รหัสอู่
G1237
G1234
G1271
G1273
G1332
G1466
G1409
G1559
G1561
G1619
G1646
G1652
G1663
G1787
G1813
G1846
G1881
รหัสอู่
G1236
G1253
G1254
G1127
G1197
G1496
G1572
G1547
G1574
G1628
G1640
G1702
G1754
G1800
G1365
รหัสอู่
G1241
G1242
G1245
G1159
G1429
G1481
G1653
G1777
G1793
G1838

อู่
อู่
หจก.

ป.ศิริ
โอชิน บริ การ
อู่ประจักษ์ยนต์ (จ.อุดร)
อู่โชคบุญช่วยเซอร์วิส
อู่
สิ ริวฒั น์เจริ ญยนต์
อู่ทองเจริ ญยนต์หนองคาย (สาขาหนองคาย)
บริ ษทั
ม.เจริ ญการช่าง
อู่
อู่
พงษ์เจริ ญเซอร์วิส
อู่
ธีระพงษ์
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด อู่ จรัสเรื องเซอร์วิส
ร้าน
อีสานมอเตอร์
อีสานรถยก
อู่
นันทพัทธ์
อู่
ถ่อเซอร์วิส
อู่
ธีระศิลป์ การาจ
บริ ษทั
ณัฐออโต้คาร์
บริ ษทั
อุดรทรัคออโต้เซลส์
ชื่ ออู่
อาร์ แอนด์ บี กระจกรถยนต์
ต.เจริ ญการช่าง
คลินิกออโต้คาร์เซอร์วิส จ.ขอนแก่น
ป.นครปฐม
อุดรกระจกรถยนต์
พูลสวัสดิ์การช่าง ( จ.ขอนแก่น )
อู่
วันชัยรุ่ งเรื องทรัพย์
บริ ษทั
เออาร์การาจ
วิทยาการช่าง จ.ขอนแก่น
วัชระ บอดี้ เซอร์วิส
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด มิตรภาพ การาจ
บริ ษทั
อาชาพันล้านทรานสปอร์ต
ศักดิ์ศรี เซอร์วิส
บริ ษทั
พาสิ นแอคเซสซอไรซ์
เค.พี.เอ็นท์.เพ้นท์ (จ.ขอนแก่น)
อู่
ร้าน
อู่
หจก.
อู่
บริ ษทั

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

จ.อุดรธานี

ชื่ ออู่

ชื่ ออู่

ชาญวิทย์รถยก
ตั้ม ยานยนต์
ปิ ยะวรรณรถยก มอเตอร์สปอร์ต
มิตรภาพ นครราชสี มา
มิตรอีสาน ( จ.นครราชสี มา )
ไทยออโต้กลาส จำากัด (นครราชสี มา)
โคราช คาร์ เพ้นท์
พีเอส การาจ
ดลบริ การ จ.นครราชสี มา
เมืองย่าเซอร์เวย์

จำากัด

จำากัด
จำากัด (สำานักงานใหญ่)

(ขอนแก่น)
จำากัด (จ.ขอนแก่น)
จำากัด ( จ.ขอนแก่น )

จำากัด
จำากัด

ที่อยู่
22 ม.11 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
64/2 ม.2 ถ.อุดร-สามพร้าว ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
325/23 ซ.ขันติรักษ์ ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
271 ม.4 บ้านดงหนองโพธิ์ ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี
311 ม.2 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
410 ม.11 ต.หาดคำา อ.เมืองหนองคาย จ.อุดรธานี 43000
422 ม.1 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
236 หมู่ 9 ต.นางัว อ.นำ้าโสม จ.อุดรธานี 41210
86 หมู่ 18 ถนนบ้านดุง - คำาตากล้า ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
223 หมู่ 7 ถ.อุดร - สกล ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
99 ถนนสี่ แยกศรัทธา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
30/1 หมู่ 3 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
49/5 หมู่ 5 ถนนรอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
397 หมู่ 1 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
451 หมู่ 9 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280
256/60 หมู่ 6 ซ.บ้านเดื่อ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
955 ม.4 บ้านดงเค็ง ต.บ้านจัน่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
จ.ขอนแก่น
ที่อยู่
37 ม.19 ถ.บ้านกอก ต.บ้านเป็ ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
998 ม.10 บ้านชุมแพ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
331/1 ม.8 ต.บ้านเป็ ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
186/1 ม.13 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
86/24 ม.7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
143 ม.3 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
287 ถ.เมืองพล-ชัยภูมิ บ้านศรี รุ่งเรื อง ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
191/16 ม.16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
60/2 ม. 10 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
48 ม.7 ต.แดงใหญ่ ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
334 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
79 ม.10 ถ.มลิวรรณ ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
62/1 หมู่ 13 ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
410/2 หมู่ 5 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
720 ม.2 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
จ.นครราชสีมา
ที่อยู่
299/1 ม.3 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสี มา
50 ม.8 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสี มา 30000
444/83 ม.9 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสี มา 30280
120 ม.11 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสี มา จ.นครราชสี มา 30000
107 ม.5 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุดทด จ.นครราชสี มา 30210
517/150 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสี มา จ.นครราชสี มา 30000
54 หมู่ 9 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสี มา จ.นครราชสี มา 30000
140 หมู่ 10 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสี มา 30210
277/1 ถ.ทางหลวง 202 ต.บัวใหญ่ จ.นครราชสี มา 30120
235/136 ม.1 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสี มา จ.นครราชสี มา 30000

