รหัสอู่
G1000
G1049
G1082
G1010
G1138
G1228
G1268
G1285
G1290
G1335
G1342
G1357
G1134
G1143
G1246
G1298
G1315
G1395
G1454
G1531
G1504
G1506
G1565
G1571
G1595
G1596
G1613
G1657
G1674
G1677
G1690
G1699
G1715
G1729
G1732
G1735
G1739
G1750
G1760
G1761
G1762
G1774
G1778
G1785

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

อู่
บริ ษทั
อู่
อู่

บริ ษทั
บริ ษทั
อู่
อู่

อู่
บริ ษทั
ร้าน
ห้างหุ น้ ส่ วนจำากัด
อู่
ร้าน
ร้าน
อู่
อู่
ห้างหุ น้ ส่ วนจำากัด
บริ ษทั

ขวัญชัย คาร์ เซอร์ วิส (จ.ภูเก็ต)
ศักดิ์การช่าง
มอเตอร์ เรด
เฟรนด์ คาร์ กรุ๊ ป
เอกกวิน ชำานาญกิจ
เทพกระษัตรี ภูเก็ต กรุ๊ ป จำากัด
เค.เอ็ม.เซอร์วสิ (จ.ภูเก็ต)
ศักดิเดชการช่าง
สุ รินทร์ -ถลาง บริการ
เอ็มเค เซอร์ วิส
ภูเก็ต สมยศ เซอร์ วิส
นันท์ เซอร์ วิส (จ.ภูเก็ต)
ศูนย์ซ่อมสี อนุภาษ
ศิริชยั การช่าง (ภูเก็ต)
แสงรุ่ งภูเก็ต
นิวใหญ่ยนต์กิจ (จ.ภูเก็ต)
ดวงสมพงษ์การช่าง
กี้รถยนต์
วิโรจน์ เซอร์ วิส
ภูเก็ต รถยก
PK.การช่าง จ.ภูเก็ต
อิทธิ กร เซอร์ วิส ( จ.ภูเก็ต )
ภูเก็ตกระจกรถยนต์
สมศักดิ์ ไดนาโม รวมช่าง จ.ภูเก็ต
สยามนิสสัน เอ.อาร์.
เอส.ยู.เซอร์วสิ เซนเตอร์
ตัวเล็ก ซ่อมสี รถยนต์ ( จ.ภูเก็ต )
ธนกฤตเซอร์ วิส จ.ภูเก็ต
พูนทรัพย์การช่าง
ภูเก็ต มอเตอร์ เซอร์ วิส
มงคลการช่าง
ภูเก็ต มอเตอร์
อมรศักดิ์อะไหล่ยนต์
ส.เจริญการาจ ( ภูเก็ต )
เอส.ยู.อะไหล่ยนต์ สาขาที่ 1
รุ่ งเจริ ญการช่าง
อินฟิ นิต้ ี มอเตอร์ ไบค์
เอกชัยยานยนต์
วิโรจน์ เซอร์ วิส
เมืองใหม่ประดับยนต์
บัวเมือง การช่าง
อู่แปดเซี ยน
คริ สตจักร การยนต์
เอ ซี ช็อพ บราเธอร์ ส

จ.ภูเก็ต

ชื่ ออู่
(ภูเก็ต)
(ภูเก็ต)
จำากัด (ภูเก็ต)
จำากัด

จำากัด

จำากัด

จำากัด (จ.ภูเก็ต)
จำากัด จ.ภูเก็ต

จำากัด

จำากัด

ที่อยู่
115/6 ม.1 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรี สุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
81/1 ถ.พระบารมี ต.ป่ าตอง อ.กะทู ้ จ.ภูเก็ต
5/93 ถ.แม่หลวน ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
75/134 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
75/78 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
48/70 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ. ภูเก็ต 83000
23/43 ซ.9 ถ.ศักดิเดช ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
8/63 ม.1 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
177/6 หมู่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ต.ศรี สุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
22/63 ม.6 ซ.เฟื่ องฟู ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
25/93 ม.1 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
134/126 หมู่. 1 ถ.บ้านเหรี ยง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
75/71 ม.1 ถนนพระภูเก็ต(แก้ว) ตำาบลกะทู ้ อำาเภอกะทู ้ จังหวัดภูเก็ต 83120
8/56 ม.3 ถ.ขวาง ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
99/25 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
66/4 ม.8 ต.ศรี สุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83100
19/20 ถ.ตรัง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
116/28 หมู่ที่2 ตำาบลศรี สุนทร อำาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
110/80 ถนนภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
19/360 ม.3 ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
49/656 หมู่ 3 ซ.กิ่งแก้ว ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
5/1 ม.1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู ้ อ.กะทู ้ จ.ภูเก็ต
100/41 หมู่ 5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
155/4 หมู่ 5 ต.ศรี สุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
81/8 ม.2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
227/2 ถ.สุ รินทร์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
86/2 หมู่ 2 ต.ศรี สุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
27/16 ม.2 ถ.เจ้าฟ้า ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
35/982 หมู่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
9/66 หมู่ 3 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
8/90 ม.1 ซ.ธนิตธุรกิจ6 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
8 ม.1 ถ.เทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
222/13 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
135/10 ม.5 ถ.ประชาสามัคคี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
227/2 ถ.สุ รินทร์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
3/6 หมู่ 4 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
27/4 ม.6 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
40/191 ม.1 ซ.ทรงคุณ ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
51/13 หมู่ 6 ซ.พรุ ใหญ่ ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
182 หมู่ 5 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
135/26 หมู่ 3 ต.ศรี สุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
20 ถ.โกมารภัจจ์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
1/129 หมู่ 8 ต.ศรี สุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
46/19 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

