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# ปี-เดือน แหล่งกำเนิดมนพิษ เจ้าของ/ผู้ครอบครอง

1 2563-10 ptc 676 เชียงเครือ นายภูวดล ฝากงคำ

2 2563-11 ptc 676 เชียงเครือ นายภูวดล ฝากงคำ

3 2563-12 ptc 676 เชียงเครือ นายภูวดล ฝากงคำ

4 2564-01 ptc 676 เชียงเครือ นายภูวดล ฝากงคำ

5 2564-02 ptc 676 เชียงเครือ นายภูวดล ฝากงคำ

6 2564-03 ptc 676 เชียงเครือ นางสาววรรณภาร์ ผาอินทร์

7 2564-04 ptc 676 เชียงเครือ น.ส.วรรรภาร์ ผาอินทร์

8 2564-05 ptc 676 เชียงเครือ วรรณภาร์ ผาอินทร์

9 2564-06 ptc 676 เชียงเครือ น.ส.วรรรภาร์ ผาอินทร์

10 2564-07 ptc 676 เชียงเครือ น.ส.วรรณภาร์ ผาอินทร์

11 2564-09 ptc 676 เชียงเครือ นายชัชวินท์ ทองสุ

12 2563-10 บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด นางส่าวไพจิตร   น้อยตะพัน

13 2563-11 บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด นางสาวไพจิตร     น้อยตะพัน

14 2563-12 บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด นางสาวไพจิตร   น้อยตะพัน

15 2564-01 บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด นางสาวไพจิตร    น้อยตะพัน

16 2564-02 บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด นางสาวไพจิตร   น้อยตะพัน

17 2564-03 บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด นางสาวไพจิตร   น้อยตะพัน

18 2564-04 บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด นางสาวไพจิตร   น้อยตะพัน

19 2564-06 บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด นางสาวไพจิตร   น้อยตะพัน

20 2564-07 บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด นางสาวไพจิตร  น้อยตะพัน

21 2564-08 บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด นางสาวไพจิตร   น้อยตะพัน

22 2564-09 บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด นางสาวไพจิตร   น้อยตะพัน

23 2563-10 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาเชียงเครือ2 วงค์วิชิต อุทรัง

24 2563-11 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาเชียงเครือ2 วงค์วิชิต อุทรัง
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25 2563-12 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาเชียงเครือ2 วงค์วิชิต อุทรัง

26 2564-01 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาเชียงเครือ2 วงค์วิชิต อุทรัง

27 2564-02 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาเชียงเครือ2 วงค์วิชิต อุทรัง

28 2564-03 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาเชียงเครือ2 นางสาว ปณิตา ตะลาด

29 2564-04 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาเชียงเครือ2 นางสาว ปณิตา ตะลาด

30 2564-05 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาเชียงเครือ2 นางสาว ปณิตา ตะลาด

31 2564-06 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาเชียงเครือ2 นางสาว ปณิตา ตะลาด

32 2564-07 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาเชียงเครือ2 ปณิตา ตะลาด

33 2564-08 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาเชียงเครือ2 ปณิตา ตะลาด

34 2564-09 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาเชียงเครือ2 ปณิตา ตะลาด

35 2563-10 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปิยะ เตชะสกุลกิจกูร

36 2563-11 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปิยะ เตชะสกุลกิจกูร

37 2563-12 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปิยะ เตชะสกุลกิจกูร

38 2564-01 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปิยะ เตชะสกุลกิจกูร

39 2564-02 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปิยะ เตชะสกุลกิจกูร

40 2564-03 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปิยะ เตชะสกุลกิจกูร

41 2564-04 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปิยะ เตชะสกุลกิจการ

42 2564-05 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปิยะ เตชะสกลกิจกูร

43 2564-06 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปิยะ เตชะสกลกิจกูร

44 2564-07 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปิยะ เตชะสกลกิจกูร

45 2564-08 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปิยะ เตชะสกลกิจกูร

46 2564-09 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปิยะ เตชะสกลกิจกูร


