รหัสอู่
G1090
G1355 อู่
G1413
G1626 อู่
G1678 บริ ษทั
G1868

ชื่ ออู่

เอส.ซี .กระจกรถยนต์
โอพาศ เคาะพ่นสี (จ.แม่ฮอ่ งสอน)
แซมเต๋ อยนต์เคาะพ่นสี
ช่างแซม เคาะพ่นสี
โตโยต้า ล้านนา จำากัด
แม่ฮ่องสอนรถยก รถสไลด์

รหัสอู่
G1175
G1179
G1192
G1370
G1422
G1592
G1618
G1644
G1716
G1717
G1714
G1719
G1742
G1822

อู่
เอเซี ย (จ.เชียงราย)
อู่
ตี๋ใหญ่ การาจ (จ.เชียงราย)
บริ ษทั
สยามนิสสันเชียงราย
บริ ษทั
โตโยต้าเชียงราย
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด ศุภณัฐ ออโต้เซอร์วิส
อู่
ที.เค.อาร์.เซอร์วสิ
อู่
วีรเดชการช่าง
วีระเดชการช่าง จ.เชียงราย
อู่
พีบอร์ด้ ีคาร์
อู่
ช่างวิน
พี เค อาร์ เซอร์วิส
บริ ษทั
ยิง่ ก้าว การช่าง (เชียงราย)
บริ ษทั
เอส เค โปรแอดทีฟ
อู่
ป่ าห้าเซอร์วิส

รหัสอู่
G1005
G1048
G1068
G1069
G1178
G1126
G1235
G1251
G1258
G1297

ชื่ ออู่
ร้าน
พูนทวี จักรยานยนต์ (เชียงใหม่)
หจก.
เศรษฐศักดิ์บริ การ
อู่
วิเชียรการช่าง
อู่
วรพงศ์
แม่โจ้กระจกรถยนต์ (เชียงใหม่)
หจก.
อู่นมั เบอร์วนั เซอร์วิส
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด ชัยเจริ ญดี 999
รถยกจงเจริ ญทรัพย์
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด นครพิงค์เวิร์คช็อพไฮเวย์
ดวงดีอะไหล่ยนต์

จ.แม่ ฮ่องสอน

(แม่ฮ่องสอน)

ชื่ ออู่

จำากัด
จำากัด

จำากัด
จำากัด

(เชียงใหม่)
(เชียงใหม่)
(เชียงใหม่)
(เชียงใหม่)

ที่อยู่
355/7-8 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
2 ม.10 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
438/1 ม.12 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮอ่งสอน 58000
66 หมู่ 8 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
109 ถ.ขุนลุมประภาส ต.จองคำา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
96/ส หมู่ 4 ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
จ.เชียงราย
ที่อยู่
116/4 ม.19 ถนนสันติ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
616 ม.1 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
460 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
บ้านดู่นางแล 199 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
126 ม.10 ต.สันทราย อ.เมืองจ.เชียงราย 57000
233 ม.4 ต.ป่ างิ้ว อ.เวียงป่ าเป้า จ.เชียงราย
520 หมู่ 10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
520 หมู่.10 บ้านโจ้โก้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
131 หมู่ 8 ต.แม่พริ ก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
104 หมู่ 6 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่ าเป้า จ.เชียงราย 57260
233 หมู่ 4 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ต.ป่ างิ้ว อ.เวียงป่ าเป้า จ.เชียงราย 57170
422 หมู่ 3 ต.ท่าสุ ด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
356/2 ม.3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
123 หมู่ 1 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
จ.เชียงใหม่
ที่อยู่
435/12 ม.1 ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แมเหี ยะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
191 ม.4 ถ.ชม.- ลพ. ซ.5 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
42/1 หมู่ 1 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
227 ซ1 ถ.อ้อมเมือง ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
499/1 ม.5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
227 ม.4 ถนนเชียงใหม่ - สันกำาแพง (สายนอก) ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
44 ม.1 บ.ไชยสถาน ซ.3 ต.ป่ าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
90 ม.7 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
43/1 ม.3 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำาปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
165 ม.4 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280

เบอร์ โทรศัพท์

043-325145-6
081-3224396
053-613067,081-3869444
084-8094168
053-620666
081-9526341 , 088-2581202

เบอร์ โทรศัพท์

053-715065
089-4334856
053-750150-4,085-694477
053-702788
053-700197
087-1887098 , 084-9190559
053-791140
089-8519476 , 053-655449
083-3728132
089-5604373