เบอร์ โทรศัพท์
081-9703248,076-311564
081-7191070
081-0773789,089,1953993
076-523366
076-523041
076-216253
076-223451
081-56988883,086-4793683
090-1538709,085-8850865
085-4707464,076-315249
089-8744345,086-6872067
090-153-8709,085-885-0865
0-7620-2503-0,-7620-3300

แฟ๊กซ์
076-311564

076-261083-7
089-9738007,088-7654233,080-3831137
089-5874184,081-6063953

076-261086
076-379889
076-240275

076-250413 , 081-6939561
081-0999-123
081-5354457 , 086-9494013 , 081-6063297
084-3071188
076-376029 ,087-8907098
081-67776923 , 076-617148
076-217953-8
076-222360
083-6411117 , 086-9441669
086-9483270 , 082-2712441
083-4222004
085-1557873 , 086-9495271
081-7283359 086-9407738
076-313339
089-7314600

076-258361
076-523-355
076-523042
076-216254
076-242321

076-311415
0-76203291

076-240152

076-374008
076-528502
076-242881
076-313340

076-2147848,222360
โทร.081-4150512 076282380
092-8606576,0869471099
081-8951585
089-9729168

076222361

076-212697
093-6142804
076-212553 , 081-8944689

076-224061
076-212553

G1797
G1801
G1821
G1858
รหัสอู่
G1190
G1291
G1323
G1337
G1231
G1354
G1371
G1385
G1406
G1448
G1450
G1458
G1545
G1597
G1598
G1599
G1585
G1662
G1748
G1781
G1812
G1815
G1823
G1824
G1826
G1842
รหัสอู่
G1064
G1084
G1085
G1091
G1139
G1158
G1265
G1282
G1187
G1238
G1554

บริ ษทั
อู่
อู่
บริ ษทั

อู่
อู่
อู่

ร้าน
อู่
อู่
ห้างหุ น้ ส่ วนจำากัด
บริ ษทั
ร้าน
ร้าน
ร้าน

อู่
อู่
อู่

อู่
อู่
ห้างหุ น้ ส่ วนจำากัด

ปฐมพัฒนา
ประเสริ ฐการช่าง
สุ ชาติการช่าง
กาย ออโต้เซอร์ วิส
ชื่ ออู่
สิ ทธิ นนท์การช่างโดยนาย สุ คล เอียดขนาน
ปลายพระยารถยก (กระบี)่
โชคเจริ ญการช่าง
เกียรติเจริ ญกลการ
99 เซอร์ วิส
อุ๊รถยก
ช่างเทืองเซอร์ วิส
ศรี พงั งากระจกโค้ง (จ.กระบี่ )
จันทรมาศเซอร์ วิส
เกมส์การช่าง
สามารถเซอร์ วิส (จ.กระบี)่
มลรถยก
สยามนิสสัน มอเตอร์ กระบี่
เกียรติบุตร บังยาวออโต้เซอร์ วิส
B.M.เซอร์ วิส โดย นายอนุชา บางเมือง
เหนือคลองวัสดุภณ
ั ฑ์
ศรี ตรังกระจกโค้ง จ.กระบี่
เพชรทองยานยนต์ จ.กระบี่
สุ วิทย์การช่าง จ.กระบี่
ส.สังข์แก้วเซอร์วสิ (กระบี)่
ณัฐวุฒิ ออโต้เพ้นท์
นวกรรถยก สาขาที่ 00001
พี.เอ็น.คาร์เซอร์วสิ
ยันการช่าง
สุ ทินการช่าง (กระบี)่
ธนวัฒน์ รถยก

จำากัด ( จ.ภูเก็ต )
สาขา 1 จ. ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จำากัด

2/53 ม. 2 ถนนพระภูเก็ตแก้ว ต.กะทู ้ อ.กะทู ้ จ.ภูเก็ต 83210
2/53 หมู่ 2 ถนนพระภูเก็ตแก้ว ต.กะทู ้ อ.กะทู ้ จ.ภูเก็ต 83120
1/70 หมู่ 5 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
13/3 ถ.อำาเภอ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

076-319347,086-4763641
086-4763641 , 086-4763692

เบอร์ โทรศัพท์
089-5895644
086-2747233,0892921696
089-7317788,085-9078951
075-631627
075-650650
075-612755,612106,081-7871656,089-4560444
089-5946567,080-6977781
085-4724508 080-1681785
080-5374412
075-666181 , 085-4705405

