
No. ช่ือสถานีบริการ ถนน

1 BCP-เจรญิกรุงตดัใหม่ เจรญิราษฎร์
2 BCP-พระราม 3 (3) พระราม 3
3 BCP-เพชรเกษม 57 เพชรเกษม
4 BCP-ประชาอุทศิ ประชาอุทศิฝัง่ซา้ย
5 BCP-วดัก าแพง ซอยเทยีนทอง
6 BCP-ป่ินเกลา้-นครชยัศร ี2 สายป่ินเกลา้-นครชยัศรี
7 BCP - พระราม 2 กม.11 พระราม 2
8 BCP - เพชรเกษม 92 เพชรเกษม
9 BCP-ราษฎรบ์ูรณะ 1 ราษฎรบ์ูรณะ
10 BCP - กาญจนาภเิษก (บางบอน) กาญจนาภเิษก
11 BCP - พระราม 2 กม.12 พระรามที ่2
12 BCP-กาญจนาภเิษก (2) กาญจนาภเิษก
13 BCP - บรมราชชนนี กม.10 ขาเขา้ บรมราชชนนี
14 หจก.ตนัตยาวทิย ์จ.ีเอส. นางลิน้จี่
15 หจก.รุ่งทวทีรพัย ์ปิโตรเลยีม ราษฎรบ์ูรณะ
16 หจก.พแีอนดเ์อน็ ทรพัยร์ุ่งเรอืงกจิ สุขสวสัดิ ์
17 หจก.จอมชาย ปิโตรเลยีม รตันกวี
18 หจก.รุ่งแสงปิโตรเลยีม บรมราชชนนี
19 บรษิทั ณฐัพล (1993) จ ากดั บรมราชชนนี
20 บรษิทั สุวมิลเรยีลเอสเตท จ ากดั จรญัสนิทวงศ ์35 - คลองชกัพระ
21 บรษิทั บางขนุเทยีน ปิโตรเลยีม จ ากดั สมเดจ็พระเจา้ตากสนิ
22 บรษิทั เจรญิราษบูรณะ จ ากดั ราษฎรบ์ูรณะ
23 บรษิทั สนิป่ินเกลา้ จ ากดั บรมราชชนนี
24 บรษิทั กลัปพฤกษ์ เนเชอรลั แก๊ส ซพัพลาย สุขาภบิาล
25 บรษิทั ราษฎรบ์ูรณะบรกิาร จ ากดั ราษฎรบ์ูรณะ
26 บรษิทั สุทธจิติพฒันา จ ากดั พุทธมณฑล สาย 4

สถานีบริการน ้ามนัท่ีเข้าร่วมโครงการ รกัษ์ ปัน สขุ 200 แห่ง

กรงุเทพมหานคร



27 บจก.สยามสุขสวสัดิ(์สาขาพุทธมนฑลสาย 2)
28 บรษิทั เคแอนดพ์วีุฒากาศ จ ากดั วุฒากาศ
29 บรษิทั เอกนลพรรณ สตาร ์จ ากดั กาญจนาภเิษก
30 หจก.ธาตุทองปิโตรเลยีม บางขนุเทยีน-ชายทะเล
31 BCP-สุวนิทวงศ ์4 สุวนิทวงศ(์304)
32 BCP-ลาดพรา้ว 111 ลาดพรา้ว
33 BCP-คู่ขนานเอกมยั-รามอนิทรา 1 ประดษิฐม์นูธรรม
34 BCP-รามอนิทรา กม.14 รามอนิทรา
35 BCP-สุวนิทวงศ ์2 สุวนิทวงศ์
36 BCP-กรุงเทพกรฑีา กรุงเทพกรฑีา
37 BCP-สุขาภบิาล 1 (2) นวมนิทร์
38 BCP-วชัรพล วชัรพล
39 BCP - ลาดพรา้ว 101 ลาดพรา้ว 101 (วดับงึทองหลาง)
40 BCP - นิมติใหม ่2 นิมติใหม่
41 BCP - เลยีบวารี เลยีบวารี
42 BCP-นวลจนัทร์ นวลจนัทร์
43 BCP - ศรนีครนิทรส์มติเิวช ศรนีครนิทร์
44 BCP - รามอนิทรา 71 คูบ้อน
45 BCP - รามค าแหง 164 รามค าแหง
46 BCP - ร่มเกลา้ ร่มเกลา้
47 BCP - เสรไีทย เสรไีทย
48 หจก.ประวรีปิ์โตรเลยีม นิมติใหม่
49 บรษิทั ตระกลูทมิปิโตรเลยีม จ ากดั สุขาภบิาล 5
50 บรษิทั โมเดริน์ บซิ จ ากดั พระยาสุเรนทร์
51 BCP-รา้นสหกรณ์การสือ่สารแห่งประเทศไทย จ ากดั แจง้วฒันะ
52 BCP - วภิาวดรีงัสติ วภิาวดรีงัสติ
53 BCP - สวสัดกิาร TOT แจง้วฒันะ
54 BCP - พหลโยธนิ กม.22 พหลโยธนิ
55 BCP - สายไหม 63 สุขาภบิาล 5
56 หจก.แสงป่ิน คา้น ้ามนั สายเพิม่สนิ-ออเงนิ
57 บรษิทั สายไหมคารแ์ก๊ส จ ากดั วภิาวดรีงัสติ



