สถานีบริการนา้ มันคาลเท็กซ์ สาขา

ที่อยู่

อาเภอ

จังหวัด

กบินทร์ บรุ ี

ปราจีนบุรี

แกลง

ระยอง

พาวเวอร์ ดีเซล

หจก. บริ บรู ณ์บริการ

5 หมู่ 16 ถ. ฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ต เมืองเก่า อ กบินทร์ บรุ ี จ ปราจีนบุรี 25240.

หจก. วีระศิลป์

151 หมู่ 8 ถ. สุขมุ วิท ต คลองปูน อ แกลง จ ระยอง 21170

บจก. ศรี ทรายทอง

11/2 หมู่ 6 ถ. สุขมุ วิท ต นาเกลือ อ บางละมุง จ ชลบุรี 20150

บางละมุง

ชลบุรี

บจก.เต็กย้ ง ยิ่งเจริญ ปิ โตรเลียม

247/2 หมู่ 11 ถ. สุขมุ วิท ต หนองปรือ อ บางละมุง จ ชลบุรี 20150

บางละมุง

ชลบุรี

บจก. เจทีทบี ซี ซ์

151/4 หมู่ที่ 11 ถนนสุขมุ วิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260

บางละมุง

ชลบุรี

หจก. สุวินยั บริการ

153 หมู่ 6 ถ.สุขมุ วิท ต เนินพระ อ เมือง จ ระยอง 21150

เมือง

ระยอง

X10

บจก. เต็กย้ ง รุ่งเรือง

1/3 หมู่ 1 ต โป่ ง อ บางละมุง จ ชลบุรี 20150

บางละมุง

ชลบุรี

X10

บจก. ภัทรพงศ์ ปิ โตรเลียม

6/37 หมู่ที่ 2 ถ. ชลบุรีบายพาส ต บ้ านสวน อ เมือง จ ชลบุรี 20000

เมือง

ชลบุรี

บจก. ระยองทรัพย์ ออยล์

359/1 หมู่ 4 ถ.สุขมุ วิท ต. ห้ วยโป่ ง อ. เมือง จ. ระยอง

เมือง

ระยอง

บจก. สานรักษ์ 2001 เทรดดิ ้ง

บางละมุง

ชลบุรี

หจก. ดาวกรอกสมบูรณ์

245 หมู่ 5 ถ.สุขมุ วิท ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
461/3 หมู่ 1 ต กรอกสมบูรณ์ อ ศรีมหาโพธิ์ จ ปราจีนบุรี 25140

ศรี มหาโพธิ์

ปราจีนบุรี

X10

หจก. จารุวรรณ บริการ (1999)

144 หมู่ 9 ต หนองปรือ อ บางละมุง จ ชลบุรี 20150

บางละมุง

ชลบุรี

X10

บจก. กบินทร์ บรุ ีพรพิชยั

441 หมู่ 8 ต เมืองเก่า อ กบินทร์ บรุ ี จ ปราจีนบุรี 25240

กบินทร์ บรุ ี

ปราจีนบุรี

X10

หจก. ปราจีนไพบูลย์กิจ

1999 หมู่ 17 ถ.จันทบุรี-สระแก้ ว ต วังสมบูรณ์ อ วังสมบูรณ์ จ สระแก้ ว 27250

วังสมบูรณ์

สระแก้ ว

X10

บจก. ระยองทรัพย์ ปิ โตรเลียม

28/15 หมู่ 4 ถนนบายพาส ต เชิงเนิน อ เมือง จ ระยอง 21000

เมือง

ระยอง

X10

บจก. เต็กย้ ง ประเสริฐทรัพย์

56/1 หมู่ 3 ต นาเริก อ พนัสนิคม จ ชลบุรี 20140

พนัสนิคม

ชลบุรี

X10

หจก. วณิชชากรบริการ

138 หมู่ท5ี่ ต ประจันตคาม อ.ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130

ประจันตคาม

ปราจีนบุรี

บจก. พรมยุรี เซอร์ วิส สาขา1

2 หมู6่ ถ.สุขมุ วิท ต บ้ านฉาง อ บ้ านฉาง จ ระยอง 21130

บ้ านฉาง

ระยอง

หจก. ปั ญญายิ่งการปิ โตรเลียม

45/2 ถ.สุนทรภู่ ต ทางเกวียน อ แกลง ระยอง 21110

แกลง

ระยอง

บจก. สมาร์ ท เทค

309 หมู2่ ต.บ้ านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ ว 27210

อรัญประเทศ

สระแก้ ว

X10

บจก.เต็กย้ ง อุดมทรัพย์

789 หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ศรี ราชา

ชลบุรี

X10

บจก. พนัสทวีพรออยส์

59 หมู่ที่ 1 ตาบลบ้ านช้ าง อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140

พนัสนิคม

ชลบุรี

บจก. สตาร์ แหลมฉบัง 2014

60/1 หมู่ที่ 5 ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

ศรี ราชา

ชลบุรี

หจก. อรัญธานีออยล์

88 ถนน กม.2 ฝั่ งซ้ าย ตาบลอรัญประเทศ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ ว 27120

อรัญประเทศ

สระแก้ ว

บจก. เต็กย้ ง ทวีทรัพย์

7/1 หมู่ที่ 10 ตาบลหนองขาม อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20210

ศรี ราชา

ชลบุรี

X10

X10

X10
X10

หจก. เอเค2 ถาวร ปิ โตรเลียม

101 หมู่ที่ 7 ตาบลหนองม่วง อาเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ ว 27180

โคกสูง

สระแก้ ว

บจก. พรปิ ยะนันท์ ออยล์

331/10 หมู่ที่ 4 ต. บ่อวิน อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

ศรี ราชา

ชลบุรี

X10

บจก. เต็กย้ ง เพิม่ ทรัพย์

26/36 หมู่ที่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ศรี ราชา

ชลบุรี

X10

บจก. เต็กย้ ง ทวีโชค
หจก. พงศ์สวัสดิ์บริการ

188/301 หมู่ที่ 1 ต. บึง อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110

ศรี ราชา

ชลบุรี

X10

306/1 ถ. พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท จ กรุงเทพฯ 10400

พญาไท

กรุงเทพฯ

X10

บจก. พีพี บุษนา

40 ถ. สาธรเหนือ แขวง บางรัก เขต บางรัก จ กรุงเทพฯ 10500

บางรัก

กรุงเทพฯ

X10

บจก. รวีเซอร์ วิส

128/11 หมู่ 6 ถ. งามวงศ์วาน แขวง ทุ่งสองห้ อง เขต หลักสี่ จ กรุงเทพฯ 10210

หลักสี่

กรุงเทพฯ

X10

บจก.ดาวอุไร ปิ โตรเลียม

10/10 หมู่ 14 ถ. พหลโยธิน ต คลองหนึ่ง อ คลองหลวง จ ปทุมธานี 12120

คลองหลวง

ปทุมธานี

บจก. ไฮเท็กซ์ เค ยู

91 ถ. งามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขต จตุจกั ร จ กรุงเทพฯ 10900

จตุจกั ร

กรุงเทพฯ

X10

บจก. เพชรคลองหนึ่ง

69 หมู่ 12 ถ. พหลโยธิน กม.44.5 ต คลองหนึ่ง อ คลองหลวง จ ปทุมธานี 12120

คลองหลวง

ปทุมธานี

X10

บจก. สตาร์ เอ็นเนอร์ จี เซอร์ วิส

72 หมู่ 11 ถ. บางนา-ตราด ต บางโฉลง อ บางพลี จ สมุทรปราการ 10540

บางพลี

สมุทรปราการ

X10

หจก. ดาวตาคลี

51 ถ. พหลโยธิน ต ตาคลี อ ตาคลี จ นครสวรรค์ 60140

ตาคลี

นครสวรรค์

หจก. ศรี นครคลองขลุง

888 หมู่ 1 ต คลองขลุง อ คลองขลุง จ กาแพงเพชร 62120

คลองขลุง

กาแพงเพชร

หจก. วัชรเกียรติออยล์

657 ถ. เจริญสุข ต ในเมือง อ เมือง จ กาแพงเพชร 62000

เมือง

กาแพงเพชร

หจก. พลังยนต์เซอร์ วิส

355 หมู่ 5 ต เขาพระ อ เดิมบางนางบวช จ สุพรรณบุรี 72120

เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี

หจก. ดาวอินทร์ บรุ ี

71 หมู่ 5 ถ.สายเอเซีย กม.157-158 ต ท่างาม อ อินทร์ บรุ ี จ สิงห์บรุ ี 16110

อินทร์ บรุ ี

สิงห์บรุ ี

บจก. ไพศาลนครสวรรค์

99 หมู่ 7 ถ. นครสวรรค์-พิษณุโลก ต บางม่วง อ เมือง จ นครสวรรค์ 60000

เมือง

นครสวรรค์

หจก. ดาวสุพรรณบริการ

101 ถ. หมื่นหาญ ต ท่าพีเ่ ลี ้ยง อ เมือง จ สุพรรณบุรี 72000

เมือง

สุพรรณบุรี

หจก. ศุภชัยบริการ (กาแพงเพชร)

