจาก พีทูเอ็น ปิโตรเลียม 55 1 - เพชรเกษม ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ https://goo.gl/maps/tCFwyfX96hr2fpGg8

1047 PTT OR ยู.ที.2014 111/1 6 - เพชรเกษม ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ https://www.google.com/maps/place/11.5049833090001,99.606774337

1048 PTT OR พี.ซี. ทับสะแก (1994) 175 1 - เพชรเกษม ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ https://www.google.com/maps/place/11.52780738,99.62057363

1049 ESSO เพชรเกษมฐิติพร 482 2 - - วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ -

1050 PTT OR สมัยปิโตรเลียม 467 3 - เพชรเกษม วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ https://www.google.com/maps/place/12.4164242276574,99.9240249842198

1051 PTT OR ปราณบุรีการค้า 31/2 - - เพชรเกษม เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ https://www.google.com/maps/place/12.390417006158,99.9138981138234

1052 PTT OR ปตท สามร้อยยอด 255/1 1 - - ไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ https://www.google.com/maps/place/12.2255278,99.8658669

1053 Shell โพธ์ิประเสริฐ 139 9 - - หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เพ่ิมใหม่
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1054 PTT OR ประจวบคีรีขันธ์ปิโตรเลียม 11ข - เพชรเกษม หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ https://www.google.com/maps/place/12.5822464329815,99.9526136113816

1055 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 386 12 เล่ียงเมือง(ชะอ า - ปราณบุรี)ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ https://www.google.com/maps/place/12.48163935,99.8928568

1056 ESSO ธนัญธรฐิติพร 35/20 - - เพชรเกษม ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ -

1057 PTT OR ส.พงษ์ชัยปิโตรเลียม 195/10 10 - สุวรรณศร ดงขี เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี https://www.google.com/maps/place/14.1311780355975,101.445581845526

1058 SUSCO ซัสโก้ สาขา เมืองเก่า 227 หมู่ท่ี 4 - - เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี https://goo.gl/maps/P6jcUkMRcDSS7uKx7

1059 PTT OR ศุภผลปิโตรเลียม 55,77 13 - 304 เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี https://goo.gl/maps/a9cgv4ewkiTDJ67F8

1060 PTT OR ศุภผลออยล์ 199 17 - - เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี https://www.google.com/maps/place/13.979469,101.756503

1061 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 53 4 เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี https://www.google.com/maps/place/14.016703,101.777246

1062 ESSO เพียวพลังงานไทย 139 7 - สุวรรณศร ค าโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี https://goo.gl/maps/uXLWVfQsqz3d5ZTv8

1063 Shell บริษัทเชาวรัตน์ ปิโตรเลียม 577 2 - - ท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี -

1064 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 213 4 กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 13.897197,101.59956

1065 PTT OR ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ 23/56 - - หนองจิก สะบานัง เมือง ปัตตานี https://www.google.com/maps/place/6.86481137207822,101.241054367447

1066 PTT OR เอสทีซี ปิโตรเลียม 36/17 4 - หนองจิก รูสะมิแล เมือง ปัตตานี https://www.google.com/maps/place/6.858048,101.226624

1067 PTT OR ดิวออยล์ สเตช่ัน 9/28 6 - - รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี https://www.google.com/maps/place/6.8825499,101.2454687

1068 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 12/37 1 ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี https://www.google.com/maps/place/6.846585,101.262574

1069 SUSCO ซัสโก้ สาขา มะนังดาล า 12/2 หมู่ท่ี 1 - - มะนังดาล า สายบุรี ปัตตานี https://goo.gl/maps/6mLhvquqFcp2uznH6

1070 SUSCO ซัสโก้ สาขา ตุยง 234 หมู่ท่ี 2 - - ตุยง หนองจิก ปัตตานี https://goo.gl/maps/47bTp1oqgPjs2Db3A

1071 PTT OR ภคภูมิ 180/6 9 - - บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี https://www.google.com/maps/place/6.8042800097785,101.133161080092

1072 PTT OR ภคภูมิ 194 4 - - บางเขา หนองจิก ปัตตานี https://www.google.com/maps/place/6.80337190089066,101.143274571574

1073 ESSO เพียวพลังงานไทย 29 5 - - บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา https://goo.gl/maps/GWE2TzbJH1kTpqDa7

1074 ESSO เพียวพลังงานไทย 166/1 3 - - ปากจ่ัน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา https://goo.gl/maps/k27iTyrzjeZfjyQB7

1075 PTT OR พระประแดงปิโตรเลียม (สาขา1) 268/1 4 - - ปากจ่ัน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา https://www.google.com/maps/place/14.4382,100.605656

1076 ESSO เพียวพลังงานไทย 33/3 3 - - พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา https://goo.gl/maps/5R6o4sRrqh31qcPEA

1077 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 88/18 6 - - เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 14.139923,100.617648

1078 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 54 7 - - บ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 14.290195,100.663673

1079 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก เอเชีย กม.51 112/2 8 - - เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 14.168468,100.619124

1080 SUSCO ซัสโก้ สาขา อยุธยา กม.63 66 หมู่ท่ี 3 - - บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา https://goo.gl/maps/yzYX5PCArLTJqVVZA

1081 บางจาก รวยมหาทรัพย์ ปิโตรเลียม 28/20 9 - สายเอเชีย เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา https://goo.gl/maps/u9nkaRh96yd3ydqR8

1082 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 195 3 สายเอเซีย บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา https://www.google.com/maps/place/14.228472,100.610347

1083 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 999/1 - คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา https://www.google.com/maps/place/14.210885,100.588721

1084 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 55 2 - บางหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 14.266274,100.611908

1085 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 69 4 สายเอเชีย คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 14.202749,100.607515

1086 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 1/7 7 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 14.151467,100.617383
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1087 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 77/6 5 บางนางร้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 14.474979,100.531637

1088 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 105 8 - - บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 14.3400253,100.5277508

1089 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 55/5 7 - - บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 14.352679,100.538774

1090 SUSCO ซัสโก้ สาขา อยุธยา - ในเมือง 114/4 หมู่ท่ี 6 - ถนนโรจนะ ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา https://goo.gl/maps/jsWWhaGs2n5jYAQM9

1091 ESSO รวยมหาศาล ปิโตรเลียม 94 10 - - บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา -

1092 PTT OR อยุธยาจังหวัดพาณิชย์ 41 - - โรจนะ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา https://www.google.com/maps/place/14.3510886531898,100.569494839915

1093 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 60/138 3 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา https://www.google.com/maps/place/14.3819627024914,100.604600063198

1094 ESSO บ.มณีอินทร์ปิโตรเลียม 100 1 - โพธ์ิพยาท่าเรือ บางนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา 14.647795,104.637305

1095 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 35/2 4 - สายเอเชีย ท่าตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา 14.555002,100.498902

1096 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 160 7 สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา https://www.google.com/maps/place/14.289640,100.818005

1097 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 60 3 พหลโยธิน ล าไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 14.198778,100.651401

1098 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 57 2 ล าไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 14.19387778,100.6454722

1099 SUSCO ซัสโก้ สาขา โรจนะ 25/4 หมู่ท่ี 2 - - คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา https://goo.gl/maps/SwdkS3VajWHnV2a18

1100 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 100/2 2 คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา https://www.google.com/maps/place/14.321272,100.633269

1101 PTT OR บลูพลัส ออยล์ อินเตอร์ 888 8 - - คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา https://www.google.com/maps/place/14.33941264,100.658360894

1102 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 405/3 - - ถ.พหลโยธินกม.837 แม่ต  า เมืองพะเยา พะเยา 19.151493, 99.913091

1103 ESSO เพียวพลังงานไทย 28 4 - - แม่ใจ แม่ใจ พะเยา https://goo.gl/maps/Ezhm7z6e1cMuZhwV9

1104 SUSCO ซัสโก้ สาขา ศรีถ้อย 78 หมู่ท่ี 9 - - ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา https://goo.gl/maps/wFwfLhaeh1wFbu4z8

1105 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 307 3 - - จุน จุน พะเยา 19.3056730,100.1722590

1106 SUSCO ซัสโก้ สาขา ดอกค าใต้ 145 หมู่ท่ี 3 - ถนนพะเยา-จุน ดอกค าใต้ ดอกค าใต้ พะเยา https://goo.gl/maps/yi8yiJWiQCQkJji97

1107 Shell เพ่ิมสมบูรณ์ 1/1 1 - - ถ  าน  าผุด เมือง พังงา เพ่ิมใหม่

1108 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 542 - เพชรเกษม ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา https://www.google.com/maps/place/8.4454760895467,98.5224549171737

1109 PTT OR ศรีทองแพร ปิโตรเลียม 89/1 3 - - คุระ คุระบุรี พังงา https://www.google.com/maps/place/9.22639,98.387069

1110 PTT OR ป.มายะการ 55/5 3 - เพชรเกษม โคกกลอย ตะก่ัวทุ่ง พังงา https://www.google.com/maps/place/8.27391497504583,98.3042480938521

1111 ESSO เบ่ียนจิบหม่อ 42/1 - - เสนาราษฎร์ ตะก่ัวป่า ตะก่ัวป่า พังงา เพ่ิมใหม่

1112 PTT OR กิจโชคชัยตะก่ัวป่า 30 - - เสนาราษฎร์ ตะก่ัวป่า ตะก่ัวป่า พังงา https://www.google.com/maps/place/8.86977984928858,98.3471395789974

1113 PTT OR สาธิตและพิทยา 42/4 3 - - คึกคัก ตะก่ัวป่า พังงา https://www.google.com/maps/place/8.69393354433106,98.2545261436551

1114 PTT OR กนกภรณ์ท้ายเหมือง 44/2 1 - - ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา https://www.google.com/maps/place/8.4075798,98.2604977

1115 PTT OR กนกภรณ์พังงา 44/17 1 - - ล าแก่น ท้ายเหมือง พังงา https://www.google.com/maps/place/8.59133966800005,98.2570241010001

1116 อิสระ พรรณพลัง6395 4 1 - - เขาเจียก เมือง พัทลุง -

1117 Shell วิชิตบริการ พัทลุง 256/4 - - ราเมศวร์ คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 14.655052,103.408325

1118 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 173 7 - - ท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง 7.557634,100.046710

1119 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 448 - - ถนนอภัยบริรักษ์ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง 7.626751,100.110889
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1120 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 298 3 - - พนางตุง ควนขนุน พัทลุง 7.777202,100.112609

1121 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 118 - - - โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 7.414487,100.1591213

1122 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 27 - - ถนนคลองคะเชนทร์ ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 16.450844,100.330387

1123 ESSO นบพรสรวง 24/3 - - สระหลวง ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร เพ่ิมใหม่

1124 PTT OR ป๊ัมศรีวนิชย์ 2/26 - - บุษบา ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร https://www.google.com/maps/place/16.450882178493,100.336564366176

1125 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 111 2 - วังงิ วใต้ ดงเจริญ พิจิตร 16.03236111,100.6302222

1126 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 117 - - ถนนชมฐีระเวช ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 16.129202,100.429990

1127 PTT OR ป.อินทรา(พลังงาน) 131 - - ชมฐีระเวช ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร https://www.google.com/maps/place/16.218910594,100.4323504

1128 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 168 3 ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร 16.17258333,100.5640444

1129 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 136/1 9 - - หอไกร บางมูลนาก พิจิตร 16.033006,100.372326

1130 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 139 2 - - บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร 16.206000,100.128012

1131 PTT OR พี เอส ที ไพรัชบริการ 126 4 - - โพธ์ิไทรงาม บึงนาราง พิจิตร https://www.google.com/maps/place/16.1192522886758,100.126157454155

1132 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 196/1 13 - - บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 16.516476,100.143108

1133 PTT OR บึงบัวปิโตรเลียม 45 1 - - บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร https://www.google.com/maps/place/16.501655,100.029565

1134 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 61 5 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร https://www.google.com/maps/place/16.4973341505262,100.144941619125

1135 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 139 1 พิษณุโลก-นครสวรรค์ หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร https://www.google.com/maps/place/16.5810469535063,100.148176791144

1136 SUSCO ซัสโก้ สาขา วังทรายพูน 349 หมู่ท่ี 1 - ถนนวังทอง-เขาทราย วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร https://goo.gl/maps/1w8qD8Gg5G17Y29v5

1137 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 285/2 1 - - สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 16.491793,100.478679

1138 บางจาก ไชยนาม กรุ๊ป 399/2 7 - - สมอแข เมือง พิษณุโลก https://goo.gl/maps/Dd5Pabw7PPZHFioJ9

1139 PTT OR ศรีสุธาออยล์ 179 2 - เล่ียงเมืองพิษณุโลก ท่าโพธ์ิ เมือง พิษณุโลก https://www.google.com/maps/place/16.759941,100.22119

1140 PTT OR บริษัทกอบชัยปิโตรเลียม 2559จ ากัด 555 3 - พิษณุโลก -แควน้อย ปากโทก เมือง พิษณุโลก https://www.google.com/maps/place/16.897880,100.237834

1141 PTT OR ศุภสิริ ปิโตรเลียม 199 4 - - พลายชุมพล เมือง พิษณุโลก https://www.google.com/maps/place/16.845866,100.228233

1142 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 600/60 มิตรภาพ ในเมือง เมือง พิษณุโลก 16.81932,100.28632

1143 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 166/8,166/97 - ถนนรัชดาภิเษก ท่าโพธ์ิ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 16.758976,100.189809

1144 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 395/20,395/217 - - ท่าโพธ์ิ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 16.760609,100.192509

1145 ESSO เพียวพลังงานไทย 68/1 5 - - พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก https://goo.gl/maps/vetUMzE7mKZLRV96A