58 BCP-มหาดไทย รามค าแหง
59 BCP-สวสัดกิารกรมประชาสมัพนัธ์ พระราม 6
60 BCP-เพชรบุร-ีพระราม 9 รมิคลองแสนแสบ
61 BCP-สวสัดกิารกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม มติรไมตรี
62 BCP-ประชาอุทศิ-เหมง่จ๋าย ประชาอุทศิ
63 BCP-คู่ขนานเอกมยั-รามอนิทรา 3 ประดษิฐม์นูธรรม
64 BCP-กรุงธนบุร ี2 กรุงธนบุรี
65 BCP-คู่ขนานเอกมยั-รามอนิทรา(2) ประดษิฐม์นูธรรม
66 BCP-พระราม 6 พระราม 6
67 BCP - คู่ขนานเอกมยั-รามอนิทรา (4) ประดษิฐม์นูธรรม
68 BCP - พฒันาการ พฒันาการ
69 BCP - คู่ขนานเอกมยั-รามอนิทรา (5) ประดษิฐม์นูธรรม
70 BCP - พฒันาการ 27 พฒันาการ
71 BCP - ทุง่มหาเมฆ นางลิน้จี่
72 BCP - อ่อนนุช 17/1 อ่อนนุช
73 BCP-สาทรตดัใหม ่2 สาทรตดัใหม่
74 BCP - สตรวีทิย ์2 สุคนธสวสัดิ ์
75 BCP - เพชรบุรตีดัใหม่ เพชรบุรตีดัใหม่
76 BCP - อ่อนนุช 55 อ่อนนุช
77 บรษิทั กมิเอง็ ปิโตรเลยีม (2544) จ ากดั อ่อนนุช
78 หจก.อโีคเพาเวอรก์รุ๊ป ศรนีครนิทร์
79 หจก.ซุปเปอร ์เค.รชิ ซ.ลาดพรา้ว 80 แยก 22
80 หจก.อโีคเพาเวอรก์รุ๊ป เฉลมิพระเกยีรต ิร.9
81 หจก.หงษ์ศริชิยั เทยีมร่วมมติร
82 หจก.เกรททาเลน้ทอ์อยล์ โชคชยั 4
83 BCP-สวสัดกิารกรมอุตุนิยมวทิยา สุขมุวทิ
84 BCP-สุขมุวทิ 99 สุขมุวทิ
85 BCP-สุขมุวทิ 39 สุขมุวทิ 39
86 BCP-เอกมยั สุขมุวทิ 63
87 BCP-สุขมุวทิ 101/1 สุขมุวทิ
88 BCP - อุดมสุข 45 สุขมุวทิ 103



89 BCP - สุขมุวทิ 62 สุขมุวทิ
90 สถานีบรกิารน ้ามนัเพือ่สวสัดกิารสรรพาวุธทหารเรอื รมิทางรถไฟสายเก่า
91 BCP-จรญัสนิทวงศ์ จรญัสนิทวงศ์
92 BCP-สถานีรถไฟบางซื่อ
93 BCP - ENCO วภิาวดรีงัสติ
94 บรษิทั ฤทธิร์ดา จ ากดั บรมราชชนนี
95 บรษิทั ก าแพงเพชร ปิโตรเลยีม จ ากดั ก าแพงเพชร 2
96 บรษิทั กรุงธน แก๊ส แอนด ์ออยล ์จ ากดั ราชวถิี