172 หมู่ 1 ต นครชุม อ เมือง จ กาแพงเพชร 62000

เมือง

กาแพงเพชร

หจก. จันทร์ สว่างวงศ์บริการ

28/1 ถ. คลองคเชนทร์ ต ในเมือง อ เมือง จ พิจิตร 66000

เมือง

พิจิตร

หจก.อสงไขย 2014

109/1 หมู่ 1 ถ. พิษณุโลก-หล่มสัก ต สมอแข อ เมือง จ พิษณุโลก 65000

เมือง

พิษณุโลก

หจก. ดาวสอาด (2011)

39 หมู่ 5 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต โครกคราม อ บางปลาม้ า จ สุพรรณบุรี 72150

บางปลาม้ า

สุพรรณบุรี

หจก. ดาวพิษณุโลก

116/3 หมู่ 8 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต ท่าทอง อ เมือง จ พิษณุโลก 65000

เมือง

พิษณุโลก

หจก. ดาวสอาดบริการ

103 หมู่ 3 ถ. สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต สนามชัย อ เมือง จ สุพรรณบุรี 72000

เมือง

สุพรรณบุรี

หจก. เล็กบริการ

241 หมู่ 1 ต บ้ านกร่าง อ เมือง จ พิษณุโลก 65000

เมือง

พิษณุโลก

หจก. พงษ์ อนันต์ ปิ โตรเลี่ยม

20 ถ. เลี่ยงเมือง ต ในเมือง อ เมือง จ กาแพงเพชร 62000

เมือง

กาแพงเพชร

X10

X10

X10
X10

หจก. กิจวัฒนาบางมูลนาก

155/13 ถ. ประเวศน์เหนือ ต บางมูลนาก อ บางมูลนาก จ พิจิตร 66120

บจก. บ่อทองก้ าวหน้ า

59 หมู่ 2 ต บ่อทอง อ บางระกา จ พิษณุโลก 65140

หจก. ก.กาญจนชัย นครสวรรค์
หจก. รวยนิรันดร์ ออยล์ แอนด์ เซอร์ วิส

57/5 ถ. อรรถกวี ต ปากน ้าโพ อ เมือง จ นครสวรรค์ 60000
144 หมู4่ ถ.วัดโบสถ์-ร้ องโพธิ์ ต วัดโบสถ์ อ วัดโบสถ์ จ พิษณุโลก 65160

หจก. ประเสริฐชัยป่ าพุทรา

444 หมู่ 3 ต ป่ าพุทรา อ ขาณุวรลักษบุรี จ กาแพงเพชร 62130

หจก. ดาวใจออยล์

194 หมู่ 4 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก 65110

หจก. บุญประดับเซอร์ วิส ออยล์

บางมูลนาก

พิจิตร

บางระกา

พิษณุโลก

เมือง

นครสวรรค์

วัดโบสถ์

พิษณุโลก

ขาณุวรลักษบุรี

กาแพงเพชร

บางกระทุม่

พิษณุโลก

499/ก หมู5่ ต.บางปลากด อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง 14130

ป่ าโมก

อ่างทอง

หจก. แก้ วกัลยาณี

80/2 หมู่ที่ 3 ต. ปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

เมือง

พิษณุโลก

บจก.ดอนแจงบริการ

เมือง

สุพรรณบุรี

หจก. ชูชีพบริการ

284/1 หมู่ที่ 8 ตาบลศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72210
3/2 หมู่ที่ 2 ตาบลอ่างแก้ ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120

โพธิ์ทอง

อ่างทอง

บจก. ลิ ้ม เฮง ปิ โตรเลียม

179/1 หมู่ที่ 4 ตาบลทับยายเชียง อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150

พรหมพิราม

พิษณุโลก

X10

บจก. เอ็มบีเอส 2

11 หมู่ที่ 10 ตาบลท่าฉนวน อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
195/2 หมู่ที่ 1 ต. บ้ านโพธิ์ อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี 72000

มโนรมย์

ชัยนาท

X10

เมือง

สุพรรณบุรี

X10

พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา

X10

พระประแดง

สมุทรปราการ

บางพลี

สมุทรปราการ

X10
X10

บจก.ซิงเจียโหยว
บจก. น ้ามันดาวพนม
บจก. พ.เพชรธนวรรณ สาขา 1

654/5 หมู่ 1 ต พนมสารคาม อ พนมสารคาม จ ฉะเชิงเทรา 24120
355 หมู่ 19 ถ. สุขสวัสดิ์ ต บางพึง่ อ พระประแดง จ สมุทรปราการ 10130

บจก. ดาวกิ่งแก้ ว

76 หมู่ 14 ถ. กิ่งแก้ ว ต ราชาเทวะ อ บางพลี จ สมุทรปราการ 10540

หจก. ดาวดวงเด่น

3/1 หมู่ 8 ถ.ฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ต บางไผ่ อ เมือง จ ฉะเชิงเทรา 24000

เมือง

ฉะเชิงเทรา

บจก. ซี 123 เจ สาขา 2

26/1 หมู่ 6 ต บางพระ อ เมือง จ ฉะเชิงเทรา 24000

เมือง

ฉะเชิงเทรา

บจก. ฮ.เจริ ญสมุทร
หจก. คงสวัสดิ์บริการ

111 หมู่ 3 ถ. ท้ ายบ้ าน อ เมือง จ สมุทรปราการ 10280

เมือง

สมุทรปราการ

17/1 ถ.บางคล้ า-แปลงยาว ต บางคล้ า อ บางคล้ า จ ฉะเชิงเทรา 24110

บางคล้ า

ฉะเชิงเทรา

บจก. ธ.เอกวรรธน์

176 หมู2่ ต บางสมัคร อ บางปะกง จ ฉะเชิงเทรา 24180

บางปะกง

ฉะเชิงเทรา

หจก. สตาร์ บี.บี.เซอร์ วิส

33/8 หมู่ 13 ถ. บางนา-ตราด ต บางพลีใหญ่ อ บางพลี จ สมุทรปราการ 10540

บางพลี

สมุทรปราการ

บจก. ซี 123 ซี สาขา 1

เมือง

สมุทรปราการ

หจก. ดาวสมใจ

500/1 ถ. สุขมุ วิท ต ปากน ้า อ เมือง จ สมุทรปราการ 10270
93 หมู่ 18 ถ. สุขสวัสดิ์ ต บางพึง่ อ พระประแดง จ สมุทรปราการ 10130

พระประแดง

สมุทรปราการ

บจก. สยาม ควอลิตี ้ อัลเทอร์ เนทีฟ เอเนอร์ ยี

901 หมู่ 1 ถ. สุขมุ วิท ต บางปูใหม่ อ เมือง จ สมุทรปราการ 10280

เมือง

สมุทรปราการ

บจก. ซี 123 เจ สาขา 1

419 ถ.บางนา-ตราด แขวง บางนา เขต บางนา จ กรุงเทพฯ 10260

บางนา

กรุงเทพฯ

X10

X10

บจก. ซี 123 เจ

99/1 หมู่ 5 ต บางสมัคร อ บางปะกง จ ฉะเชิงเทรา 24180

บจก. ซี 123 ซี. เค.