1146 SUSCO ซัสโก้ สาขา ดอนทอง 261 หมู่ท่ี 1 - - ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก https://goo.gl/maps/SstVxfwEGRMcd4g36

1147 SUSCO ซัสโก้ สาขา ท่าทอง 69/112 หมู่ท่ี 5 - ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก https://goo.gl/maps/kzMBL6PDdwbipiYt8

1148 SUSCO ซัสโก้ สาขา พิษณุโลก 1 354/1 หมู่ท่ี 7 - - สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก https://goo.gl/maps/4RtXeStK7fMhB3xw9

1149 SUSCO ซัสโก้ สาขา พิษณุโลก 2 959/9 - - ถนนบรมไตรโลกนาถ 2 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก https://goo.gl/maps/UnNyUzGaH9KXGxYV6

1150 Shell เอสซี เซอร์วิส 49 82/2 6 - พิษณุโลก-นครสวรรค์ ท่าโพธ์ิ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก -

1151 PTT OR ศรีสุธา 285-286 6 - พิษณุโลก-เด่นชัย ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก https://www.google.com/maps/place/16.8566792254787,100.350232754669

1152 PTT OR ศรีสุธาไพศาล 13/2 6 - พิษณุโลก-เด่นชัย ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก https://www.google.com/maps/place/16.8536994300237,100.349501167759
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1153 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 100/2 4 พิษณุโลก - หล่มสัก สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก https://www.google.com/maps/place/16.8304236129548,100.362464980984

1154 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 958 7 พิษณุโลก-หล่มสัก สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก https://www.google.com/maps/place/16.8175000,100.319000

1155 SUSCO ซัสโก้ สาขา นครไทย 8 หมู่ท่ี 6 - ถนนอุดรด าริห์ นครไทย นครไทย พิษณุโลก https://goo.gl/maps/UG1XHVfXpSS5j3AA6

1156 PTT OR สหน าแสงเซอร์วิส 339 2 - - ต าบลเนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก https://www.google.com/maps/place/17.1087909225619,100.850928564007

1157 SUSCO ซัสโก้ สาขา บางระก า 362 หมู่ท่ี 7 - ถนนพิษณุโลก-บางระก า บางระก า บางระก า พิษณุโลก https://goo.gl/maps/656CsDsFDEkZmmyGA

1158 Shell บางระก าเตียฮะบริการ 191/1 7 - บางระก า-ปลักแรด บางระก า บางระก า พิษณุโลก -

1159 PTT OR กอบชัย บางระก าปิโตรเลียม 99/1 15 - - บางระก า บางระก า พิษณุโลก https://www.google.com/maps/place/16.76545,100.13674

1160 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 621 1 - - วังทอง วังทอง พิษณุโลก 16.824816,100.428080

1161 PTT OR วังนกแอ่นการปิโตรเลียม 177/1 19 - - วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก https://www.google.com/maps/place/16.843423833301,100.539662685862

1162 PTT OR ศรีสุธา 2018 245 1 - - วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก https://www.google.com/maps/place/16.989542,100.327231

1163 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 101 1 - หัวสะพาน เมือง เพชรบุรี 13.122054,99.887298

1164 ESSO เพียวพลังงานไทย 140 3 - - ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี https://goo.gl/maps/TwZVuKwzeCWD5Tyz7

1165 SUSCO ซัสโก้ สาขา หาดเจ้าส าราญ 226 หมู่ท่ี 2 - - หาดเจ้าส าราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี https://goo.gl/maps/oPWQ8QcKpf8tUMbP6

1166 อิสระ มานิตเพชรบุรี 51 - - โพธ์ิการ้อง ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 13.63093,99.60290

1167 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 350 3 - - ดอนขุนห้วย ชะอ า เพชรบุรี 12.885081,99.911295

1168 SUSCO ซัสโก้ สาขา ชะอ า 700 - - ถนนเพชรเกษม ชะอ า ชะอ า เพชรบุรี https://goo.gl/maps/xHTujJfJCEPmdq1Q7

1169 SUSCO ซัสโก้ สาขา ปึกเตียน-ชะอ า 150 หมู่ท่ี 4 - - บางเก่า ชะอ า เพชรบุรี https://goo.gl/maps/1dZn5WA7EwvrStR4A

1170 PTT OR ชูเกียรติปิโตรเลียม(สนญ.) 208 1 - เพชรเกษม ดอนขุนห้วย ชะอ า เพชรบุรี https://www.google.com/maps/place/12.8843931158663,99.9126991513335

1171 PTT OR ชูเกียรติปิโตรเลียม(สาขา) 144/35 4 - - สามพระยา ชะอ า เพชรบุรี https://www.google.com/maps/place/12.6818482969131,99.8887795590518

1172 PTT OR ยุทธนาปิโตรเลียม 144 4 - - สามพระยา ชะอ า เพชรบุรี https://www.google.com/maps/place/12.6838155239009,99.8936095776488

1173 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 499/1 - เพชรเกษม ชะอ า ชะอ า เพชรบุรี https://www.google.com/maps/place/12.7990923064348,99.9719244877099

1174 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 97/2 3 - - ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 12.992085,99.904180

1175 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 145 8 - - ท่าเสน บ้านลาด เพชรบุรี 13.046504,99.938061

1176 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก บ้านลาด กม.173 38/2 9 - - ท่าเสน บ้านลาด เพชรบุรี 13.052082,99.941956

1177 PTT OR เอส อาร์ ซินเนอร์ จี 555 5 - - บ้านโตก เมือง เพชรบูรณ์ https://www.google.com/maps/place/16.3830602344752,101.12202108628

1178 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 47 - - ถนนสามัคคีชัย ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 16.415287,101.15051

1179 ESSO เพียวพลังงานไทย 130 1 - - นาง่ัว เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ https://goo.gl/maps/gWGWBuARVBeUhfFh8

1180 SUSCO ซัสโก้ สาขา บ้านโตก 79/4 หมู่ท่ี 13 - - บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ https://goo.gl/maps/8FQaoRsj1UwDnbb96

1181 SUSCO ซัสโก้ สาขา วังชมภู 936 หมู่ท่ี 3 - - วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ https://goo.gl/maps/JMLcvtHa5vr12XHBA

1182 PTT OR เพชรชมภูปิโตรเลียม 179 9 - - ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ https://www.google.com/maps/place/16.204499,101.089296

1183 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 85/84 11 สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ https://www.google.com/maps/place/16.453376,101.153513

1184 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 179 2 - - ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 15.815481,101.006384

1185 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 150 7 - - บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 15.778386,101.006592
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1186 PTT OR พัฒนาผลปิโตรเลียม 26 3 - สระบุ-หล่มสัก บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์ https://www.google.com/maps/place/15.8101780399193,101.006367250556

1187 ESSO เกษมออยล์ 168 11 - สระบุรี-หล่มสัก หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ เพ่ิมใหม่

1188 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 904 5 - - สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 15.436858,101.069799

1189 PTT OR สิทธิชัยพัฒนาปิโตรเลียม 99 5 - สระบุรี-หล่มสัก โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ https://www.google.com/maps/place/15.4819654,101.0592241

1190 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 214 7 - - หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 15.984320,101.061595

1191 PTT OR หล่มเก่า พี แอนด์ เค ปิโตรเลียม 269 4 - หล่มสัก-เลย นาซ า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ https://www.google.com/maps/place/16.985749431,101.201981196

1192 PTT OR หล่มเก่า ปิโตรเลียม 113 1 - หล่มสัก-เลย นาแซง หล่มเก่า เพชรบูรณ์ https://www.google.com/maps/place/16.8590388621608,101.245756320361

1193 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 34/1 - - ถนนสามัคคีชัย หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 16.775438,101.236529

1194 SUSCO ซัสโก้ สาขา น  าชุน (หล่มสัก) 363 หมู่ท่ี 5 - ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก น  าชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ https://goo.gl/maps/A4dKHGquQrXkSjENA

1195 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 260 10 - - แม่จ๊ัวะ เด่นชัย แพร่ 17.970541,100.068360

1196 SUSCO ซัสโก้ สาขา แม่จ๊ัวะ 11/2 หมู่ท่ี 10 - - แม่จ๊ัวะ เด่นชัย แพร่ https://goo.gl/maps/F3QJAUy1j7vf6YaZ9

1197 PTT OR เอกะชัย 241 5 - เด่นชัยล าปาง เด่นชัย เด่นชัย แพร่ https://www.google.com/maps/place/17.977437,100.026795

1198 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 38/1 1 เด่นชัย เด่นชัย เด่นชัย แพร่ https://www.google.com/maps/place/17.9829788517129,100.05277736778

1199 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 275 10 อุตรดิตถ์ แม่จ๊ัวะ เด่นชัย แพร่ https://www.google.com/maps/place/17.9565267059497,100.068466194291

1200 PTT OR เอปิโตรเลียม 86 13 - แพร่-ลอง ป่าแมต เมือง แพร่ https://www.google.com/maps/place/18.1347812446807,100.126704196827

1201 PTT พลกฤตเซอร์วิสเอ็นเนอร์ย่ี 187 8 - - นาจักร เมือง แพร่ https://www.google.com/maps/place/18.1171483497161,100.15314503931

1202 PTT พลกฤตเซอร์วิสเอ็นเนอร์ย่ี 195 4 - - ทุ่งโฮ้ง เมือง แพร่ https://www.google.com/maps/place/18.188499,100.185770

1203 PTT OR เอกะชัยสเตช่ัน 33 7 - - นาจักร เมืองแพร่ แพร่ https://www.google.com/maps/place/18.124357,100.142155

1204 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 320/3 6 ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ https://www.google.com/maps/place/18.3087,100.2959

1205 SUSCO ซัสโก้ สาขา เตาปูน 82 หมู่ท่ี 1 - - เตาปูน สอง แพร่ https://goo.gl/maps/Hb8P7jmaTGACFiZHA

1206 SUSCO ซัสโก้ สาขา แดนชุมพล 279 หมู่ท่ี 1 - - แดนชุมพล สอง แพร่ https://goo.gl/maps/ZUkYGgsDeYeK21P57

1207 PTT OR บริษัทเอปิโตรเลียมจ ากัด 96 4 ไม่มี ไม่มี ทุ่งน้าว สอง แพร่ https://www.google.com/maps/place/18.3876341482928,100.19439253228

1208 SUSCO ซัสโก้ สาขา ร่องกาศ 191 หมู่ท่ี 7 - - ร่องกาศ สูงเม่น แพร่ https://goo.gl/maps/CWvecor3rnNYeNDFA

1209 PTT OR หขก.บุญอ่ิม 12/10 2 - เทพกระษัตรี เกาะแก้ว เมือง ภูเก็ต https://www.google.com/maps/place/7.95824448496975,98.3853866252572

1210 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 89 - - ถนนเทพกระษัตรี ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 7.895728,98.389212

1211 SUSCO ซัสโก้ สาขา ราไวย์ 100/102 หมู่ท่ี 1 - - ราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต https://goo.gl/maps/NnXWR3uGAdBeSLxHA

1212 PTT OR ฉลองปิโตรเลียม 12/6 7 - เจ้าฟ้า ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต https://www.google.com/maps/place/7.84203294629145,98.3344352547084

1213 PTT OR รัษฎาแก๊ส 24/3 6 - เทพกระษัตรี รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต https://www.google.com/maps/place/7.91022087235267,98.3917477031179

1214 PTT OR สามารถ เอนเนอร์จี (ส านักงานใหญ่) 24/18 5 - - รัษฏา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต https://www.google.com/maps/place/7.933466,98.376501

1215 PTT OR ภูเก็ตรวมพร 69/4 1 - เจ้าฟ้า วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต https://www.google.com/maps/place/7.85939050749099,98.3666920471575

1216 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 108/190 5 เล่ียงเมืองภูเก็ต รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต https://www.google.com/maps/place/7.922085,98.370558

1217 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 398/8 - ปฎัก กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต https://www.google.com/maps/place/7.8426,98.30266

1218 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 46/460 6 กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต https://www.google.com/maps/place/7.905998,98.327062
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1219 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 2/125 2 กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต https://www.google.com/maps/place/7.911782,98.342231

1220 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 187/14 1 - - เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 8.024940,98.333385

1221 PTT OR ทินเล ปิโตรเลียม 24 4 - - เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต https://www.google.com/maps/place/8.0040603,98.3123481

1222 อิสระ เชิงทะเลปิโตรเลียม 8 - - ศรีสุนทร เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต -

1223 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 205 1 เทพกระษัตรีย์ ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต https://www.google.com/maps/place/8.0051338029117,98.3430921493396

1224 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 106/13 1 ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต https://www.google.com/maps/place/8.12310461500005,98.335819842

1225 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 113/12 1 สาคู ถลาง ภูเก็ต https://www.google.com/maps/place/8.0953760,98.3081632

1226 PTT OR จอมทองสิขรีปิโตรเลียม 126 9 - - เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต https://www.google.com/maps/place/8.0751,98.344114

1227 ESSO เพียวพลังงานไทย 262 19 - แสงอาวุธ เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม https://goo.gl/maps/urXchW5kCDeaeKrs7

1228 SUSCO ซัสโก้ สาขา เชียงยืน 446 หมู่ท่ี 3 - - เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม https://goo.gl/maps/QfVs255YZhAVKkut7

1229 PTT OR เชียงยืนเอเนอจี 265 7 - เชียงยืน-ยางตลาด โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม https://www.google.com/maps/place/16.399444,103.112500

1230 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 519 - - ถนนนครสวรรค์ ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 16.182216,103.310363

