ภาคกลาง
จังหวัดกาญจนบุรี
อําเภอท่ าม่ วง จังหวัดกาญจนบุรี
1

อู่ช่างหนู

118/1 หมู่ 3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

081-3788357

B

จังหวัดนครนายก
อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
1

เอส.พี.เซอร์ วิส

124/1 ม.1 ถ.สุ วรรณศร ต.เกาะโพธิ/ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 037-398973,081-8148191,037-398849

B

จังหวัดนครปฐม
อําเภอ เมือง จังหวัดนครปฐม
1
2
3
4
5
6

โตโยต้านครปฐม สาขาธรรมศาลา
ช.โชคชัย ออโต้พาร์ ท
อู่วฒั นกิจ
ศรุ ตเซอร์ วิส
เจริ ญดี ๙
โรจนิ นทร์
เอส เค กระจกยนต์

55/5 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 034-293211-3
66/6 ม.7 ถ.นวเขตใต้ ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม
034-259313
165/1 ม.3, ต.พระประโทน เมืองนครปฐม จ.นครปฐม, 73000 034-284062
2/2 ม.7 ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
034-254818
17/4 ม.9 ต.ลําพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
089-6681355,034-242019
37/2 ม.3 ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
034-275143 ,081-8805657
104/6 หมู่ 2 ต.ห้ วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม
034-250324

A
A
A
B
B
A

อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
1
2

โตโยต้านครปฐม สาขากําแพงแสน
เลิศราวรรณ

144 ม.7 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140
111/1 ม.8 ต.ทุ่งบัว อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

034-300400-4
034-358111

A
B

034-302398,081-9426811

A

อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
1

ส.เซอร์ วิส

6 ม.7 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
1

โตโยต้านครปฐม สาขาตลาดจินดา

5/5 หมู่ 5 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

0-3488-1555

A

032-676192, 086-5681518,086-3661084

B

0-3267-9291 , 095-1107971 080-1107849

B

035-361382,035-361712

B

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อําเภอ เมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
1

อู่ดาํ รงค์การช่าง

108 ม.8 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77000

อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
1

อู่สามเหลีCยมทองคํา

94 หมู่ 5 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อําเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1

ยุทธการช่าง

22 ม.7 ต.เชียงรากน้อย อ.บางประอิน จ.พระนครศรี อยุธยา

อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1

ตัDมการาจ

45/4 ม.6 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรี อยุธยา 13250 035-831831

B

จังหวัดเพชรบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
1

ทวีผล

49 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ สม้ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

032-425831

B

032-463909 , 081-353-2429

B

061-3848143

B

อําเภอท่ ายาง จังหวัดเพชรบุรี
1

ส.ประดิษฐ์ ท่ายาง

239/2 หมู่3 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
1

เพชรการช่าง

78 หมู่ทีC 5 ต.ไร่ มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150

จังหวัดเพชรบูรณ์
อําเภอ เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
4

แจ่มศรี พลู ทรัพย์ยนต์
พรเซอร์ วิส
หนึC งการาจ
เพชรบูรณ์กระจกยนต์

35/3 ถ.เทพาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
36/8 ม.2 ต.ป่ าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
11/2 ซ.พระพุทธบาท 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
9/10 ถ.เพชรรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

056-748641
056-741287,081-8888463
056-024247
056-024249,086-9282135

A
B
B
B

056-702808
089-5790008,081-2818608
056-701808 , 085-6701808
086-4458433 , 081-8868059
056-702545

A
A
B
B
B

อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
4
5

ทวีทรัพย์ยนต์
สิ นเจริ ญออโต้ซมั มิท
หล่มสัก ออโต้เซลล์
เจ.พี.ออโต้เพ้นท์

338 ม.5 ต.นํDาชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67000
299 ม.5 ต.นํDาชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
128 ถ.สามัคคีชยั อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
32 ถ.คชเสนี ย ์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

อู่อุดมพรมอเตอร์

91/13 ม.3 ถ.สามัคคีชยั ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

จังหวัดสระบุรี
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
1
2

อู่ น.พุแคเจริ ญยนต์
ส.มานะกิจ 2015

53 ม.10 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
081-3727336
199 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 061-5906383,095-7429191,036-670367

A
B

จังหวัดราชบุรี
อําเภอ เมือง จังหวัดราชบุรี
1

เสริ ฐการาจ

57/4 ถ.แม้นรําลึก ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

032-314856, 081-8807505

B

อําเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
1

ดี และ หจก.ดีไฮแก๊ส บ้านโป่ ง

119/10 ถ.บ้านดอนตูม ต.บ้านโป่ ง อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี 70110 086-3298170,032-211253,032-301156

A

จังหวัดลพบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5

ภัควัฒน์ บอดีD เซอร์ วิส
ช.การาจ
โชติชินวัตร
ศักดิ/เฮงกลการ
ลพบุรี คาร์ เซอร์ วิส

115/39 ถ.ศรี ปราชญ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
325 ม.6 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
91/113 ม.4 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
83/4 ม.3 ตําบลเขาพระงาม อําเภอเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
322 ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

083-1319940,036-612608,036-613567
036-421780
036-680-305, 086-345-3966, 095-879-0222
036-486949
036-612483, 081-2913434, 081-2914848

จังหวัดสมุทรสาคร
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
1

สวัสดิมานนท์

24/32 ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทสาคร 74000
อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

034-841413

1

โรจน์สยาม เซอร์ วิส

395 ม.4 ซอย วปอ.1 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 02-429-1525 , 034-846703

จังหวัดสิ งห์ บุรี
อําเภอ เมือง จังหวัดสิงห์ บุรี
1

เหน่ งบริ การ

113/38 ม.5 ต.ม่วงหมู่ อเมืองสิ งห์บุรี จ.สิ งห์บุรี

036-551160 , 089-7891029, 082-2355001

จังหวัดสุ พรรณบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดสุ พรรณบุรี
1
2

สนามชัยการช่าง
ส.เจริ ญชัยมอเตอร์

119/2 ม.5 ต.สนามชัย อ.เมืองสุ พรรณบุรี จ.สุ พรรณบุรี 72000 035-569067
241/1 ม.5 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุ พรรณบุรี 72000
081-8511977,081-6583568

B
B

อําเภอ ดอนเจดีย์ จังหวัดสุ พรรณบุรี
1

กนก ออโต้ บอดีD

169 ม.10 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย ์ จ.สุ พรรณบุรี

090-6581249 , 081-6287619

B

035-589087, 081-7204148

B

อําเภอสองพีน7 ้ อง จังหวัดสุ พรรณบุรี
1

อดิศร

44 ม.11 ต.ทุ่งคอก อ.สองพีCนอ้ ง จ.สุ พรรณบุรี