จำากัด

ที่อยู่
439 ม.9 ถ.อ่าวลึก-พระแสง ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
128 ม.8 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160
241/1 หมู่ 2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
181 ม.11 ถ.เพชรเกษม ต.กระบี่นอ้ ย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
111/1 หมู่ที่ 2 ต.กระบี่นอ้ ย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
32-34 ถ.มหาราช ซอย 3 ต.ปากนำ้า อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
63/7 ม.3 ซ.หนองเต่า ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
123 ถ.ศรี พงั งา( แยกปลาลัง ) ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
35/8 หมู่ที่ 4 ถ.อ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
เลขที่ 298 หมูท่ ี่ 3 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
6/5 ม.1 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
1026/8 ม.2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
128 ม.11 ถ.เพขรเกษม ต.กระบี่นอ้ ย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
124/3 หมู่ 3 ต.คลองหิ น อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
127/6 หมู่ 3 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
127/6 ม.3 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
152/1 ถ.ศรี ตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
8/1 ถ.อ่าวลึก-พระแสง ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
331 ม.3 ถ.เหนือคลอง-ชัยบุรี ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่
4/67 หมู่ 7 ซ.สุ ขสวัสดิ์ ซอย1 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
238/11 หมู่ 2 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
220/1 ม.7 ซอยสุ ขสวัสดิ์ ซอย 1 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
85/2 ม.2 ต.พรุ ดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่
38/9 หมู่ 2 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
72/9 ม.3 ต.เข่าใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
32 ถนนมหาราช ซ.3 ต.ปากนำ้า อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
ที่อยู่
48/9 ม.7 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ ทุ่ง จ.พังงา 82140
63/30 ม.2 ต.บางนายสี อ.ตะกัว่ ป่ า จ.พังงา 82110
43/6 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางม่วง อ.ตะกัว่ ป่ า จ.พังงา 82190
7 ม.4 ต.บางไทร อ.ตะกัว่ ป่ า จ.พังงา
4/8 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
8/72 ม.2 ต.บางนายลี อ.ตะกัว่ ป่ า จ.พังงา
9/39 ม.4 ต.ถำ้านำ้าผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา
179 ม.2 ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา
51/3 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.คึกคัก อ.ตะกัว่ ป่ า จ.พังงา
50/5 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกัว่ ป่ า จ.พังงา 82110
58/6 ม. 2 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าอยู่ อ.ตะกัว่ ทุ่ง จ.พังงา

เบอร์ โทรศัพท์
089-7277797,089-6498749
076-471406
076-421586
085-7952546,084-8383170
076-571-998

จ.พังงา

ชื่ ออู่
อู่
อู่
อู่
อู่
อู่

อู่

โชติการช่าง
เอเซี ยการช่าง
โอ๋ การช่าง
อธิ พงษ์ เซอร์ วิส
มานิตชัยการช่าง(พังงา)
นิยมรถยก (ตะกั่วป่ า)
วิมนชัยอะหลัย่ ยนต์
เทพภูงา / นายปัญจา อาจเอีย่ ม
คึกคัก ออโต้เพนท์
ตะกัว่ ป่ ายานยนต์
เอียด การช่าง ( จ.พังงา )

จ.กระบี่

(พังงา)
(พังงา)
(พังงา)
(พังงา)

076-319889

076-240379
แฟ๊กซ์
075-652094

075-650666
075-692738
075-700032

075-631400-3
086-9450941 , 089-7297051

075-691338

075-631095,081-7887681
089-8739694

075-631072

075-619738

075-619733

089-7299750,075-666529
085-7961064
093-6316576
075-612755,089-4560444

080-6472756
0890055400
076-422285
081-9582874

แฟ๊กซ์
076-434513

076-517-220

G1757
G1772
G1792
G1796
G1848
G1014
G1518
G1014
รหัสอู่
G1016
G1491
G1783
G1790
G1819
G1827
G1854
G1875
G1859
รหัสอู่
G1025
G1060
G1096
G1108
G1132
G1226
G1229
G1270
G1280
G1327
G1171
G1208
G1333
G1369
G1373
G1389
G1419
G1400
G1407
G1431
G1457
G1467
G1475
G1485
G1492

อู่
อู่
บริ ษทั
อู่

บริ ษทั
อู่

เอ้ รถยก
วิชยั การช่าง จ.พังงา
ศักดิ์ดาการช่าง ( นายศกั ดิด์ า ตองติรมั ย์ )
ปฐมพัฒนา
ประเสริ ฐการช่าง (สำานักงานใหญ่)
กสิ นี กระจกโค้ง
เอฟพี คาร์ ช๊อป (จ.พังงา)
กสิ นี กระจกโค้ง

สุ ขสกุล เซอร์ วิส
บริ การการช่าง ( จ.ตรัง )
ประสงค์ ไกรเทพ รถยก
เมืองตรังกระจกยนต์
โตการช่าง จ.ตรัง
อู่
ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ ตรังรถยก (ตรัง)
กุศล การช่าง จ.ตรัง
อู่
บ่าวการช่าง จ.ตรัง
อู่
่อู
เอียดทองเซอร์ วิส (รถยก)

