รหัสอู่
G1206
G1135
G1608
G1686
G1744

หจก.
อู่
อู่
บริ ษทั

ชื่ ออู่

บางกอก ออโต้กลาส
ตั้มการาจ
N&N การาจ
ไพศาลรถยก ( จ.พระนครศรีอยุธยา )
กลาส ชอปส์

รหัสอู่
G1008

ชื่ ออู่
ศรี มงคลรถยก (สมุทรสงคราม)

รหัสอู่
G1055
G1161 อู่
G1540 อู่

เชิดเกียรติมอเตอร์ไบร์ 2
ท่าแลงเซอร์วิส ( เพชรบุรี )
ประสิ ทธิ์การช่าง

รหัสอู่
G1099
G1348
G1361
G1366
G1802

อ๊อดการช่าง
ศรี เจริ ญ
สุ รินทร์ การช่าง (จ.ราชบุรี)
พลอย
อู่ดี วรรณามะยม

อู่
อู่
อู่
อู่
บริ ษทั

รหัสอู่
G1384 อู่
G1707

เหน่ง บริ การ (จ.สิงห์บุรี)
กลาส ชอปส์ สิ งห์บุรี

ชื่ ออู่

ชื่ ออู่

จ.อยุธยา

(จ.อยุธยา)
การช่าง
จำากัด ( พระนครศรีอยุธยา )

(เพชรบุรี)

(ราชบุรี)

จำากัด จ.ราชบุรี
ชื่ ออู่

รหัสอู่
ชื่ ออู่
ประภาสรถยก 641 ( จ.สระบุรี )
G1807
G1786 ห้างหุน้ ส่วนจำากัด สองคอนเจริ ญยนต์
G1514 อู่
PP AUTOMOTIVE
รหัสอู่
G1066
G1101
G1150
G1167
G1207
G1445
G1693

อู่
ห้างหุน้ ส่วนจำากัด
ห้างหุน้ ส่วนจำากัด
อู่
อู่
อู่

รหัสอู่
G1072
G1877 บริ ษทั

ชื่ ออู่

โชคสุ ณี(2)
เอสพี เซอร์วิส (เจ๋ง) 2011
นาราพรรธน์บอดี้แอนด์เพ้นท์
พรเซอร์วิส (กาญจนบุรี)
ฮวดเจริ ญการช่าง (จ.กาญจนบุรี )
ท๊อปกลาส ( จ.กาญจนบุรี )
ช่างหนู

วินยั การช่าง
กลาสช็อปส์ จำากัด

ชื่ ออู่

(กาญจนบุรี)
(กาญจนบุรี)

(สำานักงานใหญ่)

(สุ พรรณบุรี)
สุ พรรณบุรี

ที่อยู่
165/14-16 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรี อยุธยา จ.พระนครศรี อยุทธา 13000
45/4 ม.6 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรี อยุธยา 13250
19/1 หมู่ 2 ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรี อยุธยา 13220
26/20 ม.2 ต.ธนู อ.อุทยั จ.พระนครศรี อยุธยา 13000
219-221 ม.5 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรี อยุธยา จ.พระนครศรี อยุธยา 13000
จ.สมุทรสงคราม
ที่อยู่
55 ม.5 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
จ.เพชรบุรี
ที่อยู่
183/14 หมู่ที่3 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
87/1 ม.8 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
597/20 ถนนเพชรเกษม ต.ชะอำา อ.ชะอำา จ.เพชรบุรี 76120
จ.ราชบุรี
ที่อยู่
31 ม.2 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
82-82/1 ถนนทรงพล เยื้องเทศบาลเมืองบ้านโป่ ง อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี 70110
99/2 ม.6 ต.ดอนกรวย อ.ดำาเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
28 ม.14 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี 70110
126 หมู่ 11 ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี 70110
จ.สิงห์ บุรี
ที่อยู่
113/38 หมู่ 5 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิ งห์บุรี 16000
184/10 หมู่ 7 ต.บางมัย อ.เมือง จ.สิ งห์บุรี 16000
จ.สระบุรี
ที่อยู่
2/3 หมู่ 7 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
87/1 หมู่ 4 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
44/14 หมู่ 11 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
จ.กาญจนบุรี
ที่อยู่
115/19 ม.5 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000
105/1 ถ.ตะครำ้าเอน ต.ตะครำ้าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
26/27 ม.1 ต.แก่งเสี้ ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
253/1 ม.2 ต.วังขยาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
1120/1 ม.4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
10/2 ม.11 ต.ปากเพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
118/1 หมู่ 3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
จ.สุ พรรณบุรี
ที่อยู่
289 ม.5 ต.ดอนเจดีย ์ อ.ดอนเจดีย ์ จ.สุ พรรณบุรี 72170
572,574,576 หมู่ 4 ถ.มาลัยแมน ต.ท่าระหัส อ.เมือง จ.สุ พรรณบุรี 72000