042-218153

เบอร์ โทรศัพท์

042-244545 ,042-323526
042-214815 081-0547556
080-1791262
042-012766
042-282664,089-7117451
081-2621817
093-1397229
083-1482591
084-9556959
089-8429553
042-347467
087-4364953 , 062-1570483
042-323555
042-292145 , 042-2928669
เบอร์ โทรศัพท์
043-224792,083-3370232
043-313 241,088-0273120
043-324788
043-261005
043-237224 ,089-7102227
081-9740473 , 043-386099 , 093-3246143
081-1440999 , 082-3120383
089-4000039,043-001310
081-5452733 , 082-1357392
081-2623615
043-342550 , 085
085-9018123 , 089-9701744
043-467180-80
089-4185402
เบอร์ โทรศัพท์
081-2654798,081-8781427
082-1518549
089-8444614 , 082-8756572
081-7893315,044-465411
081-5478288
044-271555
081-3211494
081-5501188
053-560067

แฟ๊กซ์
042-218154

042-287559

042-204259

042-353556
042-292145
แฟ๊กซ์
043-313241
043-324911
043-246481
043-415858

043-342550
043-467188
แฟ๊กซ์
044-927047
044-992653
044-466079
044-342423
044-307154

G1768 บริ ษทั

อินเตอร์คาร์บริ การ 2559

รหัสอู่
G1219
G1349
G1356
G1791
G1708

อู่
อู่
อู่
บริ ษทั
อู่

ชื่ ออู่
นิติกานต์ เซอร์วิส
ไกรลาศยนต์
ธนชิต การช่าง (จ.อุบลราชธานี )
อุดรกระจกรถยนต์
ธนกฤต บอดี้คาร์

รหัสอู่
G1224
G1434
G1378
G1546
G1671
G1688
G1893

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

ชื่ ออู่
อูเ่ จริ ญยนต์ธนกิจ
อำานวยการช่าง ( หนองคาย )
ใหม่ การาจ จ.หนองคาย
ส.1 ประกันภัย
บึงกาฬ สไลด์ คาร์
หนองคาย สไลค์ คาร์
เจริ ญยนต์ จ.หนองคาย

รหัสอู่
G1146
G1240
G1203
G1372
G1487
G1524

บริ ษทั
อู่
บริ ษทั
อู่
บริ ษทั

ชื่ ออู่
มัน่ ดี โอโตเซลส์ กาฬสิ นธุ์
ไพบูลย์ ออโต้เพนท์
เสถียรมอเตอร์
เอกบริ การ
สยามนิสสันกาฬสิ นธุ์ จำากัด
ส.เจริ ญยนต์ ( จ.กาฬสิ นธุ์ )

รหัสอู่
G1170
G1507
G1666
G1154

อู่
อู่
อู่
อู่

ชื่ ออู่
หนองบัวการาจ (จ.หนองบัวลำาภู)
เกรี ยงไกรเจริ ญการช่าง (จ.หนองบัวลำาภู)
บุญรุ่ งเรื องการช่าง
ช่างดิษ เซอร์วิส