1231 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 1046 - - ถนนนครสวรรค์ ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 16.16481,103.33245

1232 SUSCO ซัสโก้ สาขา แวงน่าง 131 หมู่ท่ี 14 - - แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม https://goo.gl/maps/V2aLwjRnCg8dk81x6

1233 PTT OR ไฮแลนด์ สเตชัน 128 8 มหาสารคาม-วาปีปทุม แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม https://www.google.com/maps/place/16.124410,103.307119

1234 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 80/195 - นครสวรรค์ ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม https://www.google.com/maps/place/16.2021995980062,103.271162414058

1235 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 558/7 1 ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม https://www.google.com/maps/place/16.19199,103.2392

1236 ESSO เพียวพลังงานไทย 134 11 - โกสุมพิสัย-ท่าพระ แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม https://goo.gl/maps/khuw6yzmLPGMhFvV9

1237 PTT OR ฟ้าธานี มหาสารคาม 777 7 - - ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม https://www.google.com/maps/place/16.242505,103.271913

1238 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 879 14 - - ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 15.509306,103.208567

1239 ESSO เพียวพลังงานไทย 727 14 - - ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม https://goo.gl/maps/3cBtnk5YVNA4k1WL7

1240 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 127 11 - - ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม 15.679064,103.111351

1241 ESSO เพียวพลังงานไทย 259 2 - - หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม https://goo.gl/maps/7gWjKPmtR91PbjPE8

1242 ESSO เพียวพลังงานไทย 29 - - มุกดาหาร-ค าชะอี น  าเท่ียง ค าชะอี มุกดาหาร https://goo.gl/maps/xyCGbsPrhfeTnEar8

1243 PTT OR บริษัทสุขุมเซอร์วิสจ ากัด สาขาท่ี00007 110 - - ขุนลุมประพาส จองค า เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน https://www.google.com/maps/place/19.2934922055967,97.9643045591958

1244 PTT OR บริษัทสุขุมเซอร์วิสจ ากัด สาขาท่ี00012 200 3 - - แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน https://www.google.com/maps/place/18.1663908969535,97.9372418700253

1245 PTT OR บริษัทสุขุมเซอร์วิสจ ากัดสาขาท่ี00015 48 8 - - เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน https://www.google.com/maps/place/19.3552775525619,98.4373093703989

1246 PTT OR เกรียงศักด์ิยโสธรปิโตรเลียม 248 1 _ _ ตาดทอง เมือง ยโสธร https://www.google.com/maps/place/15.7557313787417,104.210216201172

1247 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 220 11 - - ส าราญ เมืองยโสธร ยโสธร 15.833826, 104.110417

1248 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 313 8 - - กุดชุม กุดชุม ยโสธร 16.035419,104.341963

1249 PTT OR กุดชุมออลย์ 236 5 _ _ กุดชุม กุดชุม ยโสธร https://www.google.com/maps/place/16.017720,104.324105

1250 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 108 2 - - ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร 15.366040,104.363674

1251 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 119 10 - - ดงแคนใหญ่ ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร 15.571730,104.404838
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ล ำดับท่ี ย่ีห้อ ช่ือบุคคล/นิติบุคคล เลขท่ีต้ัง หมู่ท่ี ตรอก/ซอย/อำคำร ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด ท่ีต้ังใน Google Map
1252 PTT OR ค าเข่ือนแก้วปิโตรเลียม 1028หมู่2ต.ลุมพูกอ.ค าเข่ือนแก้วจ.ยโสธร 351102 _ แจ้งสนิท ลุมพุก ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร https://www.google.com/maps/place/15.6470795132261,104.320726532132

1253 ESSO เพียวพลังงานไทย 79/1 5 - - โพธ์ิไทร ป่าติ ว ยโสธร https://goo.gl/maps/1tCtvtMSqr4QvR7d8

1254 PTT OR ปรายฟ้าออยล์ 599 4 - - ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร https://www.google.com/maps/place/15.522149088,104.249174126

1255 PTT OR จังหวัดยะลา 256 - - พิพิธภักดี สะเตง เมือง ยะลา https://www.google.com/maps/place/6.548289,101.284625185524

1256 SUSCO ซัสโก้ สาขา เปาะเส้ง 95/11 หมู่ท่ี 4 - - เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา https://goo.gl/maps/gJqL17YDE6gUxjjp8

1257 อิสระ อนันต์ หงนิพนธ์ 170 ถ.ธนวิถี- - ธนวิถี สะเตง เมืองยะลา ยะลา เพ่ิมใหม่

1258 ESSO ทีพีพี คอนเนคท์ 88 หมู่9 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 450009 - - ดงลาน เมือง ร้อยเอ็ด เพ่ิมใหม่

1259 PTT OR บีเอสพี มาร์เก็ตติ ง 115/1 - - ปัทมานนท์ ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด https://www.google.com/maps/place/16.0434242838543,103.646674308257

1260 PTT OR ไทยปิโตรเลียม เอ็นจีวี 123 14 - - หนองแวง เมือง ร้อยเอ็ด https://www.google.com/maps/place/16.0731013369969,103.596421638518

1261 PTT OR กนกนภาปิโตรเลียม 555 - - รณชัยชาญยุทธ ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด https://www.google.com/maps/place/16.034714076979,103.681909736201

1262 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 198 14 - - เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 16.063590,103.665501

1263 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 150 5 - - ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 16.07664,103.58440

1264 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 253 - - ถนนรณชัยชาญยุทธ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 16.047090,103.663128

1265 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 196 7 - - รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 16.021982,103.641070

1266 ESSO เพียวพลังงานไทย 72 1 - - ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด https://goo.gl/maps/ck7wNsS6M4Q281GbA

1267 PTT OR สมพงศ์ปิโตรเลียม 40/1 - - ประชาธรรมรักษ์ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด https://www.google.com/maps/place/16.054708,103.648528

1268 PTT OR บริษัท  ธนพล พีทีที ออยล์ 364/1 - - เทวาภิบาล ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด https://www.google.com/maps/place/16.0538100,103.6707738

1269 PTT OR บุญกว้างพาณิชย์ 179 - - ราชการด าเนิน ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด https://www.google.com/maps/place/16.0523211033909,103.649208228868

1270 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 95 3 - - เหล่าน้อย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 16.069191,104.029528

1271 PTT OR ศิลานคร เอเนอจี 241 7 - - กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด https://www.google.com/maps/place/16.0333,103.9301

1272 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 121 4 - - เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 15.977534,103.848177

1273 PTT OR บริษัทเทพศิรินทร์จ ากัด 56/15 4 - - บางนอน เมือง ระนอง https://www.google.com/maps/place/9.97282042550006,98.6449040011021

1274 PTT OR โรงงานบรรจุแก๊สเทพศิรินทร์ สาขา 2 39/5 3 - - บางริ น เมือง ระนอง https://www.google.com/maps/place/9.885479,98.627433

1275 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 149/5 16 - ตะพง เมือง ระยอง 12.65885,101.32773

1276 อิสระ สุวารีรุ่งเรือง 33/8 3 - สุขุมวิท เนินพระ เมือง ระยอง -

1277 Caltex เอ็นวีปิโตรเลียม 401/120 ม.2 - - เพ เมือง ระยอง -

1278 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 296/4 - สุขุมวิท มาบตาพุด เมือง ระยอง 12.72402,101.15108

1279 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 119/57 1 - - เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 12.676244,101.302596

1280 ESSO เพียวพลังงานไทย 7/3 - - ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง https://goo.gl/maps/pcZUudjGeugzQNEE8

1281 ESSO เพียวพลังงานไทย 23/55 - - ทางหลวงระยอง-สาย 3191ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง https://goo.gl/maps/EGwkXsxAiZn78Msv8

1282 SUSCO ซัสโก้ สาขา เชิงเนิน 18/15 - - ถนนหนองบัว เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง https://goo.gl/maps/Pr5LCtrEV75Pzt8d9

1283 SUSCO ซัสโก้ สาขา ทับมา 19 หมู่ท่ี 5 - - ทับมา เมืองระยอง ระยอง https://goo.gl/maps/JiJMoSjBwEiqVWQ7A

1284 SUSCO ซัสโก้ สาขา ระยอง-ในเมือง 101/8 - - ถนนจันทอุดม เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง https://goo.gl/maps/yk7N75MePbLipVyF8
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ล ำดับท่ี ย่ีห้อ ช่ือบุคคล/นิติบุคคล เลขท่ีต้ัง หมู่ท่ี ตรอก/ซอย/อำคำร ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด ท่ีต้ังใน Google Map
1285 SUSCO ซัสโก้ สาขา ระยอง-นอกเมือง 355/2 - - ถนนสุขุมวิท เนินพระ เมืองระยอง ระยอง https://goo.gl/maps/8KKnozpQwRUUQY6W7

1286 ESSO ซีเจ ออย 1/99 - - สุขุมวิท ท่าประดู่ เมืองระยอง ระยอง เพ่ิมใหม่

1287 PTT OR ออโต้วันปิโตรเลียม 9999 - - สุขุมวิท เนินพระ เมืองระยอง ระยอง https://goo.gl/maps/jpFctnuESXyRuqBRA

1288 PTT OR โกมลประนอมบริการ 56 ม.10 ตะพง เมืองระยอง ระยอง https://www.google.com/maps/place/12.6440517440252,101.352612

1289 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 555/1 - สุขุมวิท มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง https://www.google.com/maps/place/12.7225375879675,101.151851555413

1290 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 851/1 - สุขุมวิท เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง https://www.google.com/maps/place/12.675318,101.288866

1291 ESSO มาบข่าไฮเวย์รุ่งเรือง ออยล์ 405/1 - - สุขุมวิท ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง เพ่ิมใหม่

1292 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 19/88 - สุขุมวิท เนินพระ เมืองระยอง ระยอง 12.69659722,101.1958861

1293 ESSO เพียวพลังงานไทย 3/3 11 - - วังหว้า แกลง ระยอง https://goo.gl/maps/WFSZHEL71jgqLszZ6

1294 PT 8 อินฟินิตี  พาวเวอร์ 244/1 - - สุขุมวิท ทางเกวียน แกลง ระยอง 12.786441,101.66539

1295 PTT OR ประวิทย์เขาดินบริการ 25/5 ม.1 สุขุมวิท ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง https://goo.gl/maps/FfzPQLLTfwbhrdYo8

1296 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 45/2 6 - ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 12.78511,101.68585

1297 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 44076 7 - - มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง 12.795325,101.152524

1298 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 100/92 - ทางหลวงระยอง-สาย3191มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง https://www.google.com/maps/place/12.767772,101.169578

1299 PTT OR เพอร์เฟ็คท์ บียอนด์ 9/19 5 - - ตาขัน บ้านค่าย ระยอง https://www.google.com/maps/place/12.7129906,101.3040082

1300 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 76/119 3 พลา บ้านฉาง ระยอง 12.71657,101.039396

1301 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 82 7 - - มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 12.953278,101.212970

1302 SUSCO ซัสโก้ สาขา อมตะชิตี 7/161 หมู่ท่ี 4 - - มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง https://goo.gl/maps/fNVJCxYeo3Fv442X8

1303 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 152 6 ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง https://www.google.com/maps/place/13.02165,101.44673

1304 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 60/5 1 - ท่าราบ เมือง ราชบุรี 13.587633,99.830776

1305 PTT OR ราชวีระกิจ ส านักงานใหญ่ 44/1 3 - - น  าพุ เมืองเมืองราชบุรี ราชบุรี https://www.google.com/maps/place/13.51210509309,99.6564277415082

1306 SUSCO ซัสโก้ สาขา ราชบุรี 1 137/1 หมู่ท่ี 1 - - อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี https://goo.gl/maps/2cJaEG52aJbnDh9C9

1307 PTT OR ปฐมวิวัฒน์ 2018 32/3 2 - เพชรเกษม เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี https://www.google.com/maps/place/13.544778,99.804667

1308 PTT OR อัศวราชบุรี กรุ๊ป 4 - - ท้าวอู่ทอง หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี https://www.google.com/maps/place/13.527243,99.822846

1309 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 218 4 อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี https://www.google.com/maps/place/13.467366,99.797776

1310 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 23/4 2 - - ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี 13.65028,99.85779

1311 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 28 8 - - บ้านเลือก โพธาราม ราชบุรี 13.72939,99.90878

1312 ESSO ก าแพงรุ่ง 2/12 10 - - บ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี -

1313 PTT OR สิริเดือนเพ็ญ 145 4 - โพธาราม-บ้านเลือก บ้านเลือก โพธาราม ราชบุรี https://www.google.com/maps/place/13.701193,99.86295

1314 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 103/5 1 - ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี 13.6435,99.853

1315 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 133 12 - - จอมบึง จอมบึง ราชบุรี 13.63093,99.60290

1316 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 222 5 - - ตาหลวง ด าเนินสะดวก ราชบุรี 13.504507,99.972759

1317 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 22/6 3 - ทรงพล หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี 13.804667,99.900915
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1318 PTT OR ราชวีระกิจ สาขา1 555 6 - - ป่าหวาย สวนผึ ง ราชบุรี https://www.google.com/maps/place/13.545278,99.359722

1319 PTT OR แยกนิคมออยล์ 237 5 - - ท่าศาลา เมือง ลพบุรี https://www.google.com/maps/place/14.781667,100.690000

1320 PTT OR ส แก๊สบริการ 88 1 - - ท่าศาลา เมือง ลพบุรี https://www.google.com/maps/place/14.799726,100.672307

1321 PTT OR xxxx-xxxxx-xxxxxx 101 5 - - พรหมมาสตร์ เมือง ลพบุรี https://www.google.com/maps/place/14.8090699258865,100.600233224311