แฟ๊กซ์

แฟ๊กซ์
053-748333

053-700197
053-655449
053-791140

099-2749907 , 092-2178478
053-602-623

053-787406
053-602-646

เบอร์ โทรศัพท์
089-6223499,084-4811472
053-322871
053-043321 , 081-7833751
053-277200,081-9516829
086-4788500,084-6177295
053-245688
053-963589 ,086-9156444
08-61863044 08-11117186
053-850911-12
053-856432,081-8853586

แฟ๊กซ์

053-498533

053-266144

G1311
G1331
G1368
G1379
G1425
G1428
G1446
G1461
G1614
G1664
G1667
G1736
G1746
G1759
G1789
G1817
G1818
G1814
G1820
G1830
G1834
G1836
G1843
G1847
G1856
G1861
G1869
G1874
G1876
G1880
G1891

บริ ษทั
บริ ษทั

ชนะศิลป์ มอเตอร์
เจริ ญมอเตอร์ เชียงใหม่
บี เอ็ม การาจ
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด ยิง่ เจริ ญรุ่ งเกียรติโชคชัย (จ.เชียงใหม่)
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด เมเจอร์ ออโต้ พาร์ท (จ.เชียงใหม่)
บริ ษทั
ที.พี อาร์.ออโต้ จำากัด
บริ ษทั
กู๊ด ชัวร์ กลาส ( จ.เชียงใหม่ )
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญวัฒนาเชียงใหม่
บริ ษทั
พี ออโต้ เพ้นท์ จำากัด
บริ ษทั
คาร์ วิชนั่
ร้าน
พร เซอร์วิส จ.เชียงใหม่
บริ ษทั
เชียงใหม่สยามรุ่ งเรื อง ฝาง
อู่
เก่งการช่าง
บริ ษทั
ฟิ วส์ พลัส วัน
บริ ษทั
ฑิตยาคาร์เซ็นเตอร์ กรุ๊ ป
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด ชัยเจริ ญดี 999 (รถยก)
บริ ษทั
ฮอนด้าพาราไดซ์ เชียงใหม่
บริ ษทั
เชียงใหม่ ฮอนด้า ออโตโมบิล
บริ ษทั
มิตซูวชิระออโต้เซลส์
อู่
ทำาสี รถยอดเซอร์วิส (ศรีปิงเมือง)
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด ริ ช การาจ 2015
บริ ษทั
ฟอร์ซ ออโต้ กรุ๊ ป
หจก.
อีสานรุ่ งเรื อง เชียงใหม่
อู่
ชาญพิศุทธิ์
บริ ษทั
โตโยต้าริ ช
บริ ษทั
แมทริ กซ์ ฮอนด้า ออโตโมบิล
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด อาร์ซีเค ฟาร์เมอร์ แอนด์ เทรดดิ้ง
อู่
ยอดเซอร์วิส
โจ้ 39 ช็อป
อู่
ยุทธการช่าง จ.เชียงใหม่
วีช็อป เชียงใหม่

รหัสอู่
G1074 บริ ษทั
G1459 อู่
G1482

ชื่ ออู่

โตโยต้าพะเยา(1994)
ศิริภทั ทร์ การช่าง ( จ.พะเยา )
คลีนิครถเครื่ อง

จำากัด
จำากัด

446 ถ.เชียงใหม่-ลำาปาง ต.หนองป่ าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
053-304073-4
81 ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิ งห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
228 ม.1 ต.หนองฝึ้ ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
084-1744991
408 ม.1 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320
345/16-17 ม.10 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
085-1554440
246 หมู่ 3 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
จำากัด
141/1-5 ม.3 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
053-245111
51 หมู่ที่ 1 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
053-423411 , 423551
68 หมู่ 2 ต.ป่ าลาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
053-042831
จำากัด
234 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
119/1 ม.4 ต.สันกำาแพง อ.สันกำาแพง จ.เชียงใหม่ 50130
0819324114
จำากัด
29 ม.10 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
093-1340262
97/1 หมู่ 11 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
085-0368039 , 086-9686208
จำากัด
3/9 หมู่ 4 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
053-442644
จำากัด
156 ม. 8 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
052-017949
85/1 ม.6 ถ.วงแหวนรอบ2 ต.สันกลาง อ.สันกำาแพง จ.เชียงใหม่ 50130
053-128368
จำากัด
400 ม.6 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
053818888
389 ม.2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
จำากัด
0-5335-0300
จำากัด
337 ม.4 ถ.โชตนา ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320
053-884952
75 ถ.เวียงพิงค์(สายศรี ปิงเมือง-แม่และเด็ก) ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
085-7087788 , 086-1945588
252/2 หมู่ 1 ถ.มหิ ดล ต.ป่ าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
086-7331472
จำากัด
50 ม.8 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
053-350232-3
(จ.เชียงใหม่)
400 ม.8 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
053-396087,085-7216770
17/1 หมู่ 5 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
095-9396155
จำากัด
195 หมู่ 1 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
053-998555
จำากัด
101 หมู่ 7 ถนนวงแหวนรอบ 2 หลัง ม พายัพ ต.หนองป่ าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000053-851000
299/260 หมู่ 6 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
061-8955444 , 099-1415558
(ยอดรถสองแถวสี่ ล75อ้ แดง
ถนนเวียงบัว ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
085-7087788 , 086-1945588
64/4 หมู่ 1 ต.นำ้าบ่อหลวง อ.สันป่ าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
51 หมู่ 5 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำาแพง จ.เชียงใหม่ 50130
053-881046 , 081-8855381
108/10 ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.ป่ าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
จ.พะเยา
ที่อยู่
เบอร์ โทรศัพท์
จำากัด(พะเยา) 403/11 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ต๋าำ อ.เมือง จ.พะเยา
241 หมู่ที่ 4 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
091-3015553 , 093-2658168
182 ถนนพหลโยธิน ต.แม่ต๋าำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
084-3781282