รหัสอู่
G1026
G1503
G1650
G1705

อู่
อู่
ร้าน
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด

ชื่ ออู่
ส.ยุทธชัยเซอร์วิส (ร้อยเอ็ด)
โชคชัยยนต์เซอร์วิส แอนด์ คาร์แคร์
อู่ รุ่ งเรื องบริ การ
อู่เพิ่มพูนเพ้นท์ เซอร์วิสเซ็นเตอร์

จำากัด ( จ.นครราชสี มา )
(จ.อุบลราชธานี )
จำากัด ( สาขาอุบลราชธานี )

จำากัด

จำากัด
จำากัด

(หนองบัวลำาภู)

รหัสอู่
ชื่ ออู่
G1027 ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด สว่างการยาง (จ.ชัยภูมิ)
วิทยาออโต้คาร์ จ.ชัยภูมิ
G1580 อู่
ที เค มอเตอร์เซอร์วิส ( จ.ชัยภูมิ )
G1892
รหัสอู่
G1741
G1476
G1262
G1039

อู่
ร้าน
อู่
อู่

ชื่ ออู่
แสงเจริ ญยนต์
อู่ โนนสว่างการช่าง โดยนายชวน สมนึก
ศรี สวัสดิ์ (จ.ศรี สะเกษ)
พีพี

(ศรี สะเกษ)

117 ม.3 ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสี มา 30000
จ.อุบลราชธานี
ที่อยู่
72/1 ม.26 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
2 หมู่ 14 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
59 ม.13 บ้านทุ่งหนองพอก ต.หัวเรื อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
69 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง จ.อุบลราชธานี 34000
50 หมู่ 5 ต.ไร่ นอ้ ย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
จ.หนองคาย
ที่อยู่
209 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
332 ม.6 ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
224 ม.12 ต.โพธิ์ ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
246 ม.4 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
337 ม.3 ต.ด่านศรี สุข อ.โพธิ์ ตาก จ.หนองคาย 43130
59 ม.13 ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100
208 ม. 1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
จ.กาฬสินธุ์
ที่อยู่
99/5 ถ.บายพาสสงเปลือย ต.กาฬสิ นธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสิ นธุ์ 46000
62/4 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสิ นธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสิ นธุ์ 46000
352 หมู่ 5 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสิ นธุ์ 46000
179 ม.2 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสิ นธุ์ 46150
168/1 ถนนถีนานนท์ ต.กาฬสิ นธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสิ นธุ์ 46000
81 ถ.ผังเมือง 2 ต.กาฬสิ นธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสิ นธุ์ 46000
จ.หนองบัวลำาภู
ที่อยู่
์
26 ม.7 ถ.อุดร-เลย ต.โพธิ ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำาภู 39000
132 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำาภู จ.หนองบัวลำาภู 39000
195 ม.7 ถ.หนองบัว - ศรี บุญเรื อง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำาภู 39000
293 หมู่ 5 บ้านดอนน้อย ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำาภู 39000
จ.ร้ อยเอ็ด
ที่อยู่
180 ม.7 ต.หมูมน้ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
268 หมู่ 9 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด 45130
103 ม.7 ถ.บายพาส ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
106 หมู่ 2 ต.สิ แก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
จ.ชัยภูมิ
ที่อยู่
77 ม.7 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
69 หมู่ 8 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
399 ม.3 ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
จ.ศรีสะเกษ
ที่อยู่
1511/2 ถ.ขุขนั ธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรี สะเกษ
182 ม.4 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรี สะเกษ
217 ม.11 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรี สะเกษ 33110
97/2 ถ.เขาพระวิหาร อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรี สะเกษ

044-295748

044-295748

เบอร์ โทรศัพท์
045-317785 086-8701712
045-215097,081-9768358
086-2564218,081-2663360,054-344819
045-314557
093-5495883

แฟ๊กซ์

เบอร์ โทรศัพท์
042-465351 042-422848
089-9431352,082-8493257,088-0609813
0892215858,088-5133440
042-32180,085-0102651
085-9086558,0992190399
081-4099110,087-3290506
091-4954444,042-422848,042-413589

แฟ๊กซ์
042-413588

เบอร์ โทรศัพท์
043-813334 , 086-3394174,088-5574177
043-814899 087-505 1257
043-813395,081-8721283
086-2231435,087-6347740
043-821010-2
081-5929350 061-9594515