ชื่ ออู่

ชื่ ออู่
สุ ราษฎร์ มอเตอร์ (จ.สุราษฎร์ธานี)
ชัยเจริ ญยนต์
เอ็ม.อาร์ อินเตอร์บอดี้
ท่าฉางเซอร์ วิส
ส.สามารถการช่าง(บางกุง้ คาร์แคร์)
วัชระ สุ ขแพ
อู่
เชษฐ์ การช่าง
ศิริ เซอร์ วิส คาร์ ส์
อู่
สมโชคการช่าง
ห้างหุ น้ ส่ วนจำากัด สยามรถยก
พี.เจ.บอดี้ คาร์
บริ ษทั
สุ ราษฏร์ กระจกรถยนต์ (จ.สุราษฏร์ธานี)
ศูนย์บริ การซ่อม
ดวงวิภาเซอร์ วิส
สุ วิทย์ บ้านส้อง (จ.สุราษฎร์ธานี)
อู่
ชัยยุทธ์การช่าง (จ.สุราษฎร์ธานี)
อู่
ช.กลการ (สุราษฎร์ธานี)
อู่
ไพศาล เคาะ พ่น สี (จ.สุราษฎร์ธานี) โดยนายไพศาล สิงขบุรี
อู่
ภรัณภัทรเซอร์ วิส (จ.สุราษฎร์ธานี)
ร้าน
อู่
กานดา เซอร์ วิส
ปั กษ์ใต้รถยก ( สุราษฏร์ธานี )
อู่
ปุ๊ เซอร์ วิส
เซาท์เทิร์นรถยก โดย นายสุ รชัย เพียรสวัสดิ์ (จ.สุราษฎร์ธานี)
ชัยรถยก (จ.สุราษฎร์ธานี) วิชยั สังข์แก้ว
ห้างหุ น้ ส่ วนจำากัด สุ ราษฎร์ บริ การ ( จ.สุราษฎร์ธานี )
ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ อู่ ไพโรจน์การช่าง ( จ.สุราษฎร์ธานี )
ร้าน
ร้าน

จำากัด ( จ.พังงา )

59/1 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ ทุ่ง จ.พังงา 82140
45/9 ม.4 ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา
16/1 ม. 4 ต.บางไทร อ.ตะกัว่ ป่ า จ.พังงา 82110
58/10 ม.2 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
58/10 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
36/25 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี่ อ.ตะกัว่ ป่ า จ.พังงา
56 ม.9 ต.บางนายสี อ.ตะกัว่ ป่ า จ.พังงา 82110
36/25 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี่ อ.ตะกัว่ ป่ า จ.พังงา

จ.ตรัง

จำากัด

ที่อยู่
298/1 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
233/3 ม.9 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
28/89 ถ.เพลินพิทกั ษ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
3/3 ม.2 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000
162 ม.2 ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
39/21 ถ.เพลินพิทกั ษ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
35/2 ม.4 ต.ควนปริ ง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
60/6 หมู่ 1 ต.โคกหล้อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
105/7 หมู่ 1 ต.ไม้ฝาด อ.สิ เกา จ.ตรัง 92150

จ.สุ ราษฎร์ ธานี

(สุ ราษฎร์ ธานี)
(สุ ราษฎร์ ธานี)
(สุ ราษฎร์ ธานี)
(สุ ราษฎร์ ธานี)
(วัชระมอเตอร์ )

จำากัด

ที่อยู่
110/149 ถ.ศรี วิชยั ม.2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ ธานี
43/6 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84320
83/22 ม.3 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ ธานี84000
189/1 ม.10 ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุ ราษฎร์ ธานี
79/8-9 ถ.เลี่ยงเมือง ซ.5 (หลังบ้านสวยรี สอร์ ท 5) อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84000
16 ม.1 ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84140
292 ม.5 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84210
15/3 หมู่ที่ 2 ตำาบลต้นยวน อำาเภอพนม จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี 84250
94 หมู่ที่ 6 ตำาบลพ่วงพรมคร อำาเภอเคียนซา จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
54/3 ม.11 ต.ช้างซ้าย อ.กาญยนดิษฐ์ จ.สุ ราษฏร์ ธานี 84160
172/1 ม.5 ถ.สุ ราษฎร์ ฯ-ปากนำ้า ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84000
234/22 ม.1 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุ ราษฏร์ ธานี จ.สุ ราษฏร์ ธานี 84000
147/2 ม.3 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84110
59 ม.2 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุ ราษฎร์ ธานี
17/4 ม.3 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุ ราษฏร์ ธานี
170/17 ม.2 ซ.ศรวิชยั 21 ถ.ศรี วิชยั ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุ ราษฎร์ ธานี จ.สุ ราษฎร์ ธานี
59 ม.2 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุ ราษฎร์ ธานี
1/66 หมู่ที่5 ถนนเลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุ ราษฎร์ ธานี จ.สุ ราษฎร์ ธานี
419/5 หมู่ที่ 2 ถ. สุ ราษฎร์ -หาดใหญ่ ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84240
24/8 ม.4 ถ.กาญจรวิถี ต.บองกุง้ อ.เมือง จ.สุ ราษฏร์ ธานี
1/2 หมู่ที่ 3 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84350
103/2 ม.1 ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84240
15/11 ม.3 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84000
63/3 ม.1 ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84000
46/22 ม.1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง้ อ.เมืองสุ ราษฎร์ ธานี จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84000

081-6765186 , 098-0152068
082-8115913 , 076-596055
089-7289454,080-6375162
076-432231,081-8923169
076432231 , 081-8923169
081-9707755
076/424-151,084-108-0867
081-9707755

076-432233

เบอร์ โทรศัพท์

แฟ๊กซ์

เบอร์ โทรศัพท์

แฟ๊กซ์

075-230409
087-4702744
087-3804730 , 084-9688506
083-0381230,061-9966637
075-271749 , 081-9786670
075-220342,089-7258140,084-6333274
087-6287532
07-2676617 , 092-5946641
083-3880490

