รหัสอู่
G1009
G1182
G1343
G1248
G1439
G1519
G1526
G1527
G1579
G1697
G1700
G1711
G1723
G1724
G1737
G1747
G1784
รหัสอู่
G1020
G1031
G1128
G1345
G1319
G1488
G1589
G1624
G1638
G1681
G1685
G1696
G1844
G1845
G1850
G1872

ชื่ ออู่
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด อมตะกระจกรถยนต์ (ชลบุรี)
ช.กิจทวีทรัพย์ ยานยนต์ (จ.ชลบุรี)
อู่
ร้าน
ชาญ เซฟตี้
ชัยเจริ ญกระจกรถยนต์ (จ.ชลบุรี)
อู่
สุ รีพร ออยล์ ทรานสปอร์ต ( จ.ชลบุรี )
บริ ษทั
เอ็น เอ็ม ออโต้ จำากัด (ชลบุรี)
บริ ษทั
สุ วรรณการช่าง ( จ.ชลบุรี )
หนองเกตุใหญ่ ( จ.ชลบุรี )
อู่
บริ ษทั
ธรรมพุทธรักษา
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด เอส เอ็ม โชครุ่ งเรื องการาจ
บริ ษทั
อินเตอร์คาร์การาจ
อำาไพ ทรงแสงธรรม
บริ ษทั
เคเคบอดี้เซอร์วิส จำากัด
ร้าน
สุ เมธ เพ้นท์
วิชยั ยศการช่าง จำากัด จ.ชลบุรี
บริ ษทั
แต้ลง้ ฮั้ว (ทีแอลเอช) 95 กรุป๊
บริ ษทั
วิชยั การช่างวัน (ชลบุรี)
อู่

จ.ชลบุรี

จำากัด

จำากัด
จำากัด

จำากัด ( จ.ชลบุรี )

ชื่ ออู่

บริ ษทั
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด
อู่
อู่
บริ ษทั
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด
บริ ษทั
บริ ษทั
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด
อู่
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด

สุ พจน์กระจก 2003 (ระยอง)
ระยอง ออโต้คาร์
ป.มอเตอร์
ปลวกแดง การาจ (จ.ระยอง)
อินเตอร์ เพ้นท์ จ.ระยอง
ยินดีออโต้เซอร์วิส
ทีเจ คอนสตรัคชัน่
ระยองออโต้พาร์ท กระจกยนต์ จำากัด
เบนซ์ คาร์เพ้นท์ แอนด์ แคร์
กำาพล ทูเค
ปลวกแดงกระจกยนต์
ระยองออโต้พาร์ท
เอ ออโต้กลาส
โปรเซอร์วิส
มิตรภาพ เคาะ พ่นสี
เอ ออโต้กลาส ( สำานักงานใหญ่)

จำากัด(ระยอง)
(ระยอง)

จำากัด จ.ระยอง
จำากัด

ที่อยู่
เบอร์ โทรศัพท์
34/36-37 ม.12 ต.นาป่ า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
089-9369817,081-7625750
6/12 ม.6 ถ.สาย331 ต.บ่อวิน อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20230
038-345-669
197/2 ม.6 ถ.สุ ขมุ วิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
086-3413342,089-1883396
่
98/10 ม.9 ถ.สุ ขมุ วิท ต.ทุงสุ ขลา อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20230
038-490297
38/1 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
445 หมู่ที่ 10 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
26/20 ม.1 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
29/91 ม.7 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
085-3883660,081-3440250
110/10 หมู่ 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
081-8052870 ,086-3304910
277/353 หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20230
082-4777221
27/15 ม.10 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
038-111531 , 096-1860335
79 หมู่ 8 ต.นาป่ า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
081-9961923 , 086-3663009
269/145 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20230
23/182 ม.1 ต.นาป่ า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
083-8497206,089-9317637
188/89 ม.5 ต.บ่อวิน อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20230
083-1188909 , 088-1830593 ,091-8860450
40/37 ม.9 ต.หนองปรื อ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
038-800440-2
8/38 ม.8 ต.บึง อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20230
094-4656259 , 084-5644665
จ.ระยอง
ที่อยู่
เบอร์ โทรศัพท์
55/46-48 ม.4 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
038-865082,081-6504199
4/1 ซ.ดวงตะวัน ถ.วัดโขดหิ น-เขาไผ่2 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 038-967847,038-688078
137/50 ถ.ระยอง-บ้านค่าย ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
038-876299,086-3017433
144 ม.6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
038-026825
81/207 ม.3 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
083-0017520
64/21 หมู่ 10 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
092-2542711 , 081-4369052
81/335 หมู่ 3 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
67/7 ถ.จันทอุดม ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
038-612225 , 081-8614493
65/1 ม.6 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
038-642043,082-4654173,085-1442333
299 ซ.9 ถ.อารี ราษฎร์ ต.ปากนำ้า อ.เมือง จ.ระยอง 21000
038-860255 , 080-5550554
625/61-62 ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
086-6009715,086-8406530
83/4 ม.10 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
0813507584
888/4 หมู่ 1 จ.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
098-3973488 , 038-026338
81/335 หมู่ 3 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
095-5418342 , 091-8019292
58 หมู่ 6 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000
089-0811245
888/4 ม.1 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
098-3973488

แฟ๊กซ์
038-759004
038-346-092
038-221326

038-765337#104
038-058022
038-780483

038-800639

แฟ๊กซ์
038-865071

038-677346
038-612225
038-860255

038-612334

รหัสอู่
ชื่ ออู่
G1499 ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด ป้อมเจริ ญการช่าง (จ.จันทบุรี)
ช่างดาการาจ โดย น.ส.วิไรพร
G1486 อู่
G1584 ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด พี่พลู มอเตอร์ จ.จันทบุรี

จ.จันทบุรี

ชาญสมร

(สำานักงานใหญ่)

ที่อยู่
47/5 ม.5 ถ.สุ ขมุ วิท ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
28/60 ม.3 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
37/98 หมู่ 1 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

เบอร์ โทรศัพท์
039-373899 , 089-8012232
085-2479688,081-1525597
039-609859 , 099-4141389

แฟ๊กซ์

039-322788

