ภาคกลาง

จจังหวจัด สมมุทรสงคราม
ลลาดจับ

รหจัส

ชชชื่ออออ

ททชื่อยออ

โทร

1

G0272 อออ วท.ซท.การาจ

163 ม.7 ต.บางแกร้ว อ.เมชอง จ.สมมุทรสงคราม

2

G1008 ศรทมงคลรถยก (สมมุทรสงคราม)

55 ม.5 ต.บางขจันแตก อ.เมชอง จ.สมมุทรสงคราม 75000

fax

081-4328666,081-1873198

จจังหวจัด สมมุทรสาคร
ลลาดจับ

รหจัส

ชชชื่ออออ

ททชื่อยออ

โทร

fax

1

G0119 มหานครการชอาง

18/16 ถ.เศรษฐกริจ ต.ทอาไม อ.กระทอมุมแบน จ.สมมุทรสาคร

2

G0319 บรริษจัท ทริพยย์สมุวรรณกลการ จลากจัด

99/3 หมออ 4 ต.อร้อมนร้ อย อ.กระทอมุมแบน จ.สมมุทรสาคร

3

G0589 อออ สหกร การาจ

24/32 ม.3 ต.บางหญร้าแพรก อ.เมชอง จ.สมมุทรสาคร 74000

034-841413

4

G0716 บรริษจัท พท.ซท.บอดท ดี้ (2005) จลากจัด

54/2 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.อร้อมนร้ อย อ.กระทอมุมแบน จ.สมมุทรสาคร 74130

02-8104810-2

02-8104817

5

G0887 หจก. โรจนย์ สยาม เซอรย์วริส

395 ม.4 ซอย วปอ.11 ถ.เศรษฐกริจ ต.ทอาไมร้ อ.กระทอมุมแบน จ.สมมุทรสาคร 74110

02-429-1525 , 087-2027348

034-846703

6

G0928 อออ มหาชจัย 81

47/279 ม.8 ถ.เศรษฐกริจ ต.ทอาทราย อ.เมชอง จ.สมมุทรสาคร

0-22476-7684-5

02-476-3588

7

G1007 ศรทมงคลยานยนตย์ (สมมุทรสาคร)

67/500 ม.6 ต.ทอาทราย อ.เมชอง จ.สมมุทรสาคร 74000

081-4328666,089-1718685

29/1 ม.8 ถ.เศรษฐกริจ 1 ต.ทอาทราย อ.เมชอง จ.สมมุทรสาคร

034-815715 ,085-5133545,080-7757756
034-423889,081-8559244

8

G1199 ศจักดริดสริทธริดวจัสดมุกออสรร้าง

9

G1205 บางกอก ออโตร้กลาส

57/48 ม.4 ถ.เอกชจัย ต.โคกขาม อ.เมชองสมมุทรสาคร จ.สมมุทรสาคร

10

G1214 สวจัสดริมานนทย์

24/32 ม.3 ต.บางหญร้าแพรก อ.เมชอง จ.สมมุทสาคร 74000

11

G1593 เจ เอส คอนสตรจัคชจัชื่น (2014)

83/24 หมออ 7 ต.นาดท อ.เมชองสมมุทรสาคร จ.สมมุทรสาคร 74000

034-423588
034-841413

จจังหวจัด นครปฐม
ลลาดจับ

รหจัส

ชชชื่ออออ

ททชื่อยออ

โทร

1

G0126 อออ ส.ทวทโชค เซอรย์วริส

38 ม.9 ต.พระประโทน อ.เมชอง จ.นครปฐม

2

G0127 อออ สมุรชจัยนครปฐม

672 ถ.ราชมรรคา อ.เมชอง จ.นครปฐม

3

G0132 อออ มนเททยรการชอาง

34/1 ม.6 ต.บออพลจับ ถ.เศรษฐวริถท อ.เมชอง จ.นครปฐม

4

G0136 อออ โชคพอนทรจัพยย์

139 ม.3 ต.หนองปากโลง อ.เมชอง จ.นครปฐม

034-261910

5

G0136 ซท.พท.เอส.การาจ

139 ม.3 ต.หนองปากโลง อ.เมชอง จ.นครปฐม

034-261910,261681

6

G0140 อออ ศรมุตเซอรย์วริส

2/2 ม.7 ต.พระประโทน อ.เมชอง จ.นครปฐม

083-0167206 , 085-2652412

7

G0152 อออ ช.โชคชจัยคารย์โพรเจค

40 ม.7 ต.พระประโทน อ.เมชอง จ.นครปฐม

8

G0224 อออ มลมอเตอรย์

245 ถ.หนร้ าพระ ต.หร้วยจรเขร้ อ.เมชอง จ.นครปฐม 73000

9

G0235 บรริษจัท อออสายสทชื่ จลากจัด

98/1 ม.7 ถ.พมุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทอมุมลร้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม

10

G0256 อออ ส.เซอรย์วริส

24/2 หมออ8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม

11

G0290 อออ ส.เซอรย์วริส บางเลน

6 ม.7 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม

13

G0292 อออ สมานการชอาง

133 ม.4 ต.ลลาเหย อ.ดอนตอม จ.นครปฐม

14

G0433 บรริษจัท วท.ซท. ออยลย์ จลากจัด

265/12 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.ลลาพยา อ.เมชองนครปฐม 73000

15

G0634 อออ พรพริชจัย

122 หมออ 3 ต.หร้วยพระ อ.ดอนตอน จ.นครปฐม

034-975626,081-3649199,085-1904287

16

G0645 หจก. เอส เค กระจกยนตย์

104/6 หมออ 2 ถ.เพชรเกษม (สายนอก) ต.หร้วยจระเขร้ อ.เมชอง จ.นครปฐม

034-250324
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fax

034-261910-1

034-242976,081-6265900

034-210478

034-302398

034-234053

73110

ภาคกลาง

17

G0714 เอส พท. มอเตอรย์

38/9 ม.2 ถ.ยริงเปร้ า ต.สนามจจันทรย์ อ.เมชอง จ.นครปฐม 73000

034-218524, 06-8015789

18

G0807 อออ นารทรจัตนย์ เซอรย์วริส

68/1 ม.4 ต.บร้านยาง อ.เมชอง จ.นครปฐม

032-293410,087-9048844

19

G0843 รร้านกระจกเลริศราวรรณ

42/1 ม.2 ต.กลาแพงแสน อ.กลาแพงแสน จ.นครปฐม

20

G0849 อออ เลริศราวรรณ

111/1 ม.8 ต.ทอมุงบจัว อ.กลาแพงแสน จ.นครปฐม

21

G0895 อออ เออ็น.พท เซอรย์วริส (นครปฐม)

556/3 ถ.รถไฟตะวจันตก ซ.6 ต.พระปฐมเจดทยย์ อ.เมชอง จ.นครปฐม 73000

081-7365621,034-244239

22

G0945 วรินเนอรย์ มอเตอรย์ไบคย์

22/1 ม.4 ต.ทอมุงนร้ อย อ.เมชอง จ.นครปฐม 73000

034-205164,086-1606676

23

G0982 มนตรท

47/17 ม.5 ต.ลลาพยา อ.เมชอง จ.นครปฐม 73000

081-8432569,081-4940614,034-218371

24

G1052 โชคพอนทรจัพยย์

139 ม.3 ต.หนองปากโลง อ.เมชอง จ.นครปฐม 73000

034-261911

25

G1056 ช.โชคชจัย บอดทค
ดี้ ารย์

6 ถ.นวเขตใตร้ ต.พระประโทน อ.เมชอง จ.นครปฐม

034-259313

26

G1061 โชคสมุณท

35/3 ต.บออพลจับ อ.เมชอง จ.นครปฐม 73000

034-256674-5

27

G1086 เอ พท มอเตอรย์เซลลย์

29 ม.10 ต.สระกะเททยม อ.เมชอง จ.นครปฐม73000

034-200495-9

28

G1164 โรจนริ นทรย์

37/2 ม.3 ต.พระประโทน อ.เมชอง จ.นครปฐม 73000

29

G1173 เจรริญดท ๙

17/4 ม.9 ต.ลลาพยา อ.เมชอง จ.นครปฐม 73000

089-6681355,034-242019

30

G1180 เคท ดี้ยงการชอาง (จ.นครปฐม)

100/26 ม.7 ถ.ตากร้อง-ดอนตอม ต.บออพลจับ อ.เมชอง จ.นครปฐม 73000

034-250307,034-215421

034-215422

31

G1362 อออวจัฒนกริจ (จ.นครปฐม)

165/4 ม.3 ต.พระประโทน อ.เมชอง จ.นครปฐม 73000

034-2840624,086-340-2112

034-395175

32

G1511 ธนยนตย์ ( จ.นครปฐม )

7/27 ม.5 ต.สนามจจันทรย์ อ.เมชองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

081-0088722,081-8687979

034-254743

33

G1563 ช.โชคชจัยออโตร้พารย์ท

66/6 หมออ 7 ต.พระประโทน อ.เมชองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