087-3864948
077-264898
081-2720350
086-5951840
087-3865909
077-439292
077-929392-3
077-4391-016 087-85525560 083-3898509
085-7839114,084-8446149
077-282454
081-8916987,081-1475873,077-284110
085-7872212
077-257063,089-2918849
080-1462319,087-8975966
077-273126
089-8683748
077-252389,089-5940042,087-9168118
084-0513868
082-8155652
077-351086 , 084-8408909
081-7190384
077-286617-8
093-5821965 , 081-8922322

077-275492
077-415670
077-439292
077-929391
077-439016
077-452090
077-282436
077-284110
077-435328

G1493
G1494
G1522
G1523
G1535
G1542
G1555
G1557
G1612
G1634
G1643
G1670
G1721
G1727
G1728
G1734
G1811
G1808
G1839
G1855
G1862
G1863
G1865
G1873
G1860
รหัสอู่
G1001
G1021
G1157
G1263
G1264
G1274
G1281
G1283
G1324
G1326
G1340
G1341
G1119
G1201
G1221
G1257
G1521
G1549
G1568

อู่
อู่
อู่
อู่
อู่
หจก.
อู่
อู่
อู่
บริ ษทั
บริ ษทั
อู่
อู่

อู่
บริ ษทั
ร้าน

อู่

อู่
อู่
อู่
อู่
ห้างหุ น้ ส่ วนจำากัด
หจก.
ศูนย์รถบ้าน
อู่
อู่
ร้าน
อู่
อู่
อู่
ห้างหุ น้ ส่ วนจำากัด
อู่
อู่
อู่
อู่

ต๋ าการช่าง ( จ.สุราษฎร์ธานี )
ธี รยุทธ เซอร์ วิส ( จ.สุราษฎร์ธานี )
เล็กเจริ ญยนต์ ( จ.สุราษฎร์ธานี )
วิฑูรย์การช่าง ( จ.สุราษฎร์ธานี )
ปรี ชาการช่าง ( จ.สุราษฎร์ธานี )
บางใหญ่บอดี้ เซอร์ วิส
ณรงค์เกียรติ การาจ
ดรี มคาร์ (สำานักงานใหญ่)
ดำาเซอร์ วิส
บี.แอล.สมโชค
วัชระมอเตอร์
เวียง ออโต้ เซอร์ วิส
สุ วิทย์การช่าง จ.สุราษฎร์ธานี
ศรี ชฎาการช่าง จ.สุราษฎร์ธานี
เคียนซา การช่าง จ.สุราษฎร์ธานี
เวียงสระกระจกรถยนต์
GP การาจ จ.สุ ราษฎร์ ธานี
วาณิ ชย์เจริ ญยนต์รถยก จ.สุราษฎร์ธานี
กิตติการช่าง
ฑูรย์เซอร์ วิส จ.สุราษฎร์ธานี
สยามนิสสันสุ ราษฎร์ ธานี
สุ ราษฎร์ มอเตอร์
สมุย กระจกรถยนต์
บางกุง้ บริ การ (สำานักงานใหญ่)
สกายการช่าง แทนชัยบุรีรถยก
ชื่ ออู่
ไข่การช่าง (นครศรีธรรมราช)
ส.สุวรรณการช่าง (นครศรีธรรมราช)
จุนการช่าง (นครศรีธรรมราช)
ไก่911
ภูธร เซอร์ วิส
คลังกระจกรถยนต์ทุ่งสง (จ.นครศรีธรรมราช)
เจริ ญยนต์
สุ ริยะการยนต์ (จ.นครศรีธรรมราช)
พีพี การาจ (นครศรีธรรมราช)
พระพรหมอะไหล่ยนต์ (จ.นครศรีธรรมราช)
พร รถยก
สุ ขเจริ ญขวัญกลการ
แบงค์การช่าง
พรเทพกลการ
ยอดระบำาเซอร์ วิส (จ.นครศรีธรรมราช)
เทพ บ.ข.ส.(จ.นครศรีธรรมราช)
เปี๊ ยกกลการ ( จ.นครศรีธรรมราช )
ทรัพย์สมบูรณ์
นคร 111 เซอร์วสิ

จำากัด จ.สุราษฎร์ธานี

จำากัด

26/1 หมู่ 8 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84160
144/31 ม.1 ถ.วัดโพธิ์ -บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84000
52/1 ม.4 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุ ราษฎร์ ธานี
102/2 หมู่ 1 ซอยสวนถัว่ ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84000
132/1 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ ธานี
85/17 หมู่ 6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุ ราษฎ์ธานี 84000
129 หมู่ 5 ต.ป่ าเว อ.ไชยา จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84110
8/47 ถนนดอนนก อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ ธานี
235 หมู่ 6 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84100
50/42 ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84000
16 ม.1 ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84140
51/11 ม.1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง้ อ.เมืองสุ ราษฎร์ ธานี จ.สุ ราษฎร์ ธานี
130/4 หมู่ 6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84000
79/46 ม.1 ซอยกาญจนวิถี 23 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84000
216 ม.7 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุ ราษฎร์ ธานี
134/6 ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84190
18/36 ม.1 ต.แม่น้ าำ อ.เกาะสมุย จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84330
94/11 ม.1 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84210
48/9 ม. 4 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ ธานี
198 ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84190
48/3 ม.3 ถ.สราษฎร์ พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุ ราษฎร์ ธานี จ.สุ ราษฎร์ ธานี84000
110/149 ถ.ศรี วิชยั ม.2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ 84000
66 หมู่ 2 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84140
9/1 หมู่ 1 ซอยกาญจนวถี 22 ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84000
175 ม.3 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84350