40/2 หมู่ 5 ถ. บางนา-ตราด ต คลองตาหรุ อ เมือง จ ชลบุรี 20000

บจก. ช่วงรังษี

176 หมู่ 1 ต บางวัว อ บางปะกง จ ฉะเชิงเทรา 24130

บจก. ซี 123 เจ สาขา 3

1 หมู่ 8 ต โพรงอากาศ อ บางน ้าเปรีย้ ว จ ฉะเชิงเทรา 24150

หจก. ดร.แก๊ ส แปดริว้

บางปะกง

ฉะเชิงเทรา

เมือง

ชลบุรี

บางปะกง

ฉะเชิงเทรา

บางน ้าเปรี ย้ ว

ฉะเชิงเทรา

782/3 ถ.ฉะเชิงเทรา- ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้ าเมือง อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา 24000

เมือง

ฉะเชิงเทรา

X10

บจก.เอสเอสวาย ปิ โตรเลียม

20/5 หมู่ที่ 8 ตาบลบางไผ่ อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

เมือง

ฉะเชิงเทรา

X10

หจก. ดาวสมุทร

362 ถนนสุขมุ วิท ตาบลปากน ้า อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

เมือง

สมุทรปราการ

บจก. ไทยสัมพันธ์ปราการ

1680 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10270

เมือง

สมุทรปราการ

บจก. สุทกั ษ์

806/5 หมู่ 9 ตาบลหัวสาโรง อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

แปลงยาว

ฉะเชิงเทรา

หจก. นิวปราณทิพย์ มินิมาร์ ท

193/1 หมู่ที่ 2 ถนนสาย 344 ตาบลหนองไผ่แก้ ว อาเภอบ้ านบึง จาหวัดชลบุรี 20220

บ้ านบึง

ชลบุรี

บจก. เสริมวรรณ

951 หมู่ที่ 2 ตาบลหนองไผ่แก้ ว อาเภอบ้ านบึง จาหวัดชลบุรี 20220

บ้ านบึง

ชลบุรี

บจก. ฟ้าใหม่ ปิ โตรเลียม

99 หมู่ที่ 6 ตาบลมาบไผ่ อาเภอบ้ านบึง จังหวัดชลบุรี 20170

บ้ านบึง

ชลบุรี

X10

บจก. รักษ์ เพ็ญ

9/999 หมู่ที่ 6 ตาบลศีรษะจรเข้ ใหญ่ อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

บางเสาธง

สมุทรปราการ

X10

บจก. สุทกั ษ์ ปิ โตรเลียม

51/2 หมู่ที่ 6 ตาบลขนุน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

พนทสารคาม

ฉะเชิงเทรา

X10

บจก. ดาวบ่อทอง ปิ โตรเลียม

99 หมู่ที่ 5 ต. บ่อกวางทอง อ. บ่อทอง จ. ชลบุรี 20270

บ่อทอง

ชลบุรี

หจก. ศรี บษุ นา

319 ถ.สี่พระยา แขวง สี่พระยา เขต บางรัก จ กรุงเทพฯ 10500

บางรัก

กรุงเทพฯ

บจก. สยามเบสท์ เซอร์ วิส

138/8 ถ. เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี จ กรุงเทพฯ 10400

ราชเทวี

กรุงเทพฯ

บจก. ไทยร่วมออย

442 ถ.พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก จ กรุงเทพฯ 10500

บางรัก

กรุงเทพฯ

บจก. จุฑาสมิตร สาขา 2

99/159 หมู่ที่ 2 ถ. แจ้ งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้ อง เขต หลักสี่ จ กรุงเทพฯ 10210

หลักสี่

กรุงเทพฯ

บจก. เอส. เอ็น. ออยล์
บจก. ดาวอนันต์ศกั ดิ์

1249 ถ. จันทน์ แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร จ กรุงเทพฯ 10120

สาทร

กรุงเทพฯ

68/76 หมู่ 8 ถ. รัตนาธิเบศร์ ต บางกระสอ อ เมือง จ นนทบุรี 11000

เมือง

นนทบุรี

หจก. ดาวทองพันล้ านเซอร์ วิส

481 แขวง ลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง จ กรุงเทพฯ 10520

ลาดกระบัง

กรุงเทพฯ

บจก. สิปดาธร

93/3 หมู9่ ถ. ฉลองกรุง แขวง ลาผักชี เขต หนองจอก จ กรุงเทพฯ 10530

หนองจอก

กรุงเทพฯ

บจก. รวีรัตน์

32/19 หมู่ 1 ถ.ประชาชื่น ต บางเขน อ เมือง จ นนทบุรี 11000

เมือง

นนทบุรี

บจก. อีซี่ สต๊ อบ

105/1 หมู่ 9 ต ลาปลาทิว เขต ลาดกระบัง จ กรุงเทพฯ 10520

ลาดกระบัง

กรุงเทพฯ

บจก. แช่มเสริม ปิ โตรเลียม

55/14 หมู1่ 2 ถ.รามอินทรา แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม จ กรุงเทพฯ 10230

บึงกุ่ม

กรุงเทพฯ

X10

X10

X10

บจก. พ.เพชรธนวรรณ

3/14 หมู่ที่ 3 ถ.ศรีสมาน ต.บ้ านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี11120

ปากเกร็ ด

นนทบุรี

บจก.ประพนธ์อษุ า

54/67 หมู่ 7 ถ. นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม จ กรุงเทพฯ 10230

บึงกุ่ม

กรุงเทพฯ

บจก. ทิพย์อินทรา

34/5 หมู่ 1 ถ. เอกมัย-รามอินทรา แขวง ลาดพร้ าว เขต ลาดพร้ าว จ กรุงเทพฯ 10310

ลาดพร้ าว

กรุงเทพฯ

บจก. ซี.แทรค เอนเนอร์ ยี่

54/32 หมู่ 18 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ลาดยาว เขต จตุจกั ร จ กรุงเทพฯ 10900

จตุจกั ร

กรุงเทพฯ

บจก. สยามเบสท์ เซอร์ วิส (สาขา 00002)

61/3 ถ. ประดิษฐ์ มนูธรรม แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม จ กรุงเทพฯ 10240

บึงกุ่ม

กรุงเทพฯ

บจก. ประพนธ์พิทยา

74/51 ตรอกนอกเขต ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จ. กรุงเทพฯ 10210

ยานนาวา

กรุงเทพฯ

หจก. ทองคาคาร์ แคร์

72/9 ถ. ราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ราชเทวี

กรุงเทพฯ

บจก. สินทรัพย์มงคลชัย

72/40 หมู่ที่ 3 ตาบลบ้ านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ปากเกร็ ด

นนทบุรี

หจก. พรรัตนบดินทร์ การปิ โตรเลียม

34 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

คลองสามวา

กรุงเทพฯ

บจก. กรี ฑาแก๊ ส

280/9 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

บางกะปิ

กรุงเทพฯ

บจก. พี.เอส.เค. ปิ โตรเลียม

129 หมู่ที่ 12 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

บึงกุ่ม

กรุงเทพฯ

หจก. คณาพงษ์ เซอร์ วิส

21 ถ. ตากสิน แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี จ กรุงเทพฯ 10600

ธนบุรี

กรุงเทพฯ

หจก. นครปฐมดาววรินทร์

147 หมู่ 5 ถ. เพชรเกษม ต ธรรมศาลา อ เมือง จ นครปฐม 73000

เมือง

นครปฐม

หจก. ป.เจริญค้ าบริการ

83 ถ. แสงชูโตเหนือ ต ท่ามะขาม อ เมือง จ กาญจนบุรี 71000

เมือง

กาญจนบุรี

บจก. พ.เพชรธนวรรณ สาขา 2

207 ถ. เพชรเกษม แขวง ปากคลองภาษีเจริญ เขต ภาษีเจริญ จ กรุงเทพฯ 10160

ภาษี เจริ ญ

กรุงเทพฯ

บจก. ดาวอรพรรณ

751 ถ. เพชรเกษม ต สนามจันทร์ อ เมือง จ นครปฐม 73000

เมือง

นครปฐม

บจก. โกลเด้ นออยล์

207/2 ถ.พุทธมณฑล สาย 2 แขวง บางแคเหนือ เขต บางแค จ กรุงเทพฯ 10160

บางแค

กรุงเทพฯ

หจก. ดาวศรีสขุ

150 หมู่ 2 ถ.พลดาริห์ ต กาแพงแสน อ กาแพงแสน จ นครปฐม 73140

กาแพงแสน

นครปฐม

หจก. ดาวธนะกาญจน์

81 หมู่ 4 ต หนองบัว อ เมือง จ กาญจนบุรี 71000

เมือง

กาญจนบุรี

หจก. ดาวโตประทีปสุวรรณ

8/38 หมู่ 18 ถ.บรมราชชนนี แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวฒ
ั นา จ กรุงเทพฯ 10170