เบอร์ โทรศัพท์
035-346588,081-8559244
035-831831

แฟ๊ กซ์
035-346589

089-9578832 , 081-7590784
035244567
เบอร์ โทรศัพท์
081-4328666,081-1873198

แฟ๊ กซ์

เบอร์ โทรศัพท์
084-5386464 , 081-5503236
032-499538,087-1559639
032430093 , 081-4579506

แฟ๊ กซ์

เบอร์ โทรศัพท์
032-261548 086-7622992
032-221112,089-742212,081-6472622
08-9048-6014,03-2745-104
081-1789769,032-268228
086-3298170 , 032-240411

แฟ๊ กซ์

เบอร์ โทรศัพท์
036-551163,089-7891029
036-510933-4
เบอร์ โทรศัพท์
081-9460039 , 083-1101011
036-241622, 081-0712234
086-8029122
เบอร์ โทรศัพท์

034-604359
034-636318,081-9411995
089-2586363,034-620170
034-611889
085-2645535
034-515304
081-3788357

098-7864312
035-511433

เบอร์ โทรศัพท์

03-2745-104

แฟ๊ กซ์
036-510594
แฟ๊ กซ์

035-343289
แฟ๊ กซ์
034-604356
034-620170

034-604449
แฟ๊ กซ์

G1590 บริ ษทั
กลาส ชอปส์
G1346 ห้างหุน้ ส่วนจำากัด มาลาโกสุ มเซอร์วิส
G1232 อู่
สนามชัยการช่าง
รหัสอู่
G1215 อู่
G1832 บริ ษทั

วงษ์ดี เซอร์วิส
อู่ ยอดการช่างพัฒนา

รหัสอู่
G1828
G1803
G1703
G1310
G1188
G1169

ลิขิตพร เซอร์วิส
เจเอสพี ออโต้การาจ จำากัด
ป๊ อป ออโต้กลาส จำากัด
วิเชษฐ รถยก
อู่ อาร์บีเอส
มิตรบางพระ อินเตอร์ยนต์

รหัสอู่
G1163
G1318
G1218
G1583
G1610
G1687
G1770

อู่
บริ ษทั
บริ ษทั
อู่
บริ ษทั
บริ ษทั

อู่
บริ ษทั
บริ ษทั
อู่
ร้าน
บริ ษทั

จำากัด ( จ.สุพรรณบุรี )

ชื่ ออู่
จำากัด
ชื่ ออู่
สำานักงานใหญ่
จ.ฉะเชิงเทรา
จำากัด (ฉะเชิงเทรา)
จำากัด

ชื่ ออู่
อังกาบ การาจ (ช่างกาบ) จ.ลพบุรี
กลาสชอปส์
สยาม ออโต้ กล๊าส
คลีนิครถ
ช.การาจ โดยนางลำาพูน จั่นทอง ( จ.ลพบุรี )
มนัสชัยการช่าง จ.ลพบุรี
โชติชินวัตร

จำากัด (ลพบุรี)
จำากัด (จ.ลพบุรี)

จำากัด

รหัสอู่
ชื่ ออู่
G1611 ห้างหุน้ ส่วนจำากัด สิ นเจริ ญออโต้ซมั มิท (จ.เพชรบูรณ์ )
พรเซอร์วิส (เพชรบูรณ์ )
G1172 อู่
รหัสอู่
G1383 อู่
G1679 บริ ษทั
รหัสอู่
G1050
G1129
G1133
G1515
G1668
G1743
G1766
G1779
รหัสอู่