97 BCP-บางพนู 2 สายเลยีบคลองรงัสติ (3100)
98 BCP-สวสัดกิารศนูยฝึ์กอบรมวศิวกรรมเกษตรบางพนู สายรงัสติ-ปทุมธานี
99 BCP-พหลโยธนิ กม.38 พหลโยธนิ
100 BCP-นวนคร นวนคร 5
101 BCP - ล าลกูกา (คลอง 1)
102 BCP - ลาดหลมุแกว้ สายปทุมธานี-ลาดหลมุแกว้
103 หจก.จุฑาสมติร สายปทุมธานี-บางควูดั
104 บรษิทั ร ่ารวย ปิโตรเลยีม จ ากดั รงัสติ-นครนายก
105 บรษิทั ลิม้เจรญิผล จ ากดั รงัสติ-ปทุมธานี
106 หจก.บุญคุม้ออยลบ์รกิาร (1993) เลยีบคลองสอง
107 บรษิทั เบสท ์เอน็เนอรย์ี ่พลสั จ ากดั พหลโยธนิ
108 บรษิทั เบสท ์เอน็เนอรย์ี ่พลสั จ ากดั
109 บรษิทั รวยรุ่งเรอืง ปิโตรเลยีม จ ากดั ล าลกูกา

110 หจก.สมัฤทธิอ์อยล์ สายรงัสติ-นครนายก

111 BCP-บางปะกง สายฉะเชงิเทรา-บางปะกง
112 BCP - สุวนิทวงศ ์(1) สุวนิทวงศ์
113 BCP-บางคลา้ สายฉะเชงิเทรา-กบนิทรบุ์ร ี(304)
114 BCP-สุวนิทวงศ ์3 สุวนิทวงศ์
115 BCP - แปลงยาว สายฉะเชงิเทรา-สตัหบี (331)
116 หจก.สุขสมบูรณ์ เซอรว์สิ สายฉะเชงิเทรา-พนมสารคาม
117 บรษิทั เอส.ว.ีโพรเกรสซฟี จ ากดั(สาขาบางปะกง 1) บางนา-ตราด

ปทุมธานี

ฉะเชิงเทรา



118 บรษิทั ฉะเชงิเทรา อนนัตกจิ จ ากดั ฉะเชงิเทรา-บางน ้าเปรีย้ว
119 บรษิทั เคเอสเอม็ ฉะเชงิเทรา ปิโตรเลยีมจ ากดั บางปะกง-ฉะเชงิเทรา

120 BCP-รตันาธเิบศร์ รตันาธเิบศร์
121 BCP-บางบวัทอง 1 สายตลิง่ชนั-สุพรรณ
122 BCP-สาขาประชาชืน่ ประชาชืน่
123 BCP-สาขาบางบวัทอง-ไทรน้อย(3) สายบางบวัทอง-ไทรน้อย
124 BCP-ไทรน้อย สายบางกรวย-ไทรน้อย
125 BCP-แคราย ตวิานนท์
126 BCP - แจง้วฒันะ 22 แจง้วฒันะ
127 BCP - ราชพฤกษ์ ราชพฤกษ์
128 BCP - แคราย 2 ตวิานนท์
129 BCP - ราชพฤกษ์ 2 ราชพฤกษ์
130 BCP - บางบวัทอง 2 สายบางบวัทอง-สุพรรณบุร ี(340)
131 BCP - กาญจนาภเิษก กม.41 -
132 BCP - เมอืงทองธานี
133 บรษิทั กาญจนศกัดิ ์(1994) จ ากดั แจง้วฒันะ
134 หจก.รุ่งทวิา ปิโตรเลยีม ตวิานนท์
135 บรษิทั ไอ.อ.ี เทรดดิง้ จ ากดั ตวิานนท์
136 หจก.นครอนิทรพ์ฒันา ราชพฤกษ์
137 บรษิทั รตันา แก๊ส แอนด ์ออยล ์จ ากดั รตันาธเิบศร์
138 บรษิทั พรธวฒัน์ แก๊ส แอนด ์ออยล ์จ ากดั รตันาธเิบศร์
139 บรษิทั งามวงศว์านแก๊ส แอนด ์ออยล ์จ ากดั งามวงศว์าน
140 หจก. น เจรญิแก๊ส -

141 BCP-ศรนีครนิทร์ ศรนีครนิทร์
142 BCP-เคหะบางพลี เทพารกัษ์
143 BCP-บางนา-ตราด กม.13 สายบางนา-ตราด กม.13
144 BCP-บางพลี หน้าทางเขา้อ าเภอบางพลี
145 BCP-ปากน ้า สุขมุวทิ