ทวีวฒ
ั นา

กรุงเทพฯ

หจก. ส.สยามยนต์

165/7 ถ.เพชรเกษม ต หน้ าเมือง อ เมือง จ ราชบุรี 70000

เมือง

ราชบุรี

บจก. ศรี บญ
ุ ทอง

72 ถนนกาญจนาภิเษก แขวง บางแค เขต บางแค จ กรุงเทพฯ 10160

บางแค

กรุงเทพฯ

บจก. ดาววรดา

12/3 หมู่ 10 ถ. พุทธมณฑลสาย 4 ต อ้ อมน้ อย อ กระทุ่มแบน จ สมุทรสาคร 74110

กระทุม่ แบน

สมุทรสาคร

หจก. ดาวเดี่ยว

54 หมู่ 3 ถ. ปทุมธานี-บางเลน ต คลองขวาง อ ไทรน้ อย จ นนทบุรี 11150

ไทรน้ อย

นนทบุรี

หจก. แสงอารีย์บริการ

66 หมู่ 7 ต บางเลน อ บางเลน จ นครปฐม 73130

บางเลน

นครปฐม

หจก. สหชัยแก๊ สราชบุรี

174 หมุ3่ ถ.เพชรเกษม ต โคกหม้ อ เมือง ราชบุรี 70000

เมือง

ราชบุรี

X10

X10

บจก. ซ๊ . เอ. เอส.สตาร์ เอนเนอจี

30/99 หมู2่ ถ.เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

เมือง

สมุทรสาคร

บจก. เคเอสเอ็ม บางแก้ ว ออยล์ แอนด์ แก๊ ส
หจก. ดาวแม่กลอง

92/1หมู่ 9 ต.บางแก้ ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
75/30 ซอยบางจะเกร็ง 1 ถ.ราชญาติรักษา ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

เมือง
เมือง

สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม

บจก. ที-เอ ฟาสต์

406 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

บางขุนเทียน

กรุงเทพฯ

บจก. ช.รุ่งเรืองการค้ า

133 หมู่ที่ 12 ตาบลจอมบึง อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

จอมบึง

ราชบุรี

บจก. ที-เอ ไบรท์

25/1 หมู่ที่ 10 ตาบลสวนหลวง อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

กระทุมแบน

สมุทรสาคร

หจก. ศุภสัณห์ ปิ โตรเลียม

37/1 หมู่ที่ 4 ตาบลดอนทราย อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140

ปากท่อ

ราชบุรี

บจก. ปฐมออยล์ (2002)

7/4 หมู่ที่ 3 ตาบลศรีษะทอง อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

นครชัยศรี

นครปฐม

หจก. ยงพิศาลภพ

80/4 หมู่ที่ 8 ตาบลบางเลน อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130

บางเลน

นครปฐม

หจก. ไทรทองบริการ 1995

74 หมู่ที่ 2 ตาบลคอกกระบือ อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

เมือง

สมุทรสาคร

หจก. ทรัพย์ประสงค์

99/6 หมู่ที่ 6 ตาบลด่านมะขามเตี ้ย อาเภอด่านมะขามเตี ้ย จังหวัดกาญจนบุรี 71260

ด่านมะขามเตี ้ย

กาญจนบุรี

หจก. ดาววังน้ อย

101 หมู่ 5 ถ. พหลโยธิน ต ลาไทร อ วังน้ อย จ พระนครศรีอยุธยา 13170

วังน้ อย

พระนครศรี อยุธยา

X10

บจก. รุ่งพัฒนาดี (1998)

1/2 หมู่ 7 ถ. พหลโยธิน ต เชียงรากน้ อย อ บางปะอิน จ พระนครศรีอยุธยา 13180

บางปะอิน

พระนครศรี อยุธยา

X10

บจก.สุรีย์รัตน์ ปิ โตรเลียม

23/36 หมู่ 3 ถ. ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต หน้ าไม้ อ ลาดหลุมแก้ ว จ ปทุมธานี 12140

ลาดหลุมแก้ ว

ปทุมธานี

X10

บจก. เค เจ ออยล์

45 หมู่ 3 ถ. ลาลูกกา ต ลาดสวาย อ ลาลูกกา จ ปทุมธานี 12150

ลาลูกกา

ปทุมธานี

X10

บจก. ดาวธัญบุรี

30 หมู่ 2 ถ. รังสิต-นครนายก ต บึงยี่โถ อ ธัญบุรี จ ปทุมธานี 12130

ธัญบุรี

ปทุมธานี

บจก. สตาร์ ดี.เค

98 หมู่ 19 ถ. สุวินทวงศ์ แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี จ กรุงเทพฯ 10510

มีนบุรี

กรุงเทพฯ

บจก.เอกวิทศั น์

30/27 หมู่ 2 ถ. ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต บางคูเวียง อ บางกรวย จ นนทบุรี 11130

บางกรวย

นนทบุรี

บจก. จิตตมาศ เซอร์ วิส (1998)

34 หมู่ที่ 2 ถ.บางปะอิน-นครสวรรค์ ต เชียงรากน้ อย อ บางปะอิน จ พระนครศรีอยุธยา 13180

บางปะอิน

พระนครศรี อยุธยา

หจก. ณรงค์ชยั โรจนะ 1

402/1 หมู่ที่ 2 ต สามเรือน อ บางปะอิน จ พระนครศรีอยุธยา 13160

บางปะอิน

พระนครศรี อยุธยา

หจก. ณรงค์ชยั โรจนะ 2

89 หมู่ 3 ต สามเรื อน อ บางปะอิน จ พระนครศรีอยุธยา 13160

บางปะอิน

พระนครศรี อยุธยา

บจก. ยู.เอ.เอส.ที.

222 หมู่ท3ี่ ถ.นครอินทร์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

บางกรวย

นนทบุรี

หจก. ณรงค์ชยั โรจนะ 3

160/1 หมู่ที่ 6 ต. ลาตาเสา อ.วังน้ อย จ. อยุธยา 13170

วังน้ อย

พระนครศรี อยุธยา

บจก. ปุญญ์ปิโตรเลียม

14/1 หมู่ 4 ต.อุทยั อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

อุทยั

พระนครศรี อยุธยา

บจก. เอกวราวุฒิ

43/1 หมู่ที่ 5 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

บางบัวทอง

นนทบุรี

บจก. เอสซีจี เอ็นเนอยี่

20/1 หมู่ที่ 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

คลองหลวง

ปทุมธานี

X10

X10

X10

X10

X10

หจก. เสริมสรรค์ออยล์

36/5 หมู่ 6 ตาบลบางปะหัน อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

บางปะหัน

พระนครศรี อยุธยา

บจก. ราชพฤกษ์ ออโต้ แก๊ ส

88/33 หมู่ที่ 6 ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

บางบัวทอง

นนทบุรี

บจก. แชปู่ กุ่ย

55/5 หมู่ที่ 12 ตาบลคูบางหลวง อาเภอลาดหลุมแก้ ว จังหวัดปทุมธานี 12140

ลาดหลุมแก้ ว

ปทุมธานี

หจก. ณรงค์ชยั โรจนะ

143 หมู่ที่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

บางปะอิน

พระนครศรี อยุธยา

บจก. มีโชคปิ โตรเลียม

167/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตาบลลาไทร อาเภอวังน้ อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

วังน้ อย

พระนครศรี อยุธยา

บจก. อยุธยาเอเชียปิ โตรเลียม

90 หมู่ที่ 3 ตาบลหันสัง อ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

บางปะหัน

พระนครศรี อยุธยา

บจก. ซุปเปอร์ แจ็ค

276 ถ. ร่มเกล้ า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

มีนบุรี

กรุงเทพฯ

บจก. เพชรธนวรรณ สาขา 2

145/7 หมู่ที่ 5 ต. บ้ านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

เมือง

ปทุมธานี

บจก. รุ่งพัฒนาดี (1998) สาขา 1

219/1 หมู่ที่ 4 ต.ลาไทร อ.วังน้ อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