053-248310

053-042832

053-442644
052-017949
053-128369

053-270701
053-351778

053-851333

แฟ๊กซ์
054-073279

G1489 อู่
G1710 บริ ษทั
รหัสอู่
G1320
G1468
G1474
G1484
G1651
G1825
G1851
G1045
รหัสอู่
G1120
G1210
G1364
G1435
G1490
G1495
G1630
G1798
G1816
รหัสอู่
G1233
G1307
G1390
G1442
G1502
G1576
G1594
G1698
G1753
G1769
G1849

พัวเจริ ญ บอดี้ชอป ( จ.พะเยา )
กรี นวิง

ชื่ ออู่
วินยั การช่าง โดย นายวินยั ประเดชบุญ
อู่
NK เจริ ญยนต์
อู่
ป่ าผึ้งการช่าง
อู่
ลองการช่าง ( จ.แพร่ )
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด วินยั การช่าง 2014
บริ ษทั
แพร่ ยนตรการ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
บริ ษทั
วี กรุ๊ ป พี เอ็น ออโตเซลส์
บริ ษทั
แพร่ ออโต้เซอร์วิส
ชื่ ออู่

อู่
น่านออโต้เซอร์วิส
หจก.
ช.รุง่ เจริญกิจ (น่ าน)
บริ ษทั
ประเดิมรวมธุรกิจ (จ.น่ าน)
อู่
เสวียนเคาะพ่นสี
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด แพร่ กระจกรถยนต์ ( จ.แพร่ )
บริ ษทั
น่าน ออโตเซอร์วิส แอนด์ บอดี้ เพ้นท์
อู่
สมานชัยการช่าง
อู่
สันทัศน์เจริ ญยนต์
บริ ษทั
สยามนิสสันเมืองน่าน
ชื่ ออู่

วิทยารถยก (จ.อุตรดิตถ์)
สมพงษ์รถยก อุตรดิตถ์
บริ ษทั
อุตรดิตถ์ ฮอนด้าคาร์ส์
ร้าน
ต.ธนยนต์ ( จ.อุตรดิตถ์ )
นำ้าปาดออโต้เซอร์วิส
สมจิตรการช่าง
ธีรวัฒน์ การช่าง (สังข์)
วังทองกระจกรถยนต์ ( จ.อุตรดิตถ์ )
อู่
ปาร์ต้ ีการช่าง
อู่
ทรัพย์ณรงค์ ( จ.อุตรดิถ์ )
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด ศิริทตั ร์ ทรานสปอร์ต 2001

เทรดดิ้ง จำากัด

จำากัด
จำากัด

96 ม.10 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำา จ.พะเยา 56110
43 หมู่ 4 ตำาบลห้วยข้าวกำ่า อำาเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
จ.แพร่
ที่อยู่
6 ม.5 ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ 54000
134/14 หมู่ 2 ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ทุ่งกวาง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
13/1 ม.6 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.หัวฝาย อ.สู งเม่น จ.แพร่
2/14 ม.6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
208 ม.4 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
168 หมู่ 7 ต.ป่ าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000
57/6 หมู่ 1 ต.เวียงทอง อ.สู งเม่น จ.แพร่ 54000
จ.น่ าน