1322 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 261 2 พหลโยธิน ท่าศาลา เมือง ลพบุรี 14.793633,100.668516

1323 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 135 3 พหลโยธิน ถนนใหญ่ เมือง ลพบุรี 14.825116,100.646883

1324 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 52 2 พหลโยธิน นิคมสร้างตนเอง เมือง ลพบุรี 14.768216,100.709073

1325 PTT สถานีบริการน  ามันเชื อเพลิงเพ่ือสวัสดิการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ130.202 3 - นารายณ์มหาราช ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี https://www.google.com/maps/place/14.802,100.620

1326 PTT OR ณราพงค์บริการ 35/6 3 โพธ์ิเก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี https://www.google.com/maps/place/14.7912931393269,100.610418295668

1327 ESSO เพียวพลังงานไทย 215 9 - พหลโยธิน โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบุรี https://goo.gl/maps/r9Ya5zHTyaRnbfGv5

1328 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 172 7 - พหลโยธิน บางงา ท่าวุ้ง ลพบุรี 14.885866,100.427983

1329 ESSO เพียวพลังงานไทย 19/2 1 - - ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี https://goo.gl/maps/fZFvTPwiruU8ZaLJ6

1330 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 262/1 1 - - หนองรี ล าสนธิ ลพบุรี 15.282043,101.347755

1331 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 157 12 - - ล้อมแรด เถิน ล าปาง 17.617992,99.232432

1332 ESSO วุฒิมงคลเซอร์วิส 109 - - ล าปาง-แม่ทะ พระบาท เมือง ล าปาง -

1333 PTT OR วนาการ 97/6 - - พหลโยธิน สวนดอก เมือง ล าปาง https://www.google.com/maps/place/18.282849,99.489098

1334 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 367 9 - - บ่อแฮ้ว เมืองล าปาง ล าปาง 18.311013,99.461921

1335 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 7 - - ถนนสุเรนทร์ สบตุ๋ย เมืองล าปาง ล าปาง 18.288817,99.479515

1336 SUSCO ซัสโก้ สาขา พิชัย-ล าปาง 111/3 หมู่ท่ี 9 - - พิชัย เมืองล าปาง ล าปาง https://goo.gl/maps/VFziDdPWs9qiWVWu7

1337 SUSCO ซัสโก้ สาขา ล าปาง 2/2 หมู่ท่ี 3 - - ชมพู เมืองล าปาง ล าปาง https://goo.gl/maps/hDJKUP9rSdtfG9Kd7

1338 PTT OR กิจเสรีปิโตรเลียม 141 - - ไฮเวย์ล าปาง-งาว สบตุ๋ย เมืองล าปาง ล าปาง https://www.google.com/maps/place/18.2770939322823,99.4839702827258

1339 PTT OR เอกะหน่องปิโตรเลียม 1141 1 - ล าปาง -เด่นชัย พระบาท เมืองล าปาง ล าปาง https://www.google.com/maps/place/18.257368,99.542903

1340 SUSCO ซัสโก้ สาขา ปงยางคก 205 หมู่ท่ี 2 - - ปงยางคก ห้างฉัตร ล าปาง https://goo.gl/maps/yYcENyrvpXgeeuMV7

1341 ESSO ภาภูมิ ปิโตรเลียม (ส านักงานใหญ่) 101 6 - เชียงใหม่-ล าแาง บ้านกลาง เมือง ล าพูน -

1342 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 80 1 - - เวียงยอง เมืองล าพูน ล าพูน 18.584502,99.042052

1343 SUSCO ซัสโก้ สาขา ป่าสัก 112 หมู่ท่ี 2 - - ป่าสัก เมืองล าพูน ล าพูน https://goo.gl/maps/QkVHXPxWnkmb8whJA

1344 SUSCO ซัสโก้ สาขา ล าพูน 1 51/2 หมู่ท่ี 10 - - เหมืองง่า เมืองล าพูน ล าพูน https://goo.gl/maps/q4GWEWUbcjRFdQ2G6

1345 SUSCO ซัสโก้ สาขา ล าพูน 2 357 หมู่ท่ี 9 - - อุโมงค์ เมืองล าพูน ล าพูน https://goo.gl/maps/7JeCzroEmKTajNcj6

1346 ESSO ล าพูนโชตช่วง 49 - - เจริญราษฏร์ ในเมือง เมืองล าพูน ล าพูน -

1347 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 352 2 เวียงยอง เมืองล าพูน ล าพูน https://www.google.com/maps/place/18.562726,99.033349

1348 SUSCO ซัสโก้ สาขา ป่าซาง 587 หมู่ท่ี 1 - - ปากบ่อง ป่าซาง ล าพูน https://goo.gl/maps/4JCvEimpJJCxh6aM7

1349 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 11 6 เชียงคาน เชียงคาน เลย https://www.google.com/maps/place/17.878809,101.655647

1350 PTT OR เจ เค(2011) 999 11 - มลิวรรณ นาอาน เมือง เลย https://www.google.com/maps/place/17.4663890938799,101.725547399525
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1351 PTT OR บริษัทพัฒนชัยยนต์ จ ากัด 341 10 - มลิวรรณ นาอาน เมือง เลย https://www.google.com/maps/place/17.4595265725021,101.729071720048

1352 PTT OR ธารกรปิโตรเลียม 26 8 - - น  าค า เมือง ศรีสะเกษ https://www.google.com/maps/place/15.1321047038271,104.33177804955

1353 PTT OR ธนิดาสะพานขาว 58/1 11 - - หญ้าปล้อง เมือง ศรีสะเกษ https://www.google.com/maps/place/15.119511,104.314443

1354 Shell วิศัลย์ศยา ปิโตรเลียม 375 2 - เล่ียงเมือง หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ เพ่ิมใหม่

1355 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 189 5 ส าโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ https://www.google.com/maps/place/14.6841696757565,104.356734649477

1356 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 206 5 ส าโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ https://www.google.com/maps/place/14.68696,104.379055

1357 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 543 2 - - หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 14.647795,104.637305

1358 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 63/1 9 - - โนนสัง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 15.100682,104.604588

1359 ESSO เพียวพลังงานไทย 155/2 5 - - ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/VY9DWqwEquXwNrgE9

1360 PTT OR พรประเสริฐกิจกุล 66/3 - - อุบล-ศรีสะเกษ ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ https://www.google.com/maps/place/15.0996819982419,104.570780909149

1361 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 137 14 - - สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 14.61985,104.43445

1362 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 103 12 - - รุ่งระวี น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ 14.88531,104.52470

1363 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 310 9 - - ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 15.265959,104.392916

1364 PTT OR ยางชุมพาวเวอร์พลัส 193 7 - ยางชุมน้อย-ราษีไศล ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ https://www.google.com/maps/place/15.263930,104.385246

1365 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 115 2 - - ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 14.854152,104.498257

1366 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 94 1 - - จานแสนไชย ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 14.9920757,104.03752058

1367 ESSO เพียวพลังงานไทย 167/1 7 - ถนนอุทุมพรพิสัย - ห้วยทับทันก าแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/f2JvsxSGfDnCTxFo7

1368 PTT OR เอส.พี.ปิโตรเลียม (1994) 40 3 - - ธาตุนาเวง เมือง สกลนคร https://www.google.com/maps/place/17.2031,104.0999

1369 PTT OR วิมลรัตน์(1994) 169 - - เจริญเมือง ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร https://www.google.com/maps/place/17.1669326990124,104.146042921219

1370 PTT OR เอส.พี.ปิโตรเลียม (1994) 485 - - นิตโย ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร https://www.google.com/maps/place/17.172205,104.134792

1371 PTT OR เอส.พี.ปิโตรเลียม (1994) 133 1 - สกลนคร-กาฬสินธ์ุ ห้วยยาง เมือง สกลนคร https://www.google.com/maps/place/17.1349591332956,104.090191550097

1372 PTT OR เอส.พี.ปิโตรเลียม (1994) 4 1 - สกลนคร-นครพนม เชียงเครือ เมือง สกลนคร https://www.google.com/maps/place/17.2639832270551,104.13503415419

1373 PTT OR เอส.พี.ปิโตรเลียม (1994) 24 6 - - ท่าแร่ เมือง สกลนคร https://www.google.com/maps/place/17.2565448983766,104.167126404383

1374 PTT OR วิมลรัตน์(1994) 222 13 - สกลนคร-กาฬสินธ์ุ ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร https://www.google.com/maps/place/17.1506949249022,104.13428565829

1375 PTT OR วิมลรัตน์(1994) 989 - - เล่ียงเมือง ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร https://www.google.com/maps/place/17.177738329,104.095894135

1376 PTT OR วิมลรัตน์(1994) 99 - - รัฐบ ารุง ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร https://www.google.com/maps/place/17.1740560,104.1064830

1377 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 1575/1 - - ถนนสุขเกษม ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 17.157612,104.143858

1378 ESSO เพียวพลังงานไทย 274/1 - - สกลนคร-กาฬสินธ์ุ ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร https://goo.gl/maps/iTbQb6fS2rejPoak8

1379 SUSCO ซัสโก้ สาขา ห้วยยาง 90 หมู่ท่ี 11 - - ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร https://goo.gl/maps/x6zZHG8PP4yp6kk27

1380 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 347 - นิตโย ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร https://www.google.com/maps/place/17.1823757994146,104.114520415643

1381 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 504 - นิตโย ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร https://www.google.com/maps/place/17.1937322,104.0890723

1382 PTT OR วิมลรัตน์(1994) 399 2 - - ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร https://www.google.com/maps/place/17.174056109,104.106483888

1383 SUSCO ซัสโก้ สาขา ไฮหย่อง 82 หมู่ท่ี 3 - - ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร https://goo.gl/maps/SGekxSjogxEnXkpW8
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ล ำดับท่ี ย่ีห้อ ช่ือบุคคล/นิติบุคคล เลขท่ีต้ัง หมู่ท่ี ตรอก/ซอย/อำคำร ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด ท่ีต้ังใน Google Map
1384 PTT OR พีอาร์.ปิโตร เซอร์วิส 102 6 - นิตโย พังโคน พังโคน สกลนคร https://www.google.com/maps/place/17.3953301657924,103.693958511017

1385 ESSO เพียวพลังงานไทย 67 3 - - สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร https://goo.gl/maps/F541kG9x5PrUHRAg9

1386 PTT OR สว่างธนโชติ 102 20 - นิตโย สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร https://www.google.com/maps/place/17.4739073662638,103.469307605865

1387 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 205 2 สายเอเซีย เทพา เทพา สงขลา https://www.google.com/maps/place/6.87107915172815,100.959002723787

1388 Caltex ดาวในเมือง 81 - - รามวิถี บ่อยาง เมือง สงขลา เพ่ิมใหม่

1389 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 485 2 - - พะวง เมืองสงขลา สงขลา 7.134205,100.575004

1390 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 5/2 5 - - เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 7.151616,100.621717

1391 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 497/30 - - ถนนนครนอก บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 7.187561,100.592598

1392 PTT OR ควนเนียงบริการ 729 2 - ยนตรการก าธร รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา https://www.google.com/maps/place/7.196416,100.343070

1393 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 14 1 หาดใหญ่-ปัตตานี บ้านนา จะนะ สงขลา https://www.google.com/maps/place/6.91627083998391,100.732407940727

1394 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 4/18 3 นาหม่อม นาหม่อม สงขลา https://www.google.com/maps/place/6.964255,100.523411

1395 SUSCO ซัสโก้ สาขา ท่าช้าง 4 หมู่ท่ี 5 - - ท่าช้าง บางกล่ า สงขลา https://goo.gl/maps/DLnEPjBgT1n3npB28

1396 SUSCO ซัสโก้ สาขา บายพาส 39 หมู่ท่ี 7 - - ท่าช้าง บางกล่ า สงขลา https://goo.gl/maps/Bz1vYgxYhAva9BMu9

1397 PTT OR ทรัพย์ออย์ปิโตรเลียม 189/11 5 - - ท่าช้าง บางกล่ า สงขลา https://www.google.com/maps/place/7.00749918200006,100.413683975

1398 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 2/15 6 - - ปากแตระ ระโนด สงขลา 7.783581,100.345803

1399 PTT OR เอกศิริ ปิโตรเลียม 241/1 4 - ราษฎร์บ ารุง ระโนด ระโนด สงขลา https://www.google.com/maps/place/7.777403,100.322586

1400 Shell รุ่งวลีกรุ๊ป 234/6 1 - สงขลา-ระโนด สิงหนคร สิงหนคร สงขลา -

1401 PTT OR ภัทรกานต์ 2015 10/34 6 - - สทิ งหม้อ สิงหนคร สงขลา https://www.google.com/maps/place/7.22451,100.560595

1402 PTT OR ริช แอนด์ เบสท์ สเตช่ัน 238/13 1 - - สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา https://www.google.com/maps/place/7.206194,100.554775

1403 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 80 4 เขาแดง-ระโนด ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา https://www.google.com/maps/place/7.34681000615471,100.479167590525

1404 Caltex หาดใหญ่เอ็ม พี เซอร์วิส 1687 - - เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ สงขลา เพ่ิมใหม่

1405 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 491 - - ถนนราษฎร์อุทิศ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 7.01233419,100.457034

1406 SUSCO ซัสโก้ สาขา บ้านพรุ 125 หมู่ท่ี 8 - กาญจนวณิชย์ บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา https://goo.gl/maps/YpM45Eh2eWrdjzVv7

1407 PTT OR เอสเอ็น ปิโตรเลียม (2016) 303 - - นวลแก้วอุทิศ คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา https://www.google.com/maps/place/7.0285,100.4896