วังน้ อย

พระนครศรี อยุธยา

หจก. เอสวีอาร์ .ปิ โตรเลียม

72 หมู่ที่ 2 ถนนปทุมธานี-สามโคก ต. สามโคก อ. สามโคก จ. ปทุมธานี 12160

สามโคก

ปทุมธานี

บจก. โชคชัย(1991) สวรรคโลก

42,43 ถ.ศรีสชั นาลัย ต. เมืองสวรรคโลก อ. สวรรคโลก จ สุโขทัย 64000

เมือง

สุโขทัย

หจก. ดาวโกศัย

257/1 ถ. ยันตรกิจโกศล ต ในเวียง อ เมือง จ แพร่ 54000

เมือง

แพร่

บจก. สตาร์ คอร์ ปอเรชัน่ - แม่ปิง

443/1 ถ. เชียงใหม่-ลาพูน ต วัดเกตุ อ เมือง จ เชียงใหม่ 50000

เมือง

เชียงใหม่

หจก. สุวรรณรัตน์ ออยล์

255/1 หมู่ 19 ถ. พหลโยธิน ต รอบเวียง อ เมือง จ เชียงราย 57000

เมือง

เชียงราย

บจก. สตาร์ โปรเจค - เชียงใหม่ 2

52 ถ. โชตนา ต ช้ างเผือก อ เมือง จ เชียงใหม่ 50000

เมือง

เชียงใหม่

หจก. ตั ้งกิมไถ่กงไกรลาศ

155/1 หมู่ 2 ถ. สิงหวัฒน์ ต บ้ านกร่าง อ เมือง จ สุโขทัย 64170

เมือง

สุโขทัย

บจก. วีเอส ปิ โตรเลียม 2018

36/5 หมู่ 3 ถ. เชียงใหม่-สันกาแพง ต สันกลาง อ สันกาแพง จ เชียงใหม่ 50000

สันกาแพง

เชียงใหม่

หจก. ดาวเวียงตาก

232 หมู่ 7 ถ. พหลโยธิน ต หนองบัวใต้ อ เมือง จ ตาก 63000

เมือง

ตาก

หจก. ดาวศรีสชั นาลัย

470/1 หมู่ 2 ต หาดเสี ้ยว อ ศรีสชั นาลัย จ สุโขทัย 64130

ศรี สชั นาลัย

สุโขทัย

บจก. สตาร์ โปรเจค-ฟ้าฮ่าม

171 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-พร้ าว ต ฟ้าฮ่าม อ เมือง จ เชียงใหม่ 50000

เมือง

เชียงใหม่

หจก. แพนด้ า สตาร์ ออยล์

261 หมู่ 2 ต สันพระเนตร อ สันทราย จ เชียงใหม่ 50210

สันทราย

เชียงใหม่

บจก. สตาร์ คอร์ ปอเรชัน่ -สนามบิน

229 ถ. มหิดล ต ช้ างคลาน อ เมือง จ เชียงใหม่ 50100

เมือง

เชียงใหม่

หจก. ดาวชมภูสโุ ขทัย

396/1 หมู่ 11 ต บ้ านสวน อ เมือง จ สุโขทัย 64220

เมือง

สุโขทัย

X10

หจก. พานพิเศษ ปิ โตรเลียม

102 หมู่ 7 ต เมืองพาน อ เมืองพาน จ เชียงราย 57120

เมืองพาน

เชียงราย

X10

บจก.พี ดี ปิ โตรเลียม 2018

83 หมู่ 11 ต ป่ าแดด อ ป่ าแดด จ เชียงราย 57190

ป่ าแดด

เชียงราย

บจก. ดีเดย์ ปิ โตรเลียม

264/1 หมู่ 1 ต ริมใต้ อ แม่ริม จ เชียงใหม่ 50000

แม่ริม

เชียงใหม่

X10
X10

X10

X10

บจก. ซีเค ปิ โตรเลียม 2018

239 หมู่ 10 ต เชียงบาน อ เชียงคา จ พะเยา 56110

หจก. สวรรคโลก ปิ โตรเลียม

66/4 ซอย1 ถ.ประชาราษฎร์ ต เมืองสวรรคโลก สุโขทัย 64110

หจก. ดาวเวียงพิงค์

เชียงคา

พะเยา

สวรรคโลก

สุโขทัย

375/1 หมู่ที่ 5 ต.ยางเนิง้ อ. สารภี จ.เชียงใหม่ 50100

สารภี

เชียงใหม่

หจก. ศรี กมลยิ่งเจริญปิ โตรเลี่ยม

74/2 หมู่ 9 ต.ปงเตา อ.งาว จ. ลาปาง 52110

งาว

ลาปาง

หจก. ศรี สชั ออยล์

298 หมู3่ ต.หนองอ้ อ อ.ศรีสชั นาลัย จ.สุโขทัย 64130

ศรี สชั นาลัย

สุโขทัย

บจก. สตาร์ คอร์ ปอเรชัน่ -ไชยปราการ

1 หมู2่ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320

ไชยปราการ

เชียงใหม่

หจก. รังษี ปิโตร

532 หมู่ 2 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

แม่สอด

ตาก

หจก. พระบาทเวียงชัย

550 หมู่ 7 ต. พระบาท อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง 52000

เมือง

ลาปาง

บจก. นารุ่งเรืองปิ โตรเลียม

88 หมู่ที่ 9 ตาบลสถาน อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140

เชียงของ

เชียงราย

หจก. ซี.เค.ซี. บิสซิเนส กรุ๊ป สาขา 2

136 หมู่ 1 ตาบลพิชยั อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 52100

เมือง

ลาปาง

หจก. ซี.เค.ซี. บิสซิเนส กรุ๊ป สาขา 3

239 หมู่ 4 ตาบลทุ่งฝาย อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 52100

เมือง

ลาปาง

บจก. เอ็มเจ ปิ โตรเลียม 2018
บจก. ชานาญฤทธิ์เซอร์ วิส

534 หมู่ 5 ต. หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

สันทราย

เชียงใหม่

X10

109 หมู่ 9 ต. ตากออก อ. บ้ านตาก จ. ตาก 63120

บ้ านตาก

ตาก

X10

หจก. บีบี เพาเวอร์ เอ็นเนอยี

46 หมู่ที่ 8 ตาบลวังกะพี ้ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53170

เมือง

อุตรดิตถ์

X10

บจก. ดาวเต็มถัง

7/1 หมู่ 3 ถ. เพชรเกษม ต บ้ านนา อ เมือง จ ชุมพร 86190

เมือง

ชุมพร

หจก. ชัยเลิศ โคกกลอย

30/4 หมู่ 3 ถ. โคกกลอย-ท่านุ่น ต โคกกลอย อ ตะกั่วทุ่ง จ พังงา 82140

ตะกัว่ ทุง่

พังงา

X10

บจก. เอ็ม แอนด์ จี สตาร์

51/135 หมู่ 6 ถ. วิชิตสงคราม ต กะทู้ อ กะทู้ จ ภูเก็ต 83120

กะทู้

ภูเก็ต

X10

บจก. ท่ากลางปิ โตรเลียม

221/12 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

เมือง

ตรัง

X10

หจก. เจริญวัฒนา ออยล์

393 หมู่ 6 ต เขาใหญ่ อ ชะอา จ เพชรบุรี 76120

ชะอา

เพชรบุรี

หจก. ตรัง เอส เค ธนาทิพย์

125 ถนนห้ วยยอด ต ทับเที่ยง อ เมือง จ ตรัง 92000

เมือง

ตรัง

หจก. มานิตย์ออยล์ แอนด์ เซอร์ วิส

70/11 หมู่ 4 ต บางนอน อ เมือง จ ระนอง 85000

เมือง

ระนอง

X10

บจก. ทาการ่า โฮม

4/1 หมู่ 1 ต วิสยั เหนือ อ เมือง จ ชุมพร 86000

เมือง

ชุมพร

X10

บจก. ยกตะวัน

30 หมู2่ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

เมือง

กระบี่

X10

หจก. ภูเก็ต แอลพีจี และ ปิ โตรเลียม

129/1 หมู5่ ต.ศรีสนุ ทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ถลาง

ภูเก็ต

หจก. ธ. ทองปิ โตรเลียม 2000

76/7 หมู่ 1 ต. อ่างทอง อ. ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขนั ธ์

ทับสะแก

ประจวบคีรีขนั ธ์

บจก. งานทวีบริการ

158 ถนนเทพกระษัตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

เมือง

ภูเก็ต

X10

X10

บจก. ป่ าตอง ปิ โตรเลี่ยม

51 ถนนพระบารมี ตาบลป่ าตอง อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

กะทู้

ภูเก็ต

บจก. ทุ่งหลวงเชื ้อเพลิง

48/207 หมู่ที่ 4 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

ถลาง

ภูเก็ต

X10

หจก. แสงอาทิตย์ปิโตรเลียม

49/4 หมู่ที่ 7 ตาบลทุ่งมะพร้ าว อาเภอท้ ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120

ท้ ายเหมือง

พังงา

X10

บจก. กระบี่ บี พี 1999

113/1 หมู่ 1 ตาบลอ่าวลึกเหนือ อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110