ที่อยู่
(น่าน)
508 ม.2 ต.ฝายแก้ว กิ่งอ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
24 ม.17 บ้านแสงดาวพัฒนา ถ.พุทธบูชา ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
จำากัด
494 ม.2 ถ.สานน่าน - แม่จริ ม (พุทธบูชา) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
342 หมู่ที่ 6 ต.ผาสิ งห์ อ.เมือง จ.น่าน
302 ม.4 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000
จำากัด ( จ.น่ าน ) 215/9 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
สำานักงานใหญ่ 216 หมู่ 4 ถ.น่าน-ปั ว อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
216/1 ต.สถาน อ.ปั ว จ.น่าน 55120
จำากัด
75/5 ถนนมหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
จ.อุตรดิตถ์
ที่อยู่
26/2 ม.7 ต.วังกะผี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
355/2 ม.1 ต.ไผ่ลอ้ ม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
จำากัด
222 ถ.พิษณุโลก - เด่นชัย ต.ป่ าเซา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
216/2 ถนนสำาราญรื่ น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
96/6 หมู่ 4 ต.แสนตอ อ.นำ้าปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
208/1 หมู่ 4 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
174/2 หมู่ 4 ต.คุง้ ตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
138/5 ม.8 ต.ป่ าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
219/3 หมู่ 5 ต.วังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
79/10 ม. 5 ต.ป่ าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
(สำานักงานใหญ่) 46/3 หมู่ 6 ต.ป่ าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

088-9695442
054-420626

054-451166

เบอร์ โทรศัพท์

081-9517921
089-7009350 , 086-9128968
081-59951072
054-583290 , 081-7468670
081-9517921
061-2654141
081-6033302 , 054-511521

เบอร์ โทรศัพท์

054-771358
054-783687,081-8829362,086-4500192
054-783689 , 081-7641335
054-750391
085-0372260
054-711669
085-8638866 , 083-9465040

เบอร์ โทรศัพท์

055494486
055-814268,081-9533506
0554418636
055-417742,086-2073790

055-441478 , 084-4926311
01-3948754
087-9998542,086-2044598
092-2899289
087-8397750
063-1320080

แฟ๊กซ์

054-630784

054-627406

แฟ๊กซ์
054-783687

054-741861
054-773095

แฟ๊กซ์

055441867

055-817896

G1852 อู่

กรกฎยนต์

รหัสอู่
G1196
G1160
G1162
G1294
G1351
G1623
G1684
G1749
G1771

ชื่ ออู่
หจก.
บอดี้ เพ้นท์ พิษณุโลก
เอส.ที.มอเตอร์ไบค์ (พิษณุโลก)
บริ ษทั
พี.พี.เซอร์วสิ พิษณุโลก
บริ ษทั
บางกอก ออโต้กลาส
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด เอส.เอ็น.พี.การาจ (จ.พิษณุโลก)
อู่
แจ๊คเซอร์วิส (พิษณุโลก)
อู่
ช่างเทิง จ.พิษณุโลก
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด ทีเอ็น เจริ ญการช่าง
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด ณัชชาทรัค

รหัสอู่
G1083
G1217
G1375
G1381
G1483
G1588
G1629
G1647
G1649

ชื่ ออู่
บริ ษทั
อีซูซุเสี ยงไพศาลกำาแพงเพชร
บริ ษทั
สยาม ออโต้ กล๊าส
ไก่การช่าง-อนันต์คาร์เซ็นเตอร์
อู่
คลองขลุงบริ การ(กำาแพงเพชร)
อู่
ช่างอ้วนบริ การ
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด ชุมพล 99 เซอร์วสิ จ.กำาแพงเพชร
หจก.
เสกสรรค์การาจเซอร์วิส
อู่
เขียวการช่าง
บริ ษทั
เคพีพี กลาส จำากัด

รหัสอู่
G1211
G1656
G1887
G1889

ชื่ ออู่
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด เคพีพี ออโต้ เพ้นท์ (จ.พิจติ ร )
บริ ษทั
ธานี คาร์บอดี้ การาจ
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด ทีเอ็น เจริ ญการช่าง
อู่
แอ๊ดเจริ ญยนต์

รหัสอู่
ชื่ ออู่
G1338 ห้างหุน้ ส่ วนสามัญบุญสื บเซอร์วิสกรุ๊ ป
G1665 บริ ษทั
กลาส ชอปส์
รหัสอู่
G1118 บ.