1408 PTT OR ทีเอสวีออยล์ 47/15 6 - - น  าน้อย หาดใหญ่ สงขลา https://www.google.com/maps/place/7.120663,100.544804

1409 PTT OR สิริพัฒน์ 2016 279 14 - สายเอเชีย ท่าช้าง หาดใหญ่ สงขลา https://www.google.com/maps/place/7.0272065,100.4027453

1410 PTT OR กิจถาวร 2018 114/1,114/58 - กาญจนวนิช บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา https://www.google.com/maps/place/6.907872,100.4701

1411 PTT OR ลีออน เอนเนอร์จี 88 - - ปุณณกัณฑ์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา https://www.google.com/maps/place/7.001397,100.492662

1412 ESSO ผ่องพรรณแข กรุ๊ป 205/5 - - นิพัทธ์อุทิศ 2 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 15.342134,104.637285

1413 ESSO ผ่องพรรณแข ออยล์ 731 - - เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 14.991050,104.791713

1414 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 50/18 - เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา https://www.google.com/maps/place/7.00599641187355,100.462033337965

1415 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 486 - ศุภสารรังสรรค์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา https://www.google.com/maps/place/7.00848833924155,100.487066610631

1416 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 929 1 สนามบิน-ลพบริราเมศวร์ ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา https://www.google.com/maps/place/6.97367051727004,100.4300018302
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ล ำดับท่ี ย่ีห้อ ช่ือบุคคล/นิติบุคคล เลขท่ีต้ัง หมู่ท่ี ตรอก/ซอย/อำคำร ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด ท่ีต้ังใน Google Map
1417 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 1121 - เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา https://www.google.com/maps/place/7.000368,100.452406

1418 อิสระ หาดใหญ่ เอสเอ็มออยล์ 172 - - อนุสรณ์อาจารย์ทอง หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา เพ่ิมใหม่

1419 Caltex ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบุญธรรมเซอร์วิส 37/2 - - พลพิชัย หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา เพ่ิมใหม่

1420 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 163 11 - - ฉลุง เมืองสตูล สตูล 6.735044,100.066759

1421 SUSCO ซัสโก้ สาขา บ้านควน 254 หมู่ท่ี 1 - ยนตรการก าธร บ้านควน เมืองสตูล สตูล https://goo.gl/maps/6yKGHdqr2dcqF56E8

1422 SUSCO ซัสโก้ สาขา ควนโดน 306 หมู่ท่ี 1 - - ควนโดน ควนโดน สตูล https://goo.gl/maps/RNnDiGeHRcwbPpw7A

1423 SUSCO ซัสโก้ สาขา ทุ่งนุ้ย 125/1 หมู่ท่ี 1 - ยนตรการก าธร ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล https://goo.gl/maps/CYwpYNGQf2E5jjoo8

1424 SUSCO ซัสโก้ สาขา ละงู 885 หมู่ท่ี 3 - - ก าแพง ละงู สตูล https://goo.gl/maps/ffPFQW8n9iqJbeeEA

1425 ESSO ฟิล อิท อัพ 443 5 - ศรีนครินทร์ ส าโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ -

1426 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 3005 6 เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมือง สมุทรปราการ 13.62191,100.63943

1427 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 77 2 สุขุมวิท ท้ายบ้าน เมือง สมุทรปราการ 13.55886,100.61114

1428 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 166/1 สุขุมวิท ปากน  า เมือง สมุทรปราการ 13.61379,100.5922

1429 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 89/90 5 บางเมือง เมือง สมุทรปราการ 13.6057,100.616033

1430 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 990 5 - - ส าโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 13.644219,100.636202

1431 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 979 4 - - บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 13.516672,100.673693

1432 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 417/1 - - ถนนสุขุมวิท ปากน  า เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 13.598257,100.602222

1433 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 536 2 - - แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 13.563870,100.694093

1434 บางจาก บางจากกรีนเนท 887 หมู่ท่ี 5 - ศรีนครินทร์ ส าโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ https://goo.gl/maps/vSmX6UavKNRT5Rzp8

1435 บางจาก บางจากกรีนเนท 334 หมู่ 5 - - ส าโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ https://goo.gl/maps/WnFStge96GsM7prh9

1436 บางจาก บางจากกรีนเนท 7/9 หมู่ 1 - เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ https://goo.gl/maps/GjaCjyqEzTRWGxht7

1437 บางจาก บางจากกรีนเนท 354/1 - - สุขุมวิท ปากน  า เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ https://goo.gl/maps/CgnYadMaFeXH89y17

1438 บางจาก บางจากกรีนเนท 125/2 - - สุขุมวิท ปากน  า เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ https://goo.gl/maps/FP6oJB4Zih7ExVR97

1439 SUSCO ซัสโก้ สาขา วัดด่านส าโรง 79 หมู่ท่ี 3 - ถนนวัดด่านส าโรง ส าโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ https://goo.gl/maps/dt5KrBxPi2xeNyMe7

1440 SUSCO ซัสโก้ สาขา ศรีนครินทร์ 1 403 หมู่ท่ี 5 - - ส าโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ https://goo.gl/maps/3NhgSKcG3cpT7KaF7

1441 SUSCO ซัสโก้ สาขา ส าโรง 1380 หมู่ท่ี 1 - ถนนสุขุมวิท ส าโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ https://goo.gl/maps/MYe2TAH8FkFSRDRs9

1442 PTT วี พลัส สเตช่ัน 108 8 - เทพารักษ์ กม.8 เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ https://www.google.com/maps/place/13.612956,100.667853

1443 ESSO ธนยศ น  ามัน 970 6 - สุขุมวิท ส าโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ -

1444 ESSO ธนยศ น  ามัน 1851 7 - เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ -

1445 บางจาก ทับทิมเรือนทอง 272 2 พัฒนา 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ https://goo.gl/maps/DzKGkU4ZeTJRowoBA

1446 PTT OR โชคมนัสอินเตอร์ออยล์ (วัดด่านส าโรง) 828829 3 ส าโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ https://www.google.com/maps/place/13.636032,100.618509

1447 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 889/1 5 บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ https://www.google.com/maps/place/13.6154933800524,100.621388383349

1448 PTT OR สยามเทพารักษ์ เซอร์วิส 1171 3 - เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ https://www.google.com/maps/place/13.62871,100.62412

1449 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 55/5 9 - - ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ 13.687031,100.792743
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ล ำดับท่ี ย่ีห้อ ช่ือบุคคล/นิติบุคคล เลขท่ีต้ัง หมู่ท่ี ตรอก/ซอย/อำคำร ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด ท่ีต้ังใน Google Map
1450 บางจาก บางจากกรีนเนท 98/3-4 หมู่ 1 - เทพารักษ์ บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ https://goo.gl/maps/UEZKXa84F7vakaAT9

1451 บางจาก บางจากกรีนเนท 46/1 หมู่ 1 - สายบางนา-ตราด ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ https://goo.gl/maps/LpSR7EaZGbBMtyZM6

1452 ESSO ฟูลออยล์ เซอร์วิส 124 1 - บางนาตราด ศรีษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ -

1453 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 22 13 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ https://www.google.com/maps/place/13.587,100.80002

1454 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 667 17 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ https://www.google.com/maps/place/13.577146,100.806276

1455 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 46/1 7 บางนา-ตราด บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 13.59118,100.82623

1456 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 47/2 4 - - เปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ 13.679850,100.897440

1457 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 60/40 6 - - บ้านระกาศ บางบ่อ สมุทรปราการ 13.576506,100.888036

1458 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 225 4 - - บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 13.585996,100.848632

1459 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 701 11 - - คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 13.504553,100.83046

1460 บางจาก บางจากกรีนเนท 399/2 หมู่ 1 - สายบางนา - ตราด บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ https://goo.gl/maps/SYN2Ne9AMNHU4VPt5

1461 ESSO เพียวพลังงานไทย 361/8 11 - - คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ https://goo.gl/maps/6yeV1KazBgSMu2JX9

1462 ESSO เพียวพลังงานไทย 369/5 13 - สุขุมวิท คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ https://goo.gl/maps/kXTTjkiHQNb3UQk47

1463 SUSCO ซัสโก้ สาขา บางบ่อ 168/42 หมู่ท่ี4 - - บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ https://goo.gl/maps/KYLkPELGjc9ubgfy5

1464 บางจาก ร่ ารวยทรัพย์ปิโตรเลียม 355 5 - สุขุมวิท คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ https://goo.gl/maps/6Advy9Q3Xy4onKQd7

1465 PTT OR  ่โชควิริยพัชร์ ปิโตรเลียม 969 11 - - คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ https://goo.gl/maps/6S8mhURBSKDv7Qj68

1466 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 340/1 1 บางนา-ตราด บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 13.5859,100.84361

1467 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 22/8 5 - - บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 13.605004,100.694573

1468 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 69/1 3 ซ.22 ถนนก่ิงแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 13.657881,100.717470

1469 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 4/39 14 - ถนนบางนาตราด บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 13.642471,100.696678

1470 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 54/12 9 - - บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 13.607478,100.771195

1471 บางจาก บางจากกรีนเนท 9/1 หมู่ 1 - หนามแดง บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ https://goo.gl/maps/mZe8AE6DMwpfmtdr9

1472 บางจาก บางจากกรีนเนท 60/11 หมู่ 1 - สายบางนา-ตราด กม.13 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ https://goo.gl/maps/mpjbSE4yCvfsQQRNA

1473 บางจาก บางจากกรีนเนท 6/3 หมู่ 3 - เทพารักษ์ กม. 9 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ https://goo.gl/maps/pz5bqANfkQsApMhZ9

1474 บางจาก บางจากกรีนเนท 23/17 หมู่ 7 - ก่ิงแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ https://goo.gl/maps/xq7hQZhDRaPiST367

1475 บางจาก บางจากกรีนเนท 10/10 หมู่ 12 - ซอยวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ https://goo.gl/maps/7wCJFvSedKQB4gfV8

1476 บางจาก บางจากกรีนเนท 4/43 หมู่ 1 - บางนา-ตราด บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ https://goo.gl/maps/rR8wFF1tF9jpBbTV6

1477 บางจาก บางจากกรีนเนท 72 หมู่ 4 - เทพารักษ์ กม. 11 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ https://goo.gl/maps/TJFxDdTHZzUa1hzL6

1478 บางจาก บางจากกรีนเนท 33/42 หมู่ 7 - หน้าทางเข้าอ าเภอบางพลีบางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ https://goo.gl/maps/q1opSR6huWCDoGZd8

1479 ESSO ปราการปิโตรเลียม 10 1 - บางนาตราด ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 7.783581,100.345803

1480 บางจาก กรีน สแควร์ 190 1 - - หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ https://goo.gl/maps/2VWm28m14MifDcDQ8

1481 ESSO เทพาอารัก 55/55 หมู่ท่ี9 - เทพารักษ์ บางปลา บางพลี สมุทรปราการ เพ่ิมใหม่

1482 บางจาก เค เอ เอส ออยล์ 57/7 7 วัดศรีวารีน้อย บางนา-ตราด กม.18 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ https://goo.gl/maps/6fjv3LjgxWyf1oNr6
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ล ำดับท่ี ย่ีห้อ ช่ือบุคคล/นิติบุคคล เลขท่ีต้ัง หมู่ท่ี ตรอก/ซอย/อำคำร ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด ท่ีต้ังใน Google Map
1483 Shell มนเทียรรุ่งเรือง (ส านักงานใหญ่) 30/3 13 - ก่ิงแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ -

1484 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 79 4 ส าโรง-บางพลี บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ https://www.google.com/maps/place/13.6058813839468,100.691291673233

1485 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 999 7 (AIR SIDE) ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ https://www.google.com/maps/place/13.6988973000378,100.747064233982

1486 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 99/993 4 บางนา-ตราด กม.14 (ขาออก กทม.)บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ https://www.google.com/maps/place/13.6249865439332,100.730086908817

1487 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 222/2 1 หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ https://www.google.com/maps/place/13.7080657928425,100.76970216784

1488 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 236 12 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ https://www.google.com/maps/place/13.658501,100.717001

1489 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 20/38 7 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ https://www.google.com/maps/place/13.617100,100.747544

1490 PTT OR เอพีพั แอสเสท 188 6 ลาดกระบัง 54 วัดศรีวารีน้อย ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ https://www.google.com/maps/place/13.651631,100.786135

1491 PTT OR ไทย โอเรียนทอล ออยล์ 25/89 2 - - บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ https://www.google.com/maps/place/13.625448,100.641263

1492 PTT OR เอสอาร์บางนาตราด 41/5 13 - บางนา-ตราด บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ https://www.google.com/maps/place/13.6568410267841,100.668246097929

1493 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 13/10 7 บางนา-ตราด บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 13.6128,100.75396

1494 บางจาก ชัยเพ็ญออยล์ (2007) 246/59 8 - ปู่เจ้าสมิงพราย ส าโรงใต้ พระประเเดง สมุทรปราการ https://goo.gl/maps/ugRvjd52wMm7QS188

1495 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 263 1 - - ส าโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ 13.643930,100.588525

1496 บางจาก บางจากกรีนเนท 87/1 หมู่ 2 - ปู่เจ้าสมิงพราย ส าโรงกลาง พระประแดง สมุทรปราการ https://goo.gl/maps/tLpMd3HCe44uYLU47

1497 SUSCO ซัสโก้ สาขา บางยอ 123/5 หมู่ท่ี 4 - - บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ https://goo.gl/maps/dS37m9PuT75EZGXT7

1498 บางจาก ชัยเพ็ญออยล์ (2007) 616 5 - - ส าโรง พระประแดง สมุทรปราการ https://goo.gl/maps/4ZABP64VP71TQyBDA