อ่าวลึก

กระบี่

X10

บจก. งานทวีบริการ สาขานาบอน

14/38 หมู่ 1 ถ. เจ้ าฟ้าตะวันออก ต. ฉลอง อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต 83130

เมือง

ภูเก็ต

X10

หจก. ปิ ชยดาปิ โตรเลียม สาขา1

135 หมู่ที่ 1 ตาบลเขากอบ อาเภอห้ วยยอด จังหวัดตรัง 92130

ห้ วยยอด

ตรัง

X10

หจก. ปิ่ นสรมย์ปิโตรเลียม

134 หมู่ที่ 6 ตาบลควนเมา อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 92160

รี ษฏา

ตรัง

X10

หจก. บุญมาศ ปิ โตรเลียม

52/1 หมู่ที่ 4 ตาบลนาโยงเหนือ อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170

นาโยง

ตรัง

หจก. ปิ ชยดาปิ โตรเลียม สาขา 4

280 หมู่ที่ 7 ตาบลนาโยงเหนือ อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92130

นาโยง

ตรัง

บจก. เต็มลิตรบริการ

เมือง

ภูเก็ต

หจก. ปิ ชยดาปิ โตรเลียม สาขา 3

88 หมู่ 4 ตาบลรัษฎา อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
85 ถนนบ้ านโพธิ์ ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

เมือง

ตรัง

หจก. ปิ ชยดาปิ โตรเลียม

265 หมู่ที่ 3 ตาบลหนองช้ างแล่น อาเภอห้ วยยอด จังหวัดตรัง 92130

ห้ วยยอด

ตรัง

บจก. ตรังคสุวรรณ (สาขา 1)

235 ถ.พัทลุง ต. ทับเที่ยง อ. เมืองตรัง จ. ตรัง 92000

เมือง

ตรัง

X10

บจก. พัฒน์ดาพล

69/3 หมู่ 3 ต. คุระบุรี อ. คุระบุรี พังงา 82150

คุระบุร๊

พังงา

X10

หจก. วีรชัยหล่มสักเซอร์ วิส

22 ถ. สามัคคีชยั ต. หล่มสัก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ 67110

หล่มสัก

เพชรบูรณ์

หจก. ขอนแก่นสมชาย บริการ

68/41 ถ. กลางเมือง ต ในเมือง อ เมือง จ ขอนแก่น 40000

เมือง

ขอนแก่น

หจก. อาร์ ทเู อ็น สตาร์

127 หมู่ 1 ถ. พหลโยธิน ต หนองยาว อ เมือง จ สระบุรี 18000

เมือง

สระบุรี

หจก. ดาวสุพิชชา

92/28 ถ. มิตรภาพ ต ในเมือง อ เมือง จ ขอนแก่น 40000

เมือง

ขอนแก่น

หจก. สุทธิกานต์

79 หมู่ 6 ถ. บ้ านหมี่-โคกสาโรง ต โพนทอง อ บ้ านหมี่ จ ลพบุรี 15110

บ้ านหมี่

ลพบุรี

หจก. ดาวขจรเกียรติ

45/37 ถ. มิตรภาพ ต ในเมือง อ เมือง จ ขอนแก่น 40000

เมือง

ขอนแก่น

หจก. ดาวนิวขอนแก่น

339 หมู่ 1 ถนนมะลิวลั ย์ ต บ้ านเป็ ด อ เมือง จ ขอนแก่น 40000

เมือง

ขอนแก่น

หจก. ซุปเปอร์ สปี ด

444/4 หมู่ 6 ถ. มลิวรรณ ต เชียงคาน อ เชียงคาน จ เลย 42110

เชียงคาน

เลย

บจก. มีแสงปิ โตรเลียมเพชรบูรณ์

113 หมู่ 12 ต น ้าชุน อ หล่มสัก จ เพชรบูรณ์ 67110

หล่มสัก

เพชรบูรณ์

หจก. อัมพรอนันต์

225/1 หมู1่ 9 ต ท่าพระ อ เมือง จ ขอนแก่น 40261

เมือง

ขอนแก่น

หจก. ลพบุรี เรสซิเดนซ์

6/4 หมู่ท4ี่ ต นายาว อ พระพุทธบาท จ สระบุรี 18120

พระพุทธบาท

สระบุรี

หจก.สหแสงหิรัญปิ โตรเลียม

253/2 หมู1่ 3 ถนนศุภวงษ์ ราลึก ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210

หนองบัวแดง

ชัยภูมิ

X10

X10

X10
X10
X10

หจก. สุกัญญา เซอร์ วิส แอนด์ รีไซเคิล

149 หมู1่ 4 ต.ด่านซ้ าย อ.ด่านซ้ าย จ.เลย 42120

ด่านซ้ าย

เลย

หจก. ม่วงเจริญ

223 หมู่ 1 ตาบลคาพราน อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220

วังม่วง

สระบุรี

หจก. แก้ วมาบริการ

226 หมู่ที่ 9 ถ. เลย-เชียงคาน ต. นาอ้ อ อ.เมือง เลย 42000

เมือง

เลย

หจก. เล้ าตระกูล

182 หมู่ที่ 10 ตาบลบ้ านพริก อาเภอบ้ านนา จังหวัดนครนายก 26110

บ้ านนา

นครนายก

หจก. แสงชัยออยล์

194 หมู่ที่ 4 ตาบลทับกวาง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

แก่งคอย

สระบุรี

X10

บจก. ช้ างภูมิ ปิ โตรเลียม

489 หมู่ 10 ตาบลเมือง อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

เมือง

เลย

X10

หจก. ประสานไทย ปิ โตรเลียม

8 หมู่ที่ 9 ตาบลนาอาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

เมือง

เลย

หจก. สหายาบริการ 1994

211 ถนนเลย-นาด้ วง ตาบลกุดป่ อง อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

เมือง

เลย

หจก. มวกเหล็กดารงค์บริการ
หจก. ชลสิทธิ์ รุ่งเรือง ออยล์

464 หมู่ที่ 9 ตาบลมิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180

มวกเหล็ก

สระบุรี

X10

233 หมู่ที่ 3 ตาบลดีลงั อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220

พัฒนานิคม

ลพบุรี

X10

บจก. สยามนิสสันสิงห์บรุ ี สาขา 5

182/1 หมู่ที่ 7 ตาบลบางงา อาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150

ท่าวุ้ง

ลพบุรี

X10

หจก. ไม้ ทองปิ โตรเลียม

71 หมู่ที่ 8 ตาบลห้ วยไร่ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 41150

คอนสวรรค์

ชัยภูมิ

X10

หจก. อัมพรอนันต์ สาขา 2

199/1 หมู่ที่ 13 ตาบลท่าพระ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260

เมือง

ขอนแก่น

X10

หจก. เดชดีพานิช

455/5 ถ. ราเมศวร์ ต คูหาสวรรค์ อ เมือง จ พัทลุง 93000

เมือง

พัทลุง

บจก. ขนอมแสงดาว 888

56/1 หมู่ 12 ต ขนอม อ ขนอม จ นครศรีธรรมราช 84120

ขนอม

นครศรีธรรมราช

หจก. บุญธรรมเซอร์ วิส

37/2 ถ.พลพิชยั ต หาดใหญ่ อ หาดใหญ่ จ สงขลา 90110

หาดใหญ่

สงขลา

หจก. เดชดีพานิช (สาขาเขาเจียก)

44 หมู่ 2 ถ. เอเซีย ต เขาเจียก อ เมือง จ พัทลุง 93000

เมือง

พัทลุง

บจก. เอส วี ไอ เอ็นเตอร์ ไพรส์

214 ถ. พิพิธภักดี ต สะเตง อ เมือง จ ยะลา 95000

เมือง

ยะลา

บจก. ทรัพย์รัตนมณี

248/1 หมู่ 5 ถ. สงขลา-ระโนด ต สทิ ้งหม้ อ อ เมืองสิงหนคร จ สงขลา 90130

เมืองสิงหนคร

สงขลา

หจก. หาดใหญ่ เอ็ม พี เซอร์ วิส

1687 ถ. เพชรเกษม ต หาดใหญ่ อ หาดใหญ่ จ สงขลา 90110

หาดใหญ่

สงขลา

หจก. มิตรไทย สุไหงโก-ลก

261 ถ. ประชาวิวฒ
ั น์ ต สุไหงโก-ลก อ สุไหงโก-ลก จ นราธิวาส 96120

สุไหงโก-ลก

นราธิวาส

หจก. มิตรไทย สุไหงโก-ลก 2

37/9 หมู่ 2 ต ปาเสมัส อ สุไหงโก-ลก จ นราธิวาส 96120

สุไหงโก-ลก

นราธิวาส

หจก. สตูลวัฒนา

69/1 ถนนศุลกานุกูล ต พิมาน อ เมือง จ สตูล 91000

เมือง

สตูล

หจก. สมุยออยล์เซอร์ วิส (2000)