ชื่ ออู่
เค เอ็ม คาร์ส เซอร์วิส

177/2 หมู่ 9 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
จ.พิษณุโลก
ที่อยู่
69/119 ม.5 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
24/12 ม.2ถ.สิ งหวัฒน์ ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
จำากัด
247 ม.3 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
จำากัด (สาขาพิษณุโ8/7-9
ลก ม.8 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุ โลก จ.พิษณุ โลก 65000
3 ม.7 ถ.ชัยพันธ์ ต.หัวรอ อ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
113 หมู่ 11 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
154/12 ม.1 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
9/12 ม.2 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
7/3 หมู่ 13 ต.บางระกำา อ.บางระกำา จ.พิษณุโลก 65140
จ.กำาแพงเพชร
ที่อยู่
จำากัด(กำาแพงเพชร613 ถ.เจริ ญสุ ข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำาแพงเพชร 62000
จำากัด(จ.กำาแพงเพชร
440,442 ถ.เจริ ญสุ ข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำาแพงเพชร 62000
79 ม.1 ต.นครชุม อ.เมืองกำาแพงเพชร จ.กำาแพงเพชร 62000
559/1 ม.10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำาแพงเพชร 62120
137 หมู่ 2 ต.สระแก้ว อ.เมืองกำาพงเพชร จ.กำาแพงเพชร 62000
81/12 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำาแพงเพชร
81/12 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำาแพงเพชร 62000
99/9 หมู่ 1 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำาแพงเพชร 62000
440 - 442 ถ.เจริ ญสุ ข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำาแพงเพชร 62000
จ.พิจิตร
ที่อยู่
119/6 ม.8 ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
จำากัด
20 ม.3 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิ น จ.พิจิตร 66110
(สาขาพิจิตร)
8/8 หมู่ 8 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
141/17 หมู่ 11 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
จ.ชัยนาท
ที่อยู่
360 ม.2 ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท
จำากัด จ.ชัยนาท 82-82/1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
จ.นครสวรรค์
ที่อยู่
จำากัด(นครสวรค์) 1010/3 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรค์ 60000

091-8438223 , 055-479728

054-627406

เบอร์ โทรศัพท์

แฟ๊กซ์

เบอร์ โทรศัพท์

แฟ๊กซ์

089-5625613
089-7062316 , 055-282346
055-987145
055-987144
055-906158,081-9189978
081-6755771
055-226644 , 081-9711205 , 095-9286756
081-5962404,094-7398831
084-5958159
097-1678368
055-371883

055-711046
055-717222 ,088-2863866

055-717555

081-7074142
081-0464125 , 087-9028773
081-7270330,087-2054949
081-7270330
055-850600 , 081-9722075
055-717222

055-781343

เบอร์ โทรศัพท์
056-615866,081-6054239
056-621427
084-5958159

แฟ๊กซ์
056-615866
056-623788
055-337626

เบอร์ โทรศัพท์
089-2564610,056-426664
056-4116789

แฟ๊กซ์
056-405661

056-371700-1

เบอร์ โทรศัพท์

055-840531
055-850609

แฟ๊กซ์

G1195
G1136
G1394
G1437
G1726
G1864

บริ ษทั
สยาม ออโต้ กล๊าส
อู่
มงคลไพศาล
หจก.
ธงชัยออโต้เพ้นท์
อู่
เพิ่มทรัพย์พลู ทวี
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด ซาน (2015) เซอร์วสิ
อู่
สามารถ

รหัสอู่
G1193 ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด อุทยั ออโต้

ชื่ ออู่

รหัสอู่
G1607 อู่
G1633
G1883 บริ ษทั

ชื่ ออู่

ช่างต้อย จ.ตาก
ชาตรี เพ้นท์ แอนด์ ออโต้เซอร์วิส
บางกอกออโต้กลาส จำากัด

จำากัด (จ.นครสวรรค์
1311/9-10 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
056-228880,088-2863855
55/4 หมู่ 1 ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
087-2110941,086-5092218
171 ม.5 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
056-383038,084-1807016
455/3 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
44 ถ.เลียบแม่น้ าำ เจ้าพระยา ต.นำ้าทรง อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
091-0317897
(นครสวรรค์) 128/1 หมู่ 10 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
095-9486661 , 081-2804215
จ.อุทัยธานี
ที่อยู่
เบอร์ โทรศัพท์
8/26 ถ.รักการดี ต.อุทยั ใหม่ อ.เมือง จ.อุทยั ธานี 61000
084-6886461,0814757416
จ.ตาก
ที่อยู่
เบอร์ โทรศัพท์
633/1 ม.1 ถ.แม่สอด-แม่สะเรี ยง ต.แม่ตา้ น อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
087-9942038 , 097-9249790
361 ม.9 บ้านแม่ก้ืดหลวง ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
081-0389041
สาขาตาก (อำาเภอแม่
11/34-35
สอด ถนนสายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
055-533267 , 098-2870998

056-229991
056-358266
056-383038

แฟ๊กซ์

แฟ๊กซ์