1499 PTT OR ศรีเทพารักษ์ 78 4 - ปู่เจ้าสมิงพราย บางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ https://www.google.com/maps/place/13.6549939840941,100.542341784383

1500 TPIPP บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ 80/1 5 - ปู่เจ้าสมิงพราย บางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ เพ่ิมใหม่

1501 PTT OR นาทีทอง อินเตอร์เนช่ันแนล 52/35 13 - สุขสวัสด์ิ บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ https://www.google.com/maps/place/13.6355810906263,100.519492417419

1502 PTT OR ซีเอ็ม ออยล์ 89/8,89/910 - ประชาอุทิศ-คู่สร้าง ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ https://www.google.com/maps/place/13.587986,100.523290

1503 PTT OR โชคมนัสอินเตอร์ออยล์ (สาขา 1) 88/8,88/92 ในคลองปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ https://www.google.com/maps/place/13.593226,100.567889

1504 PTT OR โกลเด้น ดราก้อน เอนเนอร์จี 545/4 2 - - บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ https://www.google.com/maps/place/13.590273,100.502130

1505 อิสระ บางแก้วปิโตรเลียม 92/1 6 - พระรามท่ี2 บางแก้ว เมือง สมุทรสงคราม -

1506 PT ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 47/1 6 - - บางแก้ว เมือง สมุทรสงคราม เพ่ิมใหม่

1507 PTT OR จิระบริการ 159/2 - - สมุทรสงคราม-บางแพ แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม https://www.google.com/maps/place/13.4184017732646,99.9930526192572

1508 PTT OR รัตนไพบูลย์ สเตช่ัน 99/2 2 - - ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม https://www.google.com/maps/place/13.426933,100.003764

1509 PTT OR รัตนไพบูลย์ สเตช่ัน สาขา 44601 11 ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม https://www.google.com/maps/place/13.44182,100.038841

1510 PTT OR อัศวราชบุรี 1995 195 11 บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม https://www.google.com/maps/place/13.41724,99.972138

1511 Caltex ดาวแม่กลอง 75/30 - ซอย บางจะเกร็ง1 ถนน ราชญาติรักษา แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เพ่ิมใหม่

1512 บางจาก ทรัพย์ม่ันคง บริการ 47/4 4 - เอกชัย โคกขาม เมือง สมุทรสาคร https://goo.gl/maps/3LsdMnRBXskZhyhf8

1513 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 35/2 3 - บางโทรัด เมือง สมุทรสาคร 13.512407,100.143832

1514 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 64/91 8 - ถ.พระราม2(กม.26) ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 13.568406,100.283839

1515 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก พระราม 2 กม.35 5/14 3 - - บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 13.532056,100.209749
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1516 บางจาก เคเอสเอ็ม ไฮเอ็นเนอร์จี 99/22 2 - - นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร https://goo.gl/maps/iRvJ97YjuPdu8jC96

1517 ESSO สหเตลวาณิชย์(1994) 24/5 3 _ เอกชัย-บางบอน คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร -

1518 PTT OR มหาชัยย่ิงเจริญ 1241 - - เอกชัย มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร https://www.google.com/maps/place/13.547341,100.261145

1519 PTT OR โชคมหาชัย 24/45 3 สหกรณ์-โคกขาม บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร https://www.google.com/maps/place/13.530771364,100.292844908

1520 PTT OR โชคมหาชัย สาขาท่ี00001 24/498 3 สหกรณ์-โคกขาม บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร https://www.google.com/maps/place/13.529579,100.292603

1521 PTT OR อิศรีย์รุ่งเรืองบริการ 111 6 บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร https://www.google.com/maps/place/13.513596,100.153293

1522 PTT OR สยามพรพิริยะ 168 6 - - นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร https://www.google.com/maps/place/13.591876,100.278229

1523 PTT OR เอวารีปิโตรเลียม 99/152 4 เอกชัย โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร https://www.google.com/maps/place/13.5609,100.2933

1524 PTT OR เพชรธน กรุ๊ป 59/11 8 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร https://www.google.com/maps/place/13.56627,100.2827

1525 PTT OR สยามโทเทิล เอ็นเนอร์จี 38/12 1 บางน  าจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร https://www.google.com/maps/place/13.593489,100.362024

1526 PTT OR มานะชัยย่ังยืน 19/10 3 เอกชัย บางน  าจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร https://www.google.com/maps/place/13.6328,100.3656

1527 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 59/29 1 คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร https://www.google.com/maps/place/13.5935,100.3381

1528 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 24/19 4 - นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 13.570858,100.287455

1529 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 44841 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 13.532056,100.209749

1530 PTT OR บีทีซี ปิโตรเลียม 75/9 4 เพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร https://www.google.com/maps/place/13.708245,100.288498

1531 PTT OR บีทีซี (พุทธสาคร) ส านักงานใหญ่ 299 6 พุทธสาคร สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร https://www.google.com/maps/place/13.6774,100.3195

1532 PTT OR บีทีซี (พุทธสาคร) สาขา 1 188/8 6 พุทธสาคร สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร https://www.google.com/maps/place/13.677244,100.320164

1533 PTT OR เอสอีที ปิโตรเลียม 338 1 เศรษฐกิจ1 คลองมะเด่ือ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร https://www.google.com/maps/place/13.6541120310001,100.273273841

1534 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 62 13 - - อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 13.705114,100.311031

1535 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 46 9 - ถ.เศรษฐกิจ คลองมะเด่ือ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 13.6251470,100.2932720

1536 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 29/14 3 - - คลองมะเด่ือ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 13.648722,100.287578

1537 บางจาก เคเอสเอ็ม เอ็นเนอร์จี 88/11 11 - - คลองมะเด่ือ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร https://goo.gl/maps/j99Be86nBzvzN1D29

1538 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 437 2 - เศรษฐกิจ อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 13.687936,100.29073

1539 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 388 4 - เศรษฐกิจ ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 13.671467,100.281715

1540 PTT OR พีเคเค เอนเนอร์ย่ี 99/88 12 หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร https://www.google.com/maps/place/13.5720543,100.1137262

1541 PTT OR อุดมชัยออยล์ 99/7 9 บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร https://www.google.com/maps/place/13.6350,100.0929

1542 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 11/2 - - ถนนสุรรณศร สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 13.837694,102.050002

1543 ESSO เพียวพลังงานไทย 390 2 - สุวรรณศร ท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว https://goo.gl/maps/ezTmQCyNvPZHzw299

1544 PTT OR เอส.ดี.พี.การ์ด 436 - - สุวรรณศร ท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว https://www.google.com/maps/place/13.8012016046298,102.115937462586

1545 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 232 21 - สระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว 13.772,102.0189

1546 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 363 7 - สระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว 13.7698,102.0774

1547 ESSO จงจิตต์วังน  าเย็นบริการ 96 1 - จันทบุรี-สระแก้ว วังน  าเย็น วังน  าเย็น สระแก้ว 14.854152,104.498257

1548 PTT OR บรรจงรุ่งเรืองปิโตรเลียม 399/1 1 - - วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว https://www.google.com/maps/place/13.4220883276849,102.198993977794
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1549 PTT OR จิรรุ่งเรือง ออยล์ 399/2 1 - - วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว https://www.google.com/maps/place/13.413785,102.199457

1550 SUSCO ซัสโก้ สาขา ผักขะ 59 หมู่ท่ี 11 - - ผักขะ วัฒนานคร สระแก้ว https://goo.gl/maps/nWgJYzQEg8xT8HM98

1551 SUSCO ซัสโก้ สาขา สระแก้ว 236 หมู่ท่ี 9 - - สระแก้ว สระแก้ว สระแก้ว https://goo.gl/maps/FVTSpDXnkfrgkgKm7

1552 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 3/9 - สุวรรณศร อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว https://www.google.com/maps/place/13.693685036517,102.49999738478

1553 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 215 9 ท่าข้าม อรัญประเทศ สระแก้ว https://www.google.com/maps/place/13.658321,102.517317

1554 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 114 9 - ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 14.6346,100.887249

1555 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 771/27 พหลโยธิน ปากเพรียว เมือง สระบุรี 14.551738,100.906756

1556 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 68/6 2 มิตรภาพ ตล่ิงชัน เมือง สระบุรี 14.546782,100.959766

1557 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 51 1 - มิตรภาพ ตล่ิงชัน เมือง สระบุรี 14.556548,100.970282

1558 SUSCO ซัสโก้ สาขา แก่งคอย 2 63 หมู่ท่ี 7 - - ตล่ิงชัน เมืองสระบุรี สระบุรี https://goo.gl/maps/2iwcWYtJZq8uTUoH8

1559 SUSCO ซัสโก้ สาขา สระบุรี ในเมือง 609/6 - - ถนนพหลโยธิน ปากเพียว เมืองสระบุรี สระบุรี https://goo.gl/maps/YgkDW1h1GW9q3sFc7

1560 PTT OR พี เอส วาย ออยล์ 257/89 - - เทศบาล4 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี https://www.google.com/maps/place/14.550642,100.921833

1561 TPIPP บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ 1/4 - 13 สุดบรรทัด ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี เพ่ิมใหม่

1562 PTT OR โสภาแก๊สออยล์ เทรดดริ ง 96/1 6 ตะกุด เมืองสระบุรี สระบุรี https://www.google.com/maps/place/14.538036,100.92732

1563 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 112 2 มิตรภาพ ตล่ิงชัน เมืองสระบุรี สระบุรี https://www.google.com/maps/place/14.553701575166,100.966249310962

1564 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 784/11 - พิชัยรณรงค์สงคราม ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี https://www.google.com/maps/place/14.5448618915866,100.887569809862

1565 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 1/3 1 พหลโยธิน ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี สระบุรี https://www.google.com/maps/place/14.4923625659089,100.916475409018

1566 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 166 7 - - ตาลเด่ียว แก่งคอย สระบุรี 14.577167, 100.995528

1567 ESSO เพียวพลังงานไทย 244/1 1 - - ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี https://goo.gl/maps/DJkgYpWmc7bze2WL7

1568 ESSO เพียวพลังงานไทย 42/6 7 - - ตาลเด่ียว แก่งคอย สระบุรี https://goo.gl/maps/mWaQRC8LX7YcEWUZA

1569 SUSCO ซัสโก้ สาขา แก่งคอย 158 หมู่ท่ี 7 - ถนนมิตรภาพ ตาลเด่ียว แก่งคอย สระบุรี https://goo.gl/maps/7mJ1TweyvJXqFr5Z9

1570 SUSCO ซัสโก้ สาขา แก่งคอย 1 273/5 หมู่ท่ี 11 - - บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี https://goo.gl/maps/9pFy7zasbvmw6pWt5

1571 PTT OR โอเคปากช่อง 119 7 - - ตาลเด่ียว แก่งคอย สระบุรี https://www.google.com/maps/place/14.587807,100.985511

1572 ESSO เพียวพลังงานไทย 100 11 - โพธ์ิพระยา-ท่าเรือ บางโขมด บ้านหมอ สระบุรี https://goo.gl/maps/w7R3wtqFWyc8Pkaj9

1573 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 104/2 - - ถนนพหลโยธินสายใหม่ หนองแค หนองแค สระบุรี 14.348811,100.867584

1574 PTT OR ดีบี ปิโตรเลียม 91 11 - - หนองไข่น  า หนองแค สระบุรี https://www.google.com/maps/place/14.350793,100.855453

1575 PTT OR เอสเค พีทีที 89 4 - พหลโยธิน ห้วยทราย หนองแค สระบุรี https://www.google.com/maps/place/14.430564971,100.894939903

1576 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 9 4 - ห้วยทราย หนองแค สระบุรี 14.441366,100.898783

1577 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 103/2 1 - - บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 14.893399,100.40821

1578 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 68 3 - บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 14.91626,100.40214

1579 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 86/1 8 - - ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี 14.885801,100.313083

1580 PTT OR โรดี (ประเทศไทย) 49 9 - - ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี https://www.google.com/maps/place/14.8830,100.30712

1581 PTT OR กิตติธนพัฒน์ 71/1 2 อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี https://www.google.com/maps/place/14.9995940335668,100.328124729472

หน้าท่ี 48

https://www.google.com/maps/place/13.413785,102.199457
https://goo.gl/maps/nWgJYzQEg8xT8HM98
https://goo.gl/maps/FVTSpDXnkfrgkgKm7
https://www.google.com/maps/place/13.693685036517,102.49999738478
https://www.google.com/maps/place/13.658321,102.517317
https://goo.gl/maps/2iwcWYtJZq8uTUoH8
https://goo.gl/maps/YgkDW1h1GW9q3sFc7
https://www.google.com/maps/place/14.550642,100.921833
https://www.google.com/maps/place/14.538036,100.92732
https://www.google.com/maps/place/14.553701575166,100.966249310962
https://www.google.com/maps/place/14.5448618915866,100.887569809862
https://www.google.com/maps/place/14.4923625659089,100.916475409018
https://goo.gl/maps/DJkgYpWmc7bze2WL7
https://goo.gl/maps/mWaQRC8LX7YcEWUZA
https://goo.gl/maps/7mJ1TweyvJXqFr5Z9
https://goo.gl/maps/9pFy7zasbvmw6pWt5
https://www.google.com/maps/place/14.587807,100.985511
https://goo.gl/maps/w7R3wtqFWyc8Pkaj9
https://www.google.com/maps/place/14.350793,100.855453
https://www.google.com/maps/place/14.430564971,100.894939903
https://www.google.com/maps/place/14.8830,100.30712
https://www.google.com/maps/place/14.9995940335668,100.328124729472