สมุทรปราการ

นนทบรีุ



146 BCP-บางนา-ตราด กม.22 สายบางนา-ตราด
147 BCP-สาขาเทพารกัษ์ กม.9 เทพารกัษ์ กม. 9
148 BCP-สาขากิง่แกว้ กิง่แกว้
149 BCP-บางนา-ตราด กม.27 สายบางนา - ตราด
150 BCP-ปากน ้า 2 สุขมุวทิ
151 BCP - ปู่ เจา้ ปู่ เจา้สมงิพราย
152 BCP - บางพลใีหญ่ ซอยวดับางพลใีหญ่ใน
153 BCP - บางนา-ตราด กม.16 บางนา-ตราด
154 BCP - เทพารกัษ์ กม.7 เทพารกัษ์
155 BCP - เทพารกัษ์ กม.11 เทพารกัษ์ กม. 11
156 BCP - ศรนีครนิทร ์ศรด่ีาน 6 -
157 หจก.ทบัทมิเรอืนทอง นิคมอุตสาหกรรมบางปู
158 หจก.ชยัเพญ็ออยล ์(2007) ปู่ เจา้สมงิพราย (3113)
159 บรษิทั กมิเอง็ ปิโตรเลยีม (2544) จ ากดั สุขสวสัดิ ์กม. 12
160 หจก.เอน็เนอรย์ี-่วนั สุขมุวทิ 107
161 บรษิทั กรนี สแควร ์จ ากดั -
162 บรษิทั ปิยะการปิโตรเลยีม จ ากดั แพรกษา
163 บรษิทั ร ่ารวยทรพัยปิ์โตรเลยีม จ ากดั สุขมุวทิ
164 บรษิทั บ.ีซ.ีปิโตรเลยีม จ ากดั สุขมุวทิ(โคง้โพธิ)์
165 บรษิทั เค เอ เอส ออยล ์จ ากดั วดัศรวีารน้ีอย
166 บรษิทั สยามสุขสวสัดิ ์จ ากดั -
167 บรษิทั ภริพฒัน์ แก๊ส แอนด ์ออยล ์จ ากดั
168 บรษิทั เบสท ์เอน็เนอรย์ี ่พลสั จ ากดัสาขา 25
169 บรษิทั ซุปเปอรเ์ซน็ทรลัแก๊ส จ ากดั เทพารกัษ์

170 BCP-เพชรเกษม ในเมอืง
171 BCP-นครชยัศรี เพชรเกษม
172 BCP-ก าแพงแสน มาลยัแมน
173 BCP-สามพราน สายป่ินเกลา้-นครชยัศรี
174 BCP-สามพราน 2 สายป่ินเกลา้ - นครชยัศรี
175 BCP-นครชยัศร ี2 เพชรเกษม

นครปฐม



176 BCP - เพชรเกษม ขาเขา้ กม.61 เพชรเกษม
177 บรษิทั ออ้มใหญ่ปิโตรเลีย่มเซอรว์สิ จ ากดั เพชรเกษม

178 BCP-พทัยาเหนือ พทัยาเหนือ
179 BCP-ชลบุร1ี01 สุขมุวทิ
180 BCP-บายพาส-ชลบุรี สายบายพาส-ชลบุรี
181 BCP-บางละมงุ สุขมุวทิ
182 BCP-หนองปรอื สายสตัหบี-ฉะเชงิเทรา (331)
183 BCP-พทัยาใต้ สุขมุวทิ
184 BCP-สาขาพนสันิคม สุขประยรู
185 BCP - พทัยากลาง สุขมุวทิ(3)
186 BCP - บายพาส-ชลบุร ีกม.1 สายออ้มเมอืงชลบุรี
187 BCP - หนองมน สุขมุวทิ
188 BCP - บ่อวนิ 2 สายฉะเชงิเทรา-สตัหบี(331)
189 BCP - บ่อวนิ 1 สตัหบี-ฉะเชงิเทรา (331)
190 BCP - บา้นบงึ สายชลบุร-ีบา้นบงึ
191 BCP - ศรรีาชา กม.119 สุขมุวทิ
192 BCP - มาบเอยีง กม.15
193 BCP - นาเกลอื สุขมุวทิ กม.142
194 บรษิทั วนิเนอรย์ี ่(ไทยแลนด)์ จ ากดั ทางหลวงหมายเลข 7
195 บรษิทั พลงังานชลบุร ีจ ากดั -
196 บรษิทั เพช็รประสทิธิ ์แอลพจี ีจ ากดั -
197 บรษิทั เพชรศกิวสั ปิโตรเลยีม จ ากดั
198 หจก.ราชาวดแีก๊สแอนดปิ์โตรเคมคีลัส์
199 สถานีบรกิารน ้ามนัสวสัดกิารหน่วยบญัชาการต่อสูอ้ากาศยานและรกัษาฝัง่สุขมุวทิ (สอ.2/ สอรฝ)

200 บรษิทั ท ีเอช แอล ปิโตรเลยีม จ ากดั 

ชลบรีุ