077-244642 , 082-2823132
077-275567 , 080-5285178

ที่อยู่
175/58 ถ.ราชนิคม 4 (หลังราชาคาร์ แคร์ ) ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช 80000
135/5 ม.11 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรี ธรรมราช 80160
104 ม.2 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช
50/2 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช
4/7 ม.1 ถ.นครศรี ฯ-ร่ อนพิบูลย์ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรี ธรรมราช 80000
115/3 ม.1 ถ.ทุ่งสง-นครศรี ฯ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรธรรมราช 80110
149/10-11 ม.2 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช
21/2 หมู่ 6 ต.หิ นตก อ.ร่ อนพิบูลย์ จ.นครศรี ธรรมราช 80350
38 ม.1 ต.ซะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช
1/8 ม.2 ถ.นครศรี ธรรมราช-ทุ่งสง ต.นาพรุ อ.พระหรหม จ.นครศรี ธรรมราช 80000
50/97 ซ.ร่ วมใจพัฒนา ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช
11 ม.4 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรี ธรรมราช 80160
150/2 ม.3 ถ.กะโรม ต.โพธิ้สด็จ อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช
68/2 ม.11 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรี ธรรมราช 80160
433 ม.1 ถ.ทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช 80110
105/6 ม.9 ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์ เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช 80000
36/6 ม.2 ถ.กะโรม ต.โพธิ์ เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช 80000
275 หมู่ที่ 8 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช 80110
1/8 ม.2 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรี ธรรมราช 80000

เบอร์ โทรศัพท์
075-312114
075-522779,081-5354944
075-421737,081-8952971
075-320919-20
075-324418
075-420022
081-3705117
086-2733398 , 084-0658727
081-5699846,087-2639790
075-378859,075-378860

จ.นครศรีธรรมราช

(นครศรี ธรรมราช)
สำานักงานใหญ่

(นครศรี ธรรมราช)

082-8067768
077-289737-0862692582
077-289402
086-9407675
077-282049,077-281505
077-963315,083-3898509
087-3865909,089-6489930
077-961589,061-8659188 , 081-6060463

077-228204

077-963315

086-2823848,077-922257
077-387022
089-5881397
077-270714
095-8602619 , 087-8846730
077-200329 , 083-6467485
080-4862407
077-200560-3
084-8447941
081-6061071 , 088-3797404
089-5916172

075-522279,089-8661853
087-3827158
075-330533
086-5935054,081-7374048
075-315442,086-9414783,082-5170032
075-347587,075-343379
090-1744521 , 084-1563224
075-378859

แฟ๊กซ์
075-522779

075-522238
075-424523

075-757629

G1632
G1870
G1878
G1386
G1144
รหัสอู่
G1018
G1088
G1156
G1292
G1152
G1377
G1403
G1408
G1548
G1573
G1605
G1627
G1676
G1841
G1866
G1867
G1871
G1857
รหัสอู่
G1062
G1131
G1189
G1286
G1121
G1295
G1411
G1835
รหัสอู่
G1063
G1227
G1329
G1339
G1360
G1255
G1376
G1399

อู่
ร้าน
ห้างหุ น้ ส่ วนจำากัด

ภักดีการช่าง
เซี ยนอะไหล่ยนต์
ธี รพงศ์ ออโต้เพ้นท์
ทุ่งสงเซ็นเตอร์ ไบค์ ( จ.นครศรีธรรมราช )
ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ เอ็ม.ที.เซฟตี้กลาส (จ.นครศรีธรรมราช)

บริ ษทั
อู่
อู่
อู่
อู่
อู่
อู่
อู่
ร้าน
อู่
อู่
ร้าน
อู่

อู่
ร้าน
อู่
อู่
อู่
อู่

อู่
อู่
อู่
อู่
อู่
อู่

สงวนยางยนต์ชุมพร
อ๊อดหลังสวน
ดำารงค์การช่าง
นครศรี การช่าง
ช.อาร์ทเจริญ การช่าง
เอกรถยก (พรเสด็จเตีย่ )
หนึ่งบริ การ
พงษ์เจริ ญการช่าง จ.ชุมพร
สรศักดิ์ กระจกรถยนต์ ( จ.ชุมพร )
วสิ ษฐ์พลการช่าง
เคพี มอเตอร์
รังสรรค์
พี.เค. การาจ
จรัลแอร์ ประดับยนต์
หลังสวนประดับยนต์
ดอนเมืองรถยก
ผูใ้ หญ่หมึกการช่าง
กฤติน มอเตอร์ ชุมพร

ซี ซี เซอร์ วิส
จิ้นเห้งกระจกรถยนต์
สมบูรณ์การาจ (จ.ระนอง)
ระนองรถยก
นิตย์ยนต์บางกลาง
ฮวดเซอร์ วิส ( จ.ระนอง )
ยาวการช่าง
อรรถรัฐการยาง ( จ.ระนอง)