รายช่ือสถานีบริการน้้ามันเช้ือเพลิงลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้้ามันกลุ่มเบนซิน ส้าหรับผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์สาธารณะผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน

ล ำดับท่ี ย่ีห้อ ช่ือบุคคล/นิติบุคคล เลขท่ีต้ัง หมู่ท่ี ตรอก/ซอย/อำคำร ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด ท่ีต้ังใน Google Map
1582 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 111 2 - ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี 15.02405,100.33877

1583 PTT OR สุโขทัยนครปิโตรเลียม 384/17 2 - สิงหวัฒน์ บ้านสวน เมือง สุโขทัย https://www.google.com/maps/place/17.0246735379621,99.8742074138844

1584 ESSO เพียวพลังงานไทย 181/3 2 - - บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย https://goo.gl/maps/LcCoMTsRJdErfNVJ9

1585 SUSCO ซัสโก้ สาขา สุโขทัย 14/1 หมู่ท่ี 1 - ถนนเล่ียงเมืองสุโขทัย ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย https://goo.gl/maps/YUuubphSBoDqMPtY6

1586 ESSO ทรัพย์อนันต์ค้าน  ามัน1994 111 1 ไม่มี สิงหสัฒน์ ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย เพ่ิมใหม่

1587 ESSO ศรีเสล่ียมบริการ 322 1 - - ทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย -

1588 SUSCO ซัสโก้ สาขา ท่าชัย 341 หมู่ท่ี 5 - - ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย https://goo.gl/maps/TcREbiWKr65DUXNp7

1589 อิสระ ส่องออยล์ 83 5 - ศรีส าโรง-ศรีนคร วังลึก ศรีส าโรง สุโขทัย เพ่ิมใหม่

1590 บางจาก สหกรณ์การเกษตรศรีส าโรง 214 2 - จรดวิถีถ่อง คลองตาล ศรีส าโรง สุโขทัย https://goo.gl/maps/NfJvhkEEVgfiB3zP9

1591 ESSO ศรีเสล่ียมบริการ 239 5 - - นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย -

1592 Shell เท่ียงบริการ 57 - - จรดวิถีถ่อง เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย -

1593 บางจาก สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก 122/3 - - จรดวิถีถ่อง เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย https://goo.gl/maps/rDFiJtpbTJ5ojGhL6

1594 PT ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 95/5 1 - - ปากน  า เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 14.937401,100.082626

1595 PT ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 178 4 - - บางนางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 14.806321,100.115453

1596 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 150 - - ถนนมาลัยแมน รั วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 14.475123,100.101681

1597 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 148/1 - มาลัยแมน รั วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี https://www.google.com/maps/place/14.4756034648939,100.103606203222

1598 PT ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 645 5 - - ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 14.634267,100.011753

1599 PT ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 164 10 - - หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 14.855744,99.820248

1600 PT โอลิมปัส ออยล์ 444 5 - - โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี 14.405012,100.157979

1601 PT ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 12 3 - - วังน  าซับ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 14.662869,100.129665

1602 PT ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 70 3 - - ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 14.615579,100.151626

1603 SUSCO ซัสโก้ สาขา บางพลับ (สองพ่ีน้อง) 133 หมู่ท่ี 2 - - บางพลับ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี https://goo.gl/maps/6gXn77GHezP5nHbr6

1604 PTT OR สว่างวัฒนะ ปิโตรเลียม 9 3 - - ทุ่งคอก สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี https://www.google.com/maps/place/14.167764,99.964516

1605 PT ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 198 1 - - เนินพระปรางค์ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 14.186723,100.052230

1606 PT ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 660/3 2 - - สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี 14.7470120,100.1000190

1607 SUSCO ซัสโก้ สาขา สระยายโสม 3/1 หมู่ท่ี 3 - - สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี https://goo.gl/maps/2uC9YaeE7rakLXKN6

1608 PT ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 1 6 - - อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี 14.3773311,99.894337

1609 SUSCO ซัสโก้ สาขา เกาะสมุย 269 หมู่ท่ี 3 - - อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี https://goo.gl/maps/ArNNJMBMshuCbCVm6

1610 SUSCO ซัสโก้ สาขา เกาะสมุย 3 65/36 หมู่ท่ี 5 - - แม่น  า เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี https://goo.gl/maps/pu87NEgePNqDHW828

1611 SUSCO ซัสโก้ สาขา เกาะสมุย 4 127/9 หมู่ท่ี 5 - - ตล่ิงงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี https://goo.gl/maps/3xYVDiEmaxwaCLrN6

1612 PTT OR น  ามันสมุย 106/43 ม.1 ต.บ่อผ1 - - บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี https://www.google.com/maps/place/9.5578463021526,100.027295604121

1613 PTT OR พงษ์พรการปิโตรเลียม 138/2 2 - ทางลงหาดเฉวง บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี https://www.google.com/maps/place/9.53687052491342,100.050628236283

1614 PTT สมุยปิโตรเลียม 209/1 1 - รอบเกาะ แม่น  า เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี https://www.google.com/maps/place/9.56803496773253,99.9990163268094

หน้าท่ี 49

https://www.google.com/maps/place/17.0246735379621,99.8742074138844
https://goo.gl/maps/LcCoMTsRJdErfNVJ9
https://goo.gl/maps/YUuubphSBoDqMPtY6
https://goo.gl/maps/TcREbiWKr65DUXNp7
https://goo.gl/maps/NfJvhkEEVgfiB3zP9
https://goo.gl/maps/rDFiJtpbTJ5ojGhL6
https://www.google.com/maps/place/14.4756034648939,100.103606203222
https://goo.gl/maps/6gXn77GHezP5nHbr6
https://www.google.com/maps/place/14.167764,99.964516
https://goo.gl/maps/2uC9YaeE7rakLXKN6
https://goo.gl/maps/ArNNJMBMshuCbCVm6
https://goo.gl/maps/pu87NEgePNqDHW828
https://goo.gl/maps/3xYVDiEmaxwaCLrN6
https://www.google.com/maps/place/9.5578463021526,100.027295604121
https://www.google.com/maps/place/9.53687052491342,100.050628236283
https://www.google.com/maps/place/9.56803496773253,99.9990163268094


รายช่ือสถานีบริการน้้ามันเช้ือเพลิงลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้้ามันกลุ่มเบนซิน ส้าหรับผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์สาธารณะผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน
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1615 PTT OR วิยะดาปิโตรเลียม(2000) สาขาสมุย-หน้าเมือง 37/1 5 - - หน้าเมือง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี https://www.google.com/maps/place/9.4475553164425,100.005152177517

1616 Shell สองธิดาปิโตรเลียม สาขาเฉวง 115/37 1 - - บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี เพ่ิมใหม่

1617 PTT เฉวงปิโตรเลียม 98/1 3 - - บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี https://www.google.com/maps/place/9.51925449548994,100.049214401003

1618 PTT OR พี.เอ็ม.ซี.ปิโตรเลียม(สาขา2) 302 7 - - เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี https://www.google.com/maps/place/8.82527707800006,99.1674542810001

1619 อิสระ ก. กิจบายพาส 14/26 3 - เล่ียงเมือง มะขามเตี ย เมือง สุราษฎร์ธานี เพ่ิมใหม่

1620 PTT OR สุราษฎร์ธานีพาณิชย์ 49 - - หน้าเมือง ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี https://www.google.com/maps/place/9.13372414788376,99.3160348495665

1621 PTT OR มนิตา ออยล์ แอนด์ เซอร์วิส 464 1 - อ าเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี https://www.google.com/maps/place/9.148009,99.335334

1622 PTT OR วาย เอส พี (1999) 17 2 - สุราษฎร์ - พุนพิน วัดประดู่ เมือง สุราษฎร์ธานี https://www.google.com/maps/place/9.108717,99.290584

1623 PTT OR มะปริงปิโตรเล่ียม 31/1 ม.4 - - ต.วัดประดู่ เมือง สุราษฎร์ธานี https://www.google.com/maps/place/9.12446657994379,99.2787275827532

1624 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 55/8 5 - - มะขามเตี ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 9.137144,99.364834

1625 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 16 4 - ถนนกาญจนวิถี บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 9.148071,99.383810

1626 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 203/4 - - ถนนตลาดใหม่ ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 9.139646,99.323101

1627 SUSCO ซัสโก้ สาขา ตลาดใหม่ 402 - - ถนนตลาดใหม่ ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี https://goo.gl/maps/AZVb7vYMBF6bE4ue6

1628 SUSCO ซัสโก้ สาขา บางกุ้ง 1 12/3 หมู่ท่ี 1 - สุราษฎร์-นครศรีธรรมราชบางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี https://goo.gl/maps/G7hTfLtAUsJSctut7

1629 SUSCO ซัสโก้ สาขา บางกุ้ง 2 108/137 หมู่ท่ี 5 - ตลาดล่าง บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี https://goo.gl/maps/sFDDMBY4cvxTMNER8

1630 PTT OR ส.สุรศักด์ิออยล์ 59/3 1 - เล่ียงเมือง บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี https://www.google.com/maps/place/9.14058007737474,99.3648309194875

1631 PTT OR วิจิตรปิโตรเลียม 555/1 - - ชนเกษม ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี https://www.google.com/maps/place/9.13500043320701,99.3333212907176

1632 อิสระ จิรบุตรบริการ 22 4 - กาญจนวิถี บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี -

1633 PTT OR วิยะดาปิโตรเลียม(2000) สาขาบางใบไม้ 66/89 2 - - บางใบไม้ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี https://www.google.com/maps/place/9.146447,99.311511

1634 PTT สุราษฎร์ พี.เอ็น.ออยล์ 139 2 - - เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี https://www.google.com/maps/place/8.585652,99.351859

1635 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 26/2 5 ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี https://www.google.com/maps/place/9.4271772929974,99.1527346810562

1636 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 26/1 5 ทางหลวงแผ่นดิน 41 ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี https://www.google.com/maps/place/9.4260940,99.1544470

1637 SUSCO ซัสโก้ สาขา ทุ่งกง 62/3 หมู่ท่ี 2 - เพชรเกษม ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี https://goo.gl/maps/hBYZdWkYBym3zSb69

1638 PTT OR ฤดีเพ็ญ 15/5 5 - สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราชท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี https://www.google.com/maps/place/9.14048487163996,99.6692444801233

1639 PTT OR มยุรี ปิโตรเลียม 105 5 - - ถ  าสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี https://www.google.com/maps/place/9.00731617200006,99.0330228030001

1640 PTT OR วิยะดาปิโตรเลียม(2000) สาขาดอนสัก 71/3 6 - ดอนสัก-ขนอม ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี https://www.google.com/maps/place/9.31078829523249,99.7204961156335

1641 SUSCO ซัสโก้ สาขา ท่าชนะ 122 หมู่ท่ี 3 - - สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี https://goo.gl/maps/G1o6fPGHGLBxYtV76

1642 PTT OR จิยางกูรพาวเวอร์พลัส 18 5 - - คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี https://www.google.com/maps/place/9.67318708191314,99.113921520355

1643 SUSCO ซัสโก้ สาขา เขาวง 121 หมู่ท่ี 4 - - เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี https://goo.gl/maps/2seXcJy4pAt7hZEo9

1644 PTT OR พี.เอ็ม.ซี.ปิโตรเลียม(สาขา1) 39 6 - - ท่าเรือ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี https://www.google.com/maps/place/8.949722,99.279722

1645 ESSO นราพรรณ 11/1 - - คลองหา นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี -

1646 PTT OR พี.เอ็ม.ซี.ปิโตรเลียม 17 - - คลองหา นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี https://www.google.com/maps/place/8.81619289200006,99.3680029980001

1647 PTT OR พี.เอ็ม.ซี.เอ็นเนอร์จี 328/1 1 - - อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี https://www.google.com/maps/place/8.572307,99.231532
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1648 PTT OR บางสวรรค์ม่ันคง ปิโตรเลียม 19/4 4 - - บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี https://www.google.com/maps/place/8.6166553,98.9645547

1649 PTT OR มนิตาออยล์ แอนด์ เซอร์วิส 1/4 4 - - ท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี https://www.google.com/maps/place/9.067994,99.17473

1650 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 44/1 5 ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี https://www.google.com/maps/place/9.11084740516447,99.2086370792279

1651 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 90/9 3 ท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี https://www.google.com/maps/place/9.04354186315484,99.1536445702508

1652 SUSCO ซัสโก้ สาขา เกาะสมุย 2 54/10 หมู่ท่ี 5 - - ลิปะน้อย สมุย สุราษฎร์ธานี https://goo.gl/maps/fG996kUikf6M4LPj9

1653 Shell ไทยเจริญกิจปิโตรเลียม 421 - - จิตรบ ารุง ในเมือง เมือง สุรินทร์ 13.585996,100.848632

1654 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 168 6 - - ส าโรง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 14.772410,103.622489

1655 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 177 7 - - คอโค เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 14.884212,103.410540

1656 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 901 - - ถนนหลักเมือง ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 14.887635,103.480758

1657 ESSO เพียวพลังงานไทย 299 10 - สุรินทร์-สังขละ นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ https://goo.gl/maps/hRoSydTRz3aSZRkU6

1658 SUSCO ซัสโก้ สาขา ในเมืองสุรินทร์ 511/1 - - ถนนเทศบาล 1 ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ https://goo.gl/maps/LorMGN2KP4MuVUqQ6

1659 PTT OR เจริญไชยสุรินทร์ปิโตรเลียม 99 12 - - คอโค เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ https://www.google.com/maps/place/14.888899,103.420983