ชื่ ออู่

สยามเซอร์วิส (2009)(จ.ตราด)
ศิริรักษ์ เซอร์วิส (2009)

ชื่ ออู่
ชัยรุ่ งเรื องยนต์นาดี
นำาเจริ ญยนต์
อเนกบุณย์ (ปราจีนบุรี)
บางกอก ออโต้กลาส
รุ่ งเรื อง(1988)
451 การาจ จ.ปราจีนบุ
เอส.ที.การาจ ( จ.ปราจีนบุรี )
ห้างหุน้ ส่วนจำากัด วิชาชัย การช่าง
อู่
บจก.
อู่
บริ ษทั
บริ ษทั
อู่

ชื่ ออู่

จำากัด (สำานักงานใหญ่)

(ปราจีนบุรี)
(ปราจีนบุรี)
จำากัด สาขาปราจีนบุรี
จำากัด

572-576 ถ.มาลัยแมน ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุ พรรณบุรี 72000
268/2 ม.5 ต.รั่วใหญ่ อ.เมือง จ.สุ พรรณบุรี 72000
119/2 ม.5 ต.สนามชัย อ.เมืองสุ พรรณบุรี จ.สุ พรรณบุรี 72000
จ.นครนายก
ที่อยู่
60/3 ม.10 ถ.สุ วรรณศร ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26000
61 ม. 6 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26000
จ.ฉะเชิงเทรา
ที่อยู่
45/7 หมู่ 5 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
38 ม.12 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
98/21-23 ถนนสุ ขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเฉรา 24000
23/4 ม.5 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
245/1 ถ.บางปะกง-ฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
7/3 ม.3 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
จ.ลพบุรี
ที่อยู่
10/1 ม.4 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
72/1-4 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
72/1-4 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
69/2 หมู่ 2 ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
325 ม.6 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
31 ม.6 ถ.นเรศวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
91/113 หมู่ 4 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
จ.เพชรบูรณ์
ที่อยู่
299 ม.5 ต.นำ้าชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
36/8 ม.2 ต.ป่ าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
จ.ตราด
ที่อยู่
134 ม.6 ถ.ตราด-แหลมศอก ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
94/1 ม.1 ต.หนองโสน อ.เมือง จ.ตราด 23000
จ.ปราจีนบุรี
ที่อยู่
145 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
352 หมู่ 4 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
379 ถ.เทศบาลดำาริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
81/16-17 ม.12 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
80 ม.1 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
379 ถ.เทศบาลดำาริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
71 ม.1 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
248 หมู่ 3 ต.โคกบีบ อ.ศรี มโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25191
จ.ประจวบคีรีขันธ์
ที่อยู่

035-511433-4
035555520
035-569067

035555521

เบอร์ โทรศัพท์
037-311650,084-9254883,089-9693189
03-7349848
เบอร์ โทรศัพท์
086-3673138
0816639677
038-086507
081-9407422
038-812456,086-3306021
081-9275182,038-821522
เบอร์ โทรศัพท์
0867517812
036-616100-1
036-616100
083-1559412
036-421780
089-7432845,086-3922012
036-380305 , 086-3453966

แฟ๊ กซ์
037-311650

แฟ๊ กซ์

038-513232
038-812616
038-513232
แฟ๊ กซ์
036-616101
036-616101

036-380305

เบอร์ โทรศัพท์
089-5790008,081-2818608
056-741287,081-8888463

แฟ๊ กซ์

เบอร์ โทรศัพท์
081-1529988 081-3998556

แฟ๊ กซ์

เบอร์ โทรศัพท์
089-2342773
081-3565581,037-281888
037-213586,089-7489961
037-204885
037-576079,081-7626976
081-6640990 , 086-4025949
0800984092
087-9977435

แฟ๊ กซ์

เบอร์ โทรศัพท์

037-204884
037-576079

037-276571
แฟ๊ กซ์

G1078 อู่

ต.การช่าง

(ประจวบคีรีขนั ธ์)

62/4 บ้านบ่อฝ้าย ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77110

032-547179 , 089-4100589