ช.เจริญการช่าง
รัตนโชติกระจกรถยนต์ (ยะลา)
คมยะลาการช่าง
แดงการช่าง (ยะลา)
ทัยบริ การ (จ.ยะลา)
จำารัสการช่าง (จ.ยะลา)
เพชรเกษมการช่าง ( จ.ยะลา )
สิ ทธิ์ เจริ ญการช่าง (จ.ยะลา)

ชื่ ออู่

ชื่ ออู่

075-321020 , 084-1854438
098-0516136
086-0787157
081-5727070
075-323377 , 089-4738952

ที่อยู่
314/1 ม.9 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร
141 ม.4 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
133 ม.1 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร
54/5 ม.6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220
99/5 ม.2 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
23/14 ม.1 ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
150/1 ถ.เขาเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
100/2 ม.3 ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
169 ม.11 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
191/2 ม.8 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86190
50/6 หมู่ 5 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
133 ม.11 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
5/1 หมู่ 8 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
61/3 หมู่ 4 ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
51 ถ.เพชรเกษม ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 80110
121/6 ม.9 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
33/3 หมู่ 13 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
241/14 ม.1 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

เบอร์ โทรศัพท์
077-574444
077-581319,081-5378896
081-0873907,083-6459459
089-87574615,077-536744
08-25943381,083-6403607,077-510985
084-6302508,087-9026976
077-541338
081-6761346 , 082-8081622

ที่อยู่
75/3 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้ น อ.เมือง จ.ระนอง
12/3 ม.1 ถนนเพชรเกษม ตำาบลบางริ้ น อำาเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
201/9 ม.6 ต.บางริ้ น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 66000
258/137 ม.6 ต.บางริ้ น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
81/5 ม.1 ต.บางริ้ น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
14/8 ม.1 ต.บางริ้ น อ.เมือง จ.ระนอง
258/164 ม.6 ซ.7 ต.บางริ้ น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
15/30 ม.1 ต.บางริ้ น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

เบอร์ โทรศัพท์
084-1844174,084-2417585
077-834983
084-6893985,077-813557
077-812880,085-8852283
077-812661
077-821051,077-833829,01-9567509

จ.ชุมพร

จำากัด (ชุมพร)
(ชุมพร)
(ชุมพร)

จ.ระนอง

(ระนอง)
(ระนอง)

(ระนอง)

ชื่ ออู่

122/6 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช 80000
19 หมู่ 7 ต.ร่ อนพิบูลย์ อ.ร่ อนพิบูลย์ จ.นครศรี ธรรมราช 80130
91/1 ถ.ทุ่งสง ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรี ธรรมราช 80240
284/1 ม.1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช 80110
61/1 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช 80000

จ.ยะลา

(ยะลา)

ที่อยู่

104/6 ต.สะเดงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
45 ถ.เทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
49/192 ม.9 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000
112 ม.12 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000
133/17 ม.10 ซ.รวมทอง ถ.ผังเมือง2 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
266/5 ม.9 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
201-205 ถ.ผังเมือง 4 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
49/17 ม.9 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

075-432431

แฟ๊กซ์

077-510825

077-598189,081-2711237
081-1546486 , 077-502294
077-576990 , 081-7876336
077-541584
092-9700784
077-596703
0848447941
แฟ๊กซ์
077-834983

077-8351782

081-3282963
073-221196
087-6312671
089-7380788

เบอร์ โทรศัพท์

073-247376,086-2856876
073-223510,081-6910897
073-362535,087-6278008

แฟ๊กซ์

G1556
G1569
G1730
G1773
รหัสอู่
G1279
G1325
G1358
G1359
G1249
G1363
G1392
G1421
G1451
G1479
G1577
G1603
G1604
G1637
G1658
G1672
G1673
G1706
G1745
G1764
G1765

อู่
อู่
อู่
อู่

บริ ษทั
อู่
ห้างหุ น้ ส่ วนจำากัด
ห้างหุ น้ ส่ วนจำากัด
อู่
บริ ษทั
ห้างหุ น้ ส่ วนจำากัด
บริ ษทั
อู่
อู่
อู่
อู่
อู่
ห้างหุ น้ ส่ วนจำากัด
อู่
บริ ษทั
อู่

โดมการช่าง ( จ.ยะลา )
ศักดิ์การช่าง (ยะลา)
น้อย คาร์ คลั เลอร์
สมพร การช่าง
ชื่ ออู่

กิตติพงษ์เซอร์ วิส (2542) (หาดใหญ่)
ปฏิวตั ิ หาดใหญ่
อู่ ไพศาล แอร์
เอ็น เอส เซอร์ วิส (จ.สงขลา)
สายัณต์รถยก
ไพศาล แอร์ (จ.สงขลา)
ศูนย์บริ การ บอสส์ ออโตคาร์
อู่ซิต้ ี คาร์ เซอร์ วิส (จ.สงขลา)
เอ็ม.ที.เซฟตี้กลาส (ต.พะวง สาขาสงขลา)
หาดใหญ่ มอเตอร์ จำากัด
ช่างวัฒน์
ภานุศกั ดิ์
สองพี่นอ้ ง (ช่างเป็ ด)
คนองการช่าง
ป้อมประดับยนต์
สมบัติการช่าง จ.สงขลา
วี.พี.บอดี้ แอนด์ เซอร์วสิ ( 2014 )
ทวีรัชต์ บอดี้เซอร์ วิส
เศียร เรซซิ่ ง ช๊อป
อมร เซอร์ วิสคาร์
เค เอ็ม บี ออโต้ เซอร์ วิส สำานักงานใหญ่