1660 PTT OR เจริญไชยสุรินทร์บริการ 368 - - ปัทมานนท์ ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ https://www.google.com/maps/place/14.901720701,103.503015123

1661 PTT OR เจริญไชยบริการ 83 - - หลักเมือง ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ https://www.google.com/maps/place/14.87321,103.506269

1662 ESSO มหัทธนะออยล์ 95 6 - ปัทมานนท์ จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ -

1663 PT วี.เอส.นันทกิจออยล์ 93 4 - จอมพระ-สตึก เป็นสุข จอมพระ สุรินทร์ 15.1180160713605,103.573897868906

1664 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 169 7 - - กระโพ ท่าตูม สุรินทร์ 15.258751,103.501733

1665 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 96 7 - - บัวเชด บัวเชด สุรินทร์ 14.520258,103.955807

1666 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 51 8 - - กังแอน ปราสาท สุรินทร์ 14.655052,103.408325

1667 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 65 3 - - ล าดวน ล าดวน สุรินทร์ 14.724326,103.668940

1668 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 318 11 - - สังขะ สังขะ สุรินทร์ 14.649433,103.841455

1669 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 11 12 - - บ้านชบ สังขะ สุรินทร์ 14.620419,103.840256

1670 PTT OR เดชอุดมโชคชัย 199/1 3 - โชคชัย-เดชอุดม สังขะ สังขะ สุรินทร์ https://www.google.com/maps/place/14.6213384211394,103.862829334062

1671 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 148 10 ส าโรงทาบ-ศรีษะเกษ ส าโรงทาบ ส าโรงทาบ สุรินทร์ https://www.google.com/maps/place/15.0180295743963,103.93828599879

1672 PTT OR อินโดไชน่า เอ็นเนอร์จี 88 8 - เฉลิมพระเกียตริ มีชัย เมือง หนองคาย https://www.google.com/maps/place/17.8595156160001,102.727869003

1673 PTT OR ตันเอ๊ียะฮวด 925 10 - ประจักษ์ ในเมือง เมือง หนองคาย https://www.google.com/maps/place/17.8863391366184,102.756593412188

1674 SUSCO ซัสโก้ สาขา ค่ายบกหวาน 188 หมู่ท่ี 11 - - ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย https://goo.gl/maps/sYHAdU1bWCQdbBQD6

1675 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 720/1 9 หนองคาย-อุดร โพธ์ิชัย เมืองหนองคาย หนองคาย https://www.google.com/maps/place/17.8601411011283,102.749829146909

1676 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 347 8 ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย https://www.google.com/maps/place/17.767926,102.767953

1677 PTT OR มาร์กมอเตอร์ 288 10 - - วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย https://www.google.com/maps/place/18.003754,103.06519

1678 SUSCO ซัสโก้ สาขา ศรีเชียงใหม่ 2 26 หมู่ท่ี 13 - - พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย https://goo.gl/maps/27XNJen6NTS1BMT68

1679 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 669 1 ม่ิงเมือง พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย https://www.google.com/maps/place/17.9552364915252,102.594730734328

1680 SUSCO ซัสโก้ สาขา นากลาง 77/1 หมู่ท่ี 11 - อุดร-เลย นากลาง นากลาง หนองบัวล าภู https://goo.gl/maps/R2qeUgHia1Rom7wS6
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1681 ESSO เพียวพลังงานไทย 378 7 - - ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง https://goo.gl/maps/isdAGvcU61UbwK7h8

1682 Shell ป๊ัมน  ามันไทรทอง 57 - - อยุธยา-อ่างทอง โพสะ เมืองอ่างทอง อ่างทอง -

1683 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 43 15 - - บุ่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 15.862593,104.601196

1684 PTT OR บุญประเสริฐบริการ 211 12 - อรุณประเสริฐ บุ่ง เมือง อ านาจเจริญ https://www.google.com/maps/place/15.8611867531217,104.61773960237

1685 PTT OR กิมชุนอ านาจเจริญ 234 15 - - บุ่ง เมือง อ านาจเจริญ https://www.google.com/maps/place/15.862586,104.599678

1686 PTT OR ศิริรุ่งเรือบริการ 160 8 - - ไก่ค า เมือง อ านาจเจริญ https://www.google.com/maps/place/15.827545,104.631797

1687 PTT OR ธานีธุรกิจ (1993) 119 5 - รอบเมือง บ้านเล่ือม เมือง อุดรธานี https://www.google.com/maps/place/17.4300137826334,102.782621252688

1688 PTT OR เอส.เอส.ปิโตรเล่ียม 2015 567 7 - - หนองบัว เมือง อุดรธานี https://www.google.com/maps/place/17.434512,102.799553

1689 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 255 8 หมูม่น เมือง อุดรธานี 17.445582,102.792337

1690 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 244 4 บ้านจ่ัน เมือง อุดรธานี 17.359788,102.819929

1691 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 169/2 3 - - หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 17.373870,102.849613

1692 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 47 16 - - หนองนาค า เมืองอุดรธานี อุดรธานี 17.364496,102.887091

1693 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 63/21 4 ซอยบ้านโพนบก - หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 17.381907,102.754087

1694 ESSO เพียวพลังงานไทย 101 2 - - นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี https://goo.gl/maps/95sSPBZkxc6UpmcS8

1695 SUSCO ซัสโก้ สาขา บ้านเล่ือม 489 หมู่ท่ี 2 - - บ้านเล่ือม เมืองอุดรธานี อุดรธานี https://goo.gl/maps/5ExmNFSHDkLJtv9n6

1696 SUSCO ซัสโก้ สาขา หมากแข้ง 2 122/1 หมู่ท่ี 14 - บ้านเก่าจาน หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี https://goo.gl/maps/hx6S1mBc4nnRkucdA

1697 PTT OR พรีซิช่ัน ปิโตรเลียม 523 11 - อุดร-สามพร้าว สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี https://www.google.com/maps/place/17.440972,102.842361

1698 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 549 9 ทหาร หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี https://www.google.com/maps/place/17.3932260443963,102.798165038173

1699 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 567 9 บ้านศรีเจริญสุข ม่ิงเมือง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี https://www.google.com/maps/place/17.38586,102.80348

1700 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 171/7 8 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี https://www.google.com/maps/place/17.456918,102.793585

1701 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 509 1 - นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี 17.5434,102.8012

1702 PTT RM ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 66 1 - โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 16.9984,102.8923

1703 PTT OR ปิยะกรีนเอนเนอจี (กุดจับ) 278 1 - - เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี https://www.google.com/maps/place/17.42035,102.57463

1704 ESSO เพียวพลังงานไทย 29 14 - มิตรภาพ เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี https://goo.gl/maps/DeUNfNu7SygzEXdQ6

1705 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 51 5 - - บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี 17.181102,103.160251

1706 PTT OR ปิยะกรีนเอนเนอจี(น  าโสม)จ ากัด 359 11 - - นางัว น  าโสม อุดรธานี https://www.google.com/maps/place/17.767362,102.20751

1707 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 163 1 - - บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี 17.549026,103.235378

1708 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 147 11 - - บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 17.748983,103.267946

1709 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 142 13 - - นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 17.27653,102.98724

1710 PTT OR บุญสิริ ปี โต ร เลียม 218 3 - หมากหญ้า หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี https://www.google.com/maps/place/17.263889,102.599722

1711 PTT OR หนองหานออยล์ 307 3 - หนองหาน-กุมภวาปี หนองหาน หนองหาน อุดรธานี https://www.google.com/maps/place/17.345000,103.106667

1712 PTT OR อิสานชัยวัฒนา 300/1 11 - ถ.นิตโย (อุดร-สกลนคร) หนองหาน หนองหาน อุดรธานี https://www.google.com/maps/place/17.3639623224886,103.132093511748

1713 ESSO อุทัยบริการ 242 - - บรมอาสน์ ท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์ 14.9920757,104.03752058
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1714 PTT OR ปัญญามอเตอร์ส 13/1 - - เจษฎาบดินทร์ ท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์ https://www.google.com/maps/place/17.6177722970004,100.087919810275

1715 PT บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด 144 5 - - บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 17.744049,100.134129

1716 SUSCO ซัสโก้ สาขา คุ้งตะเภา 183 หมู่ท่ี 2 - ถนนเด่นชัย-อุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ https://goo.gl/maps/E2xxjAZ9VxZ2ykzq7

1717 SUSCO ซัสโก้ สาขา ท่าอิฐ 127/6 - - ถนนส าราญร่ืน ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ https://goo.gl/maps/HQQxmqdQNnUwC4Lg7

1718 PTT OR อุตรดิตถ์ออยล์ 85 4 - สายเอเซีย (พิษณุโลก-เด่นชัย)ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ https://www.google.com/maps/place/17.6052886694983,100.123897623933

1719 PTT OR ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 168/1 8 งิ วงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ https://www.google.com/maps/place/17.6691883589805,100.195712116687

1720 ESSO อุตรดิตถ์อุทัยพานิช 13 9 - พิษณุโลก-เด่นชัย น  าอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์ 14.88531,104.52470

1721 SUSCO ซัสโก้ สาขา ในเมือง 404 หมู่ท่ี 3 - วัดมหาธาตุ ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ https://goo.gl/maps/g4RgygJRa19hFDip6

1722 PTT OR เอ ปิโตรเลียมจ ากัด สาขา 0004 6/1 6 - - ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์ https://www.google.com/maps/place/17.6658675573926,100.034101556481

1723 PTT OR ปัญญามอเตอร์ส 86/2 6 - - ทุ่งยั ง ลับแล อุตรดิตถ์ https://www.google.com/maps/place/17.5985327825896,100.040143090073

1724 PTT เอปิโตรเลียม สาขา 0003 156/3 ม.11 - อินใจมี ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์ https://www.google.com/maps/place/17.6477241,100.0580166

1725 PTT OR พรทวีบริการ 2 - - พหลโยธิน อุทัยใหม่ เมือง อุทัยธานี https://www.google.com/maps/place/15.3870589857274,100.020704569718

1726 PTT OR หนองฉางแก๊ส 173 รักการดี อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี https://www.google.com/maps/place/15.3682296054555,100.015288021706

1727 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 355/1 1 - - ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี 15.459885,99.890491

1728 PTT OR ลานสักพรทวี 231 1 - หนองฉาง-อุ้มผาง ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี https://www.google.com/maps/place/15.4675126960869,99.5382956417751

1729 PTT OR หนองฉางบริการปิโตรเลียม 75 3 หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี https://www.google.com/maps/place/15.3802770176787,99.8565494197822

1730 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 167 6 - - หัวดอน เข่ืองใน อุบลราชธานี 15.342134,104.637285

1731 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 152 6 - - บ้านกอก เข่ืองใน อุบลราชธานี 15.508847,104.463455

1732 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 108 5 - - เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 14.901490,105.080403

1733 PTT OR พรไพบูลย์ ปิโตรเลียม 126 11 - เดชอุดม-นาห่อม เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี https://www.google.com/maps/place/14.8972213620876,105.065875519038

1734 PTT OR อุบลน าทรัพย์ปิโตรเลียม 214 - - แจ้งสนิท ในเมือง เมือง อุบลราชธานี https://www.google.com/maps/place/15.251338,104.839850

1735 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 333 3 - - ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 15.296125,104.891471

1736 ESSO ฐานม่ันคง 2017 86 - ชยางกูร18 ชยางกูร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 7.134205,100.575004

1737 PTT OR การดี ปิโตรเลียม 244 - - อุบล-ตระการ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี https://www.google.com/maps/place/15.2522,104.8806

1738 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 173 1 - - กาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 15.7527493,104.9770035

1739 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 231 3 - - ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 15.613315,105.020161

1740 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 290 4 - - ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 15.610929,105.027225

1741 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 353/1 1 - - ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 15.605752,105.024691

1742 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 7 6 - - คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 15.711435,105.086714

1743 PTT OR ตระการปิโตรเลียม 464 6 - อุบล-ตระการ ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี https://www.google.com/maps/place/15.591059,105.018972

1744 อิสระ ตระการปิโตรเลียม(2020) 402 4 - - ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี -

1745 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 38 9 - - หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 14.812326,104.933260

1746 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 86 6 - - ตาเกา น  าขุ่น อุบลราชธานี 14.563525,104.925718
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1747 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 100 10 - - สีวิเชียร น  ายืน อุบลราชธานี 14.486279,105.009805

1748 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 236/1 10 - - บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 14.753275,105.404451

1749 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 55 2 - - บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 14.7582496,105.402612

1750 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 104 3 - - โพธ์ิศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 15.3001680,105.213512

1751 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 9 9 - - ธาตุ วารินช าราบ อุบลราชธานี 15.133521,104.895775

1752 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 229 หมุ่ท่ี9 - - หนองกินเพล วารินช าราบ อุบลราชธานี 15.172395733388699,104.79327857494354

1753 PTT OR อุบลกิจอนันต์ ปิโตรเลียม 190 20 - กันทรลักษ์ แสนสุข วารินช าราบ อุบลราชธานี https://www.google.com/maps/place/15.177270859,104.856936474

1754 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 10 1 - - ดอนใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 15.443727,105.297703

1755 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 52 14 - - ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 15.229709,104.977272

1756 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 110 ที7 - - บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 15.239106,105.05945

1757 ESSO เพียวพลังงานไทย 76 5 - - บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี https://goo.gl/maps/NLPh8UQLFDfXVVZr6

1758 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 64 12 - - ส าโรง ส าโรง อุบลราชธานี 14.991050,104.791713

1759 PT บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 33 9 - - ค าเข่ือนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี 15.212265,105.460357
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