35/24 หมู่ 1 ต อ่างทอง อ เกาะสมุย จ สุราษฎร์ ธานี 84140

เกาะสมุย

สุราษฎร์ ธานี

หจก. วัฒนฐากูร

158 ถ. สายเอเซีย ต ท่าช้ าง อ บางกล่า จ สงขลา 90110

บางกล่า

สงขลา

หจก. ดาวนภา

165/12 หมู่ 5 บ้ านคลองแงะ ต พังลา อ สะเดา จ สงขลา 90170

สะเดา

สงขลา

X10
X10

X10

X10

หจก. ดาวเมืองใหม่

500/2 หมู่ 4 ต คลองแห อ หาดใหญ่ จ สงขลา 90110

หจก. เชวง บริการ

หาดใหญ่

สงขลา

163/20 ถ. ปาดังเบซาร์ ต สะเดา อ สะเดา จ สงขลา 90120

สะเดา

สงขลา

หจก.กิจบุญแก้ วออยล์แอนด์เซอร์ วิส

11/33 หมู่ที่ 6 ถ. ชนเกษม ต มะขามเตี ้ย อ เมือง จ สุราษฎร์ ธานี 84000

เมือง

สุราษฎร์ ธานี

บจก. พี.เอ็ม. ออยล์ (สาขา2)

486 หมู่ 2 บ้ านนา ต บ้ านนา อ บ้ านนาเดิม จ สุราษฎร์ ธานี 84240

บ้ านนาเดิม

สุราษฎร์ ธานี

บจก. พี.เอ็ม. ออยล์

416/14 หมู่ 2 ต บ้ านนา อ บ้ านนาเดิม จ สุราษฎร์ ธานี 84240

บ้ านนาเดิม

สุราษฎร์ ธานี

หจก. เฉวงออยล์

102/2 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ ธานี 84320

เกาะสมุย

สุราษฎร์ ธานี

หจก. หนึ่งกลการ

54/9 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

เมือง

นครศรีธรรมราช

หจก. ดาวตะโหมด

369 หมู1่ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160

ตะโหมด

พัทลุง

หจก. ดาวในเมือง

81 ถ. รามวิถี ต. บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

เมือง

สงขลา

X10

บจก. โตโอ

158/20 หมู่ที่ 3 ตาบลท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

ท่าศาลา

นครศรีธรรมราช

X10

บจก. ท่าโรงช้ างปิ โตรเลียม

101/3 หมู่ที่ 3 ตาบลท่าโรงช้ าง อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84130

พุนพิน

สุราษฎร์ ธานี

บจก. สุพล รัตนา ออยล์
หจก. พรสิทธิ์ ไพรสณฑ์

464 หมู่ที่ 1 ตาบลอิปัน อาเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84210

พระแสง

สุราษฎร์ ธานี

X10

ช้ างกลาง

นครศรีธรรมราช

X10

หจก. ดีพร้ อมปิ โตรเลียม

72 หมู่ที่ 7 ต.ช้ างกลาง อ.ช้ างกลาง จ. นครศรีธรรมราช 80220
17/27 ถนนชลประทาน ตาบลโพธิ์เสด็จ อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

เมิอง

นครศรีธรรมราช

X10

หจก. ปาล์มทวี (1995)

112/1 หมู่ที่ 3 ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130

ควนกาหลง

สตูล

X10

หจก. นพศรี

67/2 ถ. ทหาร ต หมากแข้ ง อ เมือง จ อุดรธานี 41000

เมือง

อุดรธานี

X10

บจก. ศรี พลัง

เมือง

อุดรธานี

X10

หจก. ดาวศิริธิดา

439 หมู่ 4 ถนนอุดร-ขอนแก่น ต บ้ านจัน่ อ เมือง จ อุดรธานี 41000
188 หมู่ 12 ถ. อุดร-หนองคาย ต โพธิ์ชยั อ เมือง จ หนองคาย 43000

เมือง

หนองคาย

X10

หจก. ดาวเฉลิมเกียรติ

210 หมู่ 8 ถ. อุดร-หนองคาย ต หมูมน่ อ เมือง จ อุดรธานี 41000

เมือง

อุดรธานี

X10

บจก. ดาวศรีไทยใหม่ 2006

799 หมู่ 1 ถ. อุดร-เชียงยืน ต บ้ านเลื่อม อ เมือง จ อุดรธานี 41000

เมือง

อุดรธานี

บจก. ช.วิบลู ย์บริการ 1996

7/1 หมู่ 12 ถนน กุมภวาปี -หนองหาน ต แชแล อ กุมภวาปี จ อุดรธานี 41110

กุมภวาปี

อุดรธานี

หจก. ชาตรีเซอร์ วิส

10/1 หมู่ 2 ถ. สกล-นาแก ต ตองโขบ อ โคกศรีสพุ รรณ จ สกลนคร 47280

โคกศรี สพุ รรณ

สกลนคร

หจก. บ้ านดุง อุดมทรัพย์

219 หมู่ 9 ต ศรีสทุ โธ อ บ้ านดุง จ อุดรธานี 41190

บ้ านดุง

อุดรธานี

X10

หจก. พิชยั บริการ

714 หมู1่ ถ.โพนพิสยั -บึงกาฬ ต จุมพล อ โพนพิสยั จ หนองคาย 43120

โพนพิสยั

หนองคาย

X10

หจก. รุ่งธเนศ

52 หมู่ 1 ต ปากคาด อ ปากคาด จ บึงกาฬ 43190

ปากคาด

บึงกาฬ

X10

หจก. ดาวณัฏฐชัยบริการ

219 หมู่ 2 ถนนบริบาลภูมิเขตต์ต บ้ านผือ อ บ้ านผือ จ อุดรธานี 41160

บ้ านผือ

อุดรธานี

X10

X10

X10

หจก. ช.วิบลู ย์ศรีธาตุ

254 หมู8่ ต ศรีธาตุ อ ศรีธาตุ จ อุดรธานี ศรีธาตุ อุดรธานี 41230

ศรี ธาตุ

อุดรธานี

หจก. บ้ านดุง อุดมทรัพย์ สาขา1

478 หมู่ท2ี่ ต.ม่วง อ.บ้ านม่วง จ.สกลนคร 47140

บ้ านม่วง

สกลนคร

หจก. ไพสิฐ ปิ โตรเลียม

กุมภวาปี

อุดรธานี

X10

บจก. ตั ้งเซ่งฮงหนองคาย

183 หมู5่ ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
517 หมู่ 5 ถ.หนองคาย-บึงกาฬ ต.โพธิ์ชยั อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

เมือง

หนองคาย

X10

หจก. ดาวณัฏฐชัย บริการ2

232 ตาบลบ้ านผือ อาเภอบ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

บ้ านผือ

อุดรธานี

X10

หจก. บัวทอง รุ่งเรืองออยล์

236 หมู่ที่ 10 ตาบลศรีสาราญ อาเภอน ้าโสม จ.อุดรธานี

น ้าโสม

อุดรธานี

X10

หจก. เคเอ็มบี ปิ โตรเลียม

9/1 หมู่ที่ 1 ต. ท่าบ่อ อ. ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

ท่าบ่อ

หนองคาย

X10

หจก. ดาวณัฏฐชัยบริการ สาขา 1

124 หมู่ที่ 7 ต.หายโศก อ.บ้ านผือ จ.อุดรธานี 41160

บ้ านผือ

อุดรธานี

X10

หจก. ช.วิบลู ย์หนองหาน

99 หมู่ที่ 19 ต. หนองเม็ก อ. หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

หนองหาน

อุดรธานี

X10

หจก. ช.วิบลู ย์พรเจริญ

363 หมู่ที่ 1 ตาบลพรเจริญ อาเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 38180

พรเจริญ

บึงกาฬ

X10

หจก. เรื องสินไทย แก๊ ส แอนด์ ออยล์

60/7-9 หมู่ที่ 5 ตาบลหมากแข้ ง อาเภอเมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