รหัสอู่
G1073 หจก.
G1443 อู่
G1683
G1695 อู่
G1755
G1756
G1833

วโรจน์เซอร์ วิส
พรชัยการช่าง (พัทลุง)
วัฒนารถยก จ.พัทลุง
บอย เซอร์ วิส
K R รถยก จ.พัทลุง
อุดม เซอร์ วิส
นำ้าชารถยก จ.พัทลุง

รหัสอู่
G1530 ห้างหุ น้ ส่ วนจำากัด
G1631
G1636
G1840

อิมเมจ ออโต้พาร์ ท
กอล์ฟรถยก
ซูกสั โมดิฟาย จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
หัวหิ น บอดี้ แอนด์ เพ้นท์

รหัสอู่
G1029 ร้าน

8 ซ.มิตรภาพ ถ.สุ ขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
257/49 ถนนสุ ขยางค์ อ.เมือง จ.ยะลา 95000
174/15 หมู่ 6 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000
47/39 หมู่ 7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000

สมศักดิ์ยานยนต์

ชื่ ออู่

จ.สงขลา

จำากัด

จำากัด

จำากัด ( สำานักงานใหญ่ )

เบอร์ โทรศัพท์
074-429024 , 081-7385232
074-254926,089-6577779
074-238728

ที่อยู่
44 ถ.ไชยบุรี ม.11 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง
244 ม.1 ต.บ้านพร้าว อ.ป่ าพะยอม จ.พัทลุง
189 ม.1 ต.ร่ มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
234 หมู่ 2 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
10 ม.1 ต.เข้เจียก อ.เมือง จ.พัทลุง
46/2 ม.3 ถ.อภัยบริ รักษ์ ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
13 ม. 7 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

เบอร์ โทรศัพท์
074-613237,081-8978226
087-9670855,074-841275
0815429660,087-0887922019,074-610829
082-2682237
074-620315 , 085-6402314
074-620315 , 085-6402314
08-1963-5656

จ.ประจวบศีรีขันธ์

ที่อยู่
71/3 หมู่5 ตำาบลวังก์พง อำาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77120
3/3 ม.1 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
94 ม.5 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
385 ม.10 ถ.หัวหิ น-ห้วยมงคล ต.หิ นเหล็กไฟ อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77110

ชื่ ออู่

ชื่ ออู่

ที่อยู่
68 ซ.อิสระภาพ2 ต.คอหงษ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
39 ซ.เลื่อนอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
68/4 ม.4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
47 ซอย 4 ถนน คลองเรี ยน2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ..สงขลา
862/42 ซ.32/1 ราษฎร์ อุทิศ ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
68/4 ม.4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
100/1 หมู่ 3 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
24/2 24/3 24/4 หมู่ 3 ถ.วังรังรักษ์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
82/2 ถนนกาญจนวนิช ม.1 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
1388 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1/28 ซอย 5 ถ.ปาดังเบซาร์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
71/893 หมู่ 1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
193 ซ.13 ถ.รัตนอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
50/4 หมู่ 12 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
4 ถ.ทุ่งเสา 2 ซ.10 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
118 ม.5 ต.ท่างช้าง อ.บางกลำ่า จ.สงขลา
57/3 ม.1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
74/22 หมู่ 3 ถ.ราษฎร์ บูรณะ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
49/6 หมู่ 4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
99/60 ม. 3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
39 ม2 เกษม38 ซ12 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จ.พัทลุง

(พัทลุง)

จ.สตูล

(สตูล)

081-6900519
089-7371684

16 ม.6 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

ที่อยู่

089-9773685
074-238728 , 081-6783018
074-341658 089-4689977
074-552312-3,074-552312,091-4630050,074-552313
074-592715 , 087-6879291
074-258888
089-9772357 , 074-412763
074-427009 - 10
081-3281958 , 074-363073
074-559209 , 089-2996097
094-13177543
074-362223
074-426094
089-2954914
074-801357,089-2954914
084-9996273

032651964

เบอร์ โทรศัพท์

แฟ๊กซ์
074-254926
074-238729

074-238729

074-254111
074-412881

074-362224
074-426094

แฟ๊กซ์
074-620372

แฟ๊กซ์

032-651945 , 092-5312552
080581-3967,0949492020,032-510501
เบอร์ โทรศัพท์
074-773201,083-5103618

แฟ๊กซ์

G1469 อู่

สยามยนต์ (จ.สตูล)

รหัสอู่
G1733

ปั ตตานีกระจกยนต์

ชื่ ออู่

103 ถ.สฤพดิ์ภูมินารถ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

074-711951,089-8703949

ที่อยู่
400/47-48 ม. 4 ต.รู สะมิแล อ.เมือง จ.ปั ตตานี

073-333719

จ.ปัตตานี

เบอร์ โทรศัพท์

แฟ๊กซ์
073-450508