แฟ๊กซ์

เบอร์ โทรศัพท์
042-378539,086-9316319
089-8058740,091-2203212
081-7444067,087-2321532 , 042315779
042-378328 , 095-1865897

043-873256
043-821013
แฟ๊กซ์
042315779

เบอร์ โทรศัพท์
043-513351
043-580181
043-514871 , 088-5577298
096-7900048 , 043-790099

แฟ๊กซ์

เบอร์ โทรศัพท์
044-831185-6
081-5452733 , 082-1357392
084-4112536

แฟ๊กซ์
044-831077

เบอร์ โทรศัพท์
081-8796965,045-631529
045-637119
045-662315,081-6006126,084-4976999
045-661248,081-5478262

แฟ๊กซ์
045-631529

ชื่ ออู่

รหัสอู่
G1116
G1510
G1804
รหัสอู่
G1145
G1166
G1438
G1689
G1731
G1767
G1806

เค เค ยโสธรเซอร์วิส
ส.เลิงนกทา คาร์เพ้นท์ ( จ.ยโสธร )
มัน่ คงเจริ ญยนต์ ( จ.ยโสธร )
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด
อู่
อู่
อู่
อู่
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด
อู่

จ.ยโสธร

(ยโสธร)

ชื่ ออู่
บึงกาฬ ออโต้ การาจ
เปี๊ ยกคาร์เซอร์วิส (จ.บึงกาฬ)
ช.เจริ ญการช่าง (จ.บึงกาฬ)
เอ็น พี ออโต้เซอร์วิส
ฟุกเซอร์วิส
เมษาเซอร์วิส ( จ.บึงกาฬ )
พิตรพิบูล ( จ.บึงกาฬ )

ชื่ ออู่
รหัสอู่
G1288 ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด เอส.ที.พี. ออโต้คาร์ (จ.มหาสารคาม)
G1260 ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด กิติเคาะพ่นสี (จังหวัดมหาสารคาม)
G1575 อู่
โต่งเซอร์วิส ท่าสองคอน ( จ.มหาสารคาม )
รหัสอู่
G1805
G1794
G1655
G1517
G1498
G1222
G1829
G1890
รหัสอู่
G1230
G1322
G1500
G1404
G1586
G1602
G1691

บริ ษทั
อู่
อู่
บริ ษทั
อู่
บริ ษทั
อู่
อู่
อู่
อู่
อู่
บริ ษทั
อู่
บริ ษทั

ชื่ ออู่
เมืองเลยฮอนด้าคาร์ส
อินเตอร์ เซอร์วิส จ.เลย
ก๊อตเจริ ญยนต์
อุดรกระจกรถยนต์ ( จ.เลย )
ประสิ ทธิ์ เซอร์วิส
เฮีย ต.
ผาขาวการช่าง ( จ.เลย )
ประหยัดเซอร์วิส
ชื่ ออู่
สงวนยานยนต์
วี.ไอ.พี คาร์เพ้นท์
พัฒนาคาร์แคร์ ( จ.สกลนคร )
จำาลองการช่าง
อุดรกระจกรถยนต์ จำากัด (สาขาสกลนคร)
ศักดิ์สิทธิ์ การช่าง
ชาญออโต้คาร์

รหัสอู่
ชื่ ออู่
G1795 ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด อู่ ทิพย์เซอร์วิส จ.มุกดาหาร
G1334 อู่
เกรี ยงไกร
รหัสอู่
G1353
G1529
G1886 อู่
G1810 อู่

เพชรบูรณ์กระจกยนต์
หนึ่งการาจ ( จ.เพชรบูรณ์ )
จิตติพฒั น์ การช่าง
สุชาติการช่าง จ.เพชรบูรณ์