เมือง

อุดรธานี

X10

หจก. พัชราพรออยล์

185 หมู่ที่ 3 ตาบลผาตัง้ อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160

สังคม

หนองคาย

X10

หจก. อุดร เอ็นเนอจี

55 หมู่ที่ 11 ตาบลโนนสูง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41330

เมือง

อุดรธานี

หจก. แม่ประเทืองปิ โตรเลียม

220 หมู่ที่ 14 ตาบลวัดหลวง อาเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย 43120

โพนพิสยั

หนองคาย

X10

หจก. ช.วิบลู ย์โนนสะอาด

233 หมู่ที่ 2 ตาบลโนนสะอาด อาเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240

โนนสะอาด

อุดรธานี

X10

หจก. ช.วิบลู ย์คาตากล้ า

140 หมู่ที่ 16 ตาบลคาตากล้ า อาเภอคาตากล้ า จังหวัดสกลนคร 47250

คาตากล้ า

สกลนคร

X10

หจก. ป.สุคนธวัฒน์

264 หมู่ที่ 1 ตาบลสุมเส้ า อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150

เพ็ญ

อุดรธานี

X10

หจก. เพ็ญบุรี ปิ โตรเลียม

220 หมู่ที่ 5 ตาบลโคกกลาง อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150

เพ็ญ

อุดรธานี

X10

หจก. ช.วิบลู ย์ทา่ คันโท

16 หมู่ที่ 1 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190

ท่าคันโท

กาฬสินธุ์

หจก. ช.วิบลู ย์วงั สามหมอ

159 หมู่ที่ 9 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280

วังสามหมอ

อุดรธานี

X10

หจก. ภาณุวฒ
ั น์ ปิ โตรเลียม สกลนคร สาขา 4 58 หมู่ 5 ถนนสกล-นาแก ตาบลงิ ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

เมือง

สกลนคร

X10

หจก. ธนชัยการช่างสกลนคร สาขา 5

เมือง

สกลนคร

X10

หจก. ภาณุวฒ
ั น์ ปิ โตรเลียม สกลนคร สาขา 3 338/24 ถนนเลี่ยงเมือง ตาบลธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

เมือง

สกลนคร

หจก. ภาณุวฒ
ั น์ ปิ โตรเลียม สกลนคร

55 หมู่ 4 ถนนสกล-อุดร ตาบลพังขว้ าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

เมือง

สกลนคร

บจก. ช.วิบลู ย์บริการ 1996 สาขาสามพร้ าว

311 หมู่ที่ 9 ต.สามพร้ าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

เมือง

อุดรธานี

บจก. ปากช่องสันติสขุ

392 ถ. มิตรภาพ ต ปากช่อง อ ปากช่อง จ นครราชสีมา 30130

ปากช่อง

นครราชสีมา

79/2 ถนนเลี่ยงเมือง ตาบลธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

X10

X10

หจก. ดาวศรีสะเกษ-อุบล 1995

75 ถ. อุบล-ศรีสะเกษ ต คาน ้าแซบ อ วารินชาราบ จ อุบลราชธานี 34190

วาริ นชาราบ

อุบลราชธานี

หจก. ดาวรุ่งโรจน์บริการ

195 หมู่ 2 ถ. โชคชัย-เดชอุดม ต ประโคนชัย อ ประโคนชัย จ บุรีรัมย์ 31140

ประโคนชัย

บุรีรัมย์

หจก. ดาวศรีสะเกษ

349 หมู่ 5 ต หนองครก อ เมือง จ ศรีสะเกษ 33000

เมือง

ศรี สะเกษ

หจก. ดาว ช.เจริญ บริการ

259 หมู่ 12 ถ. ราชสีมา-โชคชัย ต โชคชัย อ โชคชัย จ นครราชสีมา 30190

โชคชัย

นครราชสีมา

หจก. ดาวเจริญเซอร์ วิส

119 หมู่ 10 ถ. มิตรภาพ ต โคกกรวด อ เมือง จ นครราชสีมา 30280

เมือง

นครราชสีมา

บจก. น ้ามันดาวร้ อยเอ็ด

เมือง

ร้ อยเอ็ด

X10

หจก. ดาวหนองตะมะ

198 หมู่ 14 ถ. ร้ อยเอ็ด-โพนทอง ต เหนือเมือง อ เมือง จ ร้ อยเอ็ด 45000
149 หมู่ 7 ถ.ศรีสะเกษ-อุบล ต โพธิ์ อ เมือง จ ศรีสะเกษ 33000

เมือง

ศรี สะเกษ

X10

บจก. สตาร์ นครพนม

397 ถ. นิตโย ต หนองญาติ อ เมือง จ นครพนม 48000

เมือง

นครพนม

บจก. ศรี ษะเกษแสงอรุณ

389 หมู่ 6 ต โพนข่า อ เมือง จ ศรีสะเกษ 33000

เมือง

ศรี สะเกษ

หจก. พรวิจิตรปั กธงชัย

81 หมู่ 8 ต นกออก อ ปั กธงชัย จ นครราชสีมา 30150

ปั กธงชัย

นครราชสีมา

หจก. สุวรรณเอสแอลเคบริการ

550 หมู่ 4 ต นาแก อ นาแก จ นครพนม 48130

นาแก

นครพนม

หจก. ดาวศรีพลัง สาขา 5

181 หมู่ 9 ต หนองงูเหลือม อ เฉลิมพระเกียรติ จ นครราชสีมา 30000

เฉลิมพระเกียรติ

นครราชสีมา

บจก. เฉลิมชัยปิ โตรเลียมน ้ามัน

6/4 หมู่ที่ 8 ต พญาเย็น อ ปากช่อง จ นครราชสีมา 30320

ปากช่อง

นครราชสีมา

บจก. น ้ามันกิตติพศ

96 หมู่ท3ี่ ต หนองกุง อ เมือง จ กาฬสินธุ์ 46000

เมือง

กาฬสินธุ์

หจก. วิทยาออยล์

113 หมู่ที่ 10 บ้ านน ้าคา ต. คาบง ห้ วยผึ ้ง กาฬสินธุ์ 46150

ห้ วยผึ ้ง

กาฬสินธุ์

หจก. ไทยฮั ้วเซอร์ วิส

281 หมู่ 1 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

ตระการพืชผล

อุบลราชธานี

บจก. แอดวานซ์แอลพีจี

10/2 หมู1่ 0 ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา 30430

สีดา

นครราชสีมา

หจก. วิบญ
ุ ชัย ปิ โตรเลียม

19 หมุ่ 7 ต.โพนทอง กิ่งอาเภอสีดา นครราชสีมา 30430

สีดา

นครราชสีมา

หจก. สามทองบริการ

34 หมู่ที่ 20 ตาบลยางตลาด อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

ยางตลาด

กาฬสินธุ์

หจก. เฉลิมพัชร ปิ โตรเลียม

332 หมู่ 21 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

เดชอุดม

อุบลราชธานี

หจก. เค.ซี.จี.ปิ โตรเลียม

2 ถนนชยางกูร ก ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

เมือง

มุกดาหาร

X10

หจก. สังขะรุ่งเรือง

200 หมู่ที่ 4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตาบลสังขะ อาเภอสังขะ สุรินทร์ 32150

สังขะ

สุรินทร์

X10

หจก. นางรองทองสมหมาย

222 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตาบลนางรอง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

นางรอง

บุรีรัมย์

X10

บจก. บีทดี ี ปิ โตรเลียม

339 หมู่ 7 ตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

มุกดาหาร

มุกดาหาร

X10

หจก. นางรองหงษ์ ทอง

59 หมู่ 5 ตาบลนางรอง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

นางรอง

บุรีรัมย์

X10

บจก. ดาววิชยั ไชโย

438 หมู่ 1 ถนนราชสีมา-โชคชัย ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

เมือง

นครราชสีมา

X10

X10

X10

X10

X10

หจก. ธณภณ 54

155 หมู่ที่ 3 ตาบลนากระแซง อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

เดชอุดม

อุบลราชธานี

หจก. ทองเต็ม ปิ โตรเลียม

178/5 หมู่ที่ 5 ต.สาโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180

ไพรบึง

ศรี สะเกษ

บจก. ธวัลรัตน์ ปิ โตรเลียม

557 หมู่ที่ 4 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ. สุรินทร์ 32230

บัวเชด

สุรินทร์

หจก. รวยถาวร

959 หมู่ที่ 5 ตาบลทุ่งกระเต็น อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210

หนองกี่

บุรีรัมย์

X10

X10