ชื่ ออู่

จำากัด

จำากัด

จำากัด

ที่อยู่
20/1 ซ.สหพัฒนา 3 ถ.วิทยะธำารงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
567 ม.12 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
687 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
จ.บึงกาฬ
ที่อยู่
262 ม.10 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
211 ม.11 ถ.บึงกาฬ-พังโคน ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
55 ม.7 ต.ป่ าแฝก อ.พรเจริ ญ จ.บึงกาฬ
239 หมู่ 11 ถนนบึงกาฬ-พังโคน ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000
380 ม. 2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
337 ม.5 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
204/1 ม.11 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
จ.มหาสารคาม
ที่อยู่
62 ถ.มนตรี บาำ รุ ง ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
195 ม. 12 ถนนถีนานนท์ ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชยั จ.มหาสารคาม 44150
163 ม.12 ถ.สารคาม-โกสุม ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
จ.เลย
ที่อยู่
40 ม.12 ถ.มลิวรรณ ต.นาโป่ ง อ.เมือง จ.เลย 42000
217/4 ถ.เลย-นาด้วน ต.กุดป้อง อ.เมือง จ.เลย 42000
409/1 หมู่ 6 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
72/21 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย
162 หมู่ 6 ถนนเลย-เชียงคาน บ้านสามแยก ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000
252 ม.4 ต.ศรี สงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
76 หมู่ 13 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
17 หมู่ 4 บ้านขอนแก่น ต.นาโป่ ง อ.เมือง จ.เลย 42000
จ.สกลนคร
ที่อยู่
161 ม.8 ถ.นิตโย อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
117 ม.10 ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
205 ม.8 ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
74 ม.9 ถ.พังโคน-บึงกาฬ ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
12/2 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
93 หมู่ 12 บ้านสูงเนิน ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220
999/1 หมู่ 1 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
จ.มุกดาหาร
ที่อยู่
73 ม.15 ถนนชยางกรู ต.คำาอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร
63/8 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
จ.เพชรบูรณ์
ที่อยู่
9/10 ถ.เพชรรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
11/2 ซ.พระพุทธบาท 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
43 หมู่ 10 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
199 ม.10 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

เบอร์ โทรศัพท์
045-724700
045-781234,081-8784122

แฟ๊กซ์

เบอร์ โทรศัพท์
042-492993-4
081-3690968,086-8602724
087-8614895
098-0587805 , 098-4347494

แฟ๊กซ์
042-491009
042-492057

094-373-7575
0-4249-0616 , 0-9428-1444-3 , 0-8126-0080-1
084-5177795
043-995 777
081-2614963

เบอร์ โทรศัพท์

แฟ๊กซ์
043-758249

เบอร์ โทรศัพท์
042-804075-77
042-830082,084-5185763
089-8422452 , 093-4242276
042-815384 , 094-3104009
089-8615170
042-850434
042-818265,098-6394766,087-0924093
089-7119311 , 091-0566626

แฟ๊กซ์
042-804078
042-830980

เบอร์ โทรศัพท์
042-771141
087-8658745
042-772279,081-9548183,081-9760096
042-973370,089-9402105
095-6700230 , 042-713149
042-759217 , 081-9747693
042-7371112

แฟ๊กซ์

042-640188
089-6183228

เบอร์ โทรศัพท์

เบอร์ โทรศัพท์
056-024249,086-9282135
056-024247
087-5695832 , 087-6103342
056-754471,089-7031491

042-845157
042-850434

042-772279

แฟ๊กซ์
042-640189
042-612228
แฟ๊กซ์

G1810 อู่

สุชาติการช่าง จ.เพชรบูรณ์

รหัสอู่
G1528 อู่

ชื่ ออู่
จำานงค์การช่าง ( จ.สุรินทร์ )

รหัสอู่
G1582 อู่
G1782 บริ ษทั

พี.เจ. เซอร์วิส
อู่ ยนตการ เซอร์วิส

รหัสอู่
G1642 หจก.

อู่เพชรการาจ ชัยภูมิ

รหัสอู่
G1888 ร้าน

เจ.อาร์ .มอเตอร์

ชื่ ออู่
จำากัด (นครพนม)
ชื่ ออู่
ชื่ ออู่

199 ม.10 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
จ.สุ รินทร์
ที่อยู่
74 ม. 11 ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
จ.นครพนม
ที่อยู่
960/1 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
145/2 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
จ.ชัยภูมิ
ที่อยู่
125/8 หมู่ 6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
จ.บุรีรัมย์
ที่อยู่
168 หมู่ 1 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

056-754471,089-7031491
เบอร์ โทรศัพท์
086-2635568 , 044-531307

แฟ๊กซ์

เบอร์ โทรศัพท์

แฟ๊กซ์

042-520150 , 08*9-5727972 , 089-5697006 ,081-1171015
095-5159044

เบอร์ โทรศัพท์

เบอร์ โทรศัพท์
084-7124175 , 081-7698877

042-520151
แฟ๊กซ์
044-822219
แฟ๊กซ์