0867766611

34

G1654 ศรทอรินคลา โลจริสตริกสย์ แมเนจเมร้นทย์

214/1 หมออ 5 ต.โพรงมะเดชชื่อ อ.เมชอง จ.นครปฐม 73000

081-8571576

35

G1709 ช.คารย์ เซอรย์วริส

112 ม.4 ต.ถนนขาด อ.เมชอง จ.นครปฐม 73000

083-3444112 , 085-5522266

36

G1780 กอ๊อด ชจัวรย์ กลาส จลากจัด สาขา 07 นครปฐม

87/12 ม.5 ต.ศรทษะทอง อ.นครชจัยศรท จ.นครปฐม 73120

034-978-203-4

37

G1884 บางกอกออโตร้กลาส จลากจัด

40/111 หมออ 6 ต.บางกระททึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

081-8608552

จลากจัด

73140

034-270885

034-378259

02-4821487

จจังหวจัด ราชบมุรท
ลลาดจับ

รหจัส

ชชชื่ออออ

ททชื่อยออ

โทร

1

G0257 อออ เสรริฐการาจ

57/4 ถ.แมร้นรลาลทึก ต.หนร้ าเมชอง อ.เมชอง จ.ราชบมุรท

032-314856, 081-8807505

2

G0567 อออ ราชบมุรทชอางยนตย์

286/9 ถ.ศรทสมุรริยวงคย์ ต.หนร้ าเมชอง อ.เมชอง จ.ราชบมุรท

032-337893

3

G0709 อออ ทท.เค.เซอรย์วริส

65/1 ม.2 ต.หนองอร้อ อ.บร้างโปอ ง จ.ราชบมุรท 70110

032-221594,200401,342490-2

4

G0864 บรริษจัท ช.โชคชจัยบอดทค
ดี้ ารย์ จลากจัด (นครปฐม)

98/3 ม.5 ต.วจังเยอ็น อ.บางแพ จ.ราชบมุรท 70160

086-3687628

5

G1032 ราชบมุรทการาจ

225/4 ม.11 ต.เจดทยย์หจัก อ.เมชองราชบมุรท จ.ราชบมุรท

032-312347

6

G1036 ราชบมุรท การาจ

54/5 ถ.เพชรเกษม ต.หนร้ าเมชองอ.เมชองจ.ราชบมุรท 70000

032-325015,086-3151432

7

G1099 ออ๊อดการชอาง

31 ม.2 ต.จอมบทึง อ.จอมบทึง จ.ราชบมุรท

032-261548 086-7622992

8

G1348 ศรทเจรริญ

82-82/1 ถนนทรงพล เยชอ
ดี้ งเทศบาลเมชองบร้านโปอ ง อ.บร้านโปอ ง จ.ราชบมุรท 70110

032-221112,089-742212,081-6472622

9

G1361 สมุรรินทรย์ การชอาง (จ.ราชบมุร)ท

99/2 ม.6 ต.ดอนกรวย อ.ดลาเนริ นสะดวก จ.ราชบมุรท 70130

08-9048-6014,03-2745-104

10

G1366 พลอย

28 ม.14 ต.ทอาผา อ.บร้านโปอ ง จ.ราชบมุรท 70110

081-1789769,032-268228

11

G1802 อออดท วรรณามะยม

126 หมออ 11 ต.นครชมุมนย์ อ.บร้านโปอ ง จ.ราชบมุรท 70110

086-3298170 , 032-240411

จจังหวจัด กาญจนบมุรท
Page 2

fax
032-314477

03-2745-104

ภาคกลาง

ลลาดจับ

รหจัส

ชชชื่ออออ

ททชื่อยออ

โทร

1

G0697 อออ ช.รองมุ เรชองบรริการ (ชร้างบรริการ) (จ.กาญจนบมุรท) 74/3 ม.2 ต.ทอาลร้อ อ.ทอามอวง จ.กาญจนบมุรท 71110

034-514768, 01-9810816

2

G0614 อออ เพชรผดมุง การชอาง

106/3 ถ.แสงชอดโตสายเกอา ต.ครลาดี้ อ.ทอามอวง จ.กาญจนบมุรท

0-3461-1969

3

G0719 อออ S.P. เซอรย์วริสรย์ ประวริทยย์

105/1 ต.ตะครลาดี้ เอน อ.ทอามะกา จ.กาญจนบมุรท

081-9411995

4

G1207 ฮวดเจรริญการชอาง

1120/1 ม.4 ต.ทอามอวง อ.ทอามอวง จ.กาญจนบมุรท 71110

085-2645535 , 081-5270535

5

G1066 โชคสมุณท(2)

115/19 ม.5 ต.ทอาลร้อ อ.ทอามอวง จ.กาญจนบมุรท 71000

034-604359

6

G1101 เอสพท เซอรย์วริส (เจจ๋ง) 2011

105/1 ถ.ตะครลาดี้ เอน ต.ตะครลาดี้ เอน อ.ทอามะกา จ.กาญจนบมุรท 71130

034-636318,081-9411995

7

G1150 นาราพรรธนย์ บอดทแอนดย์
ดี้
เพร้นทย์

26/27 ม.1 ต.แกองเสท ดี้ยน อ.เมชอง จ.กาญจนบมุรท 71000

089-2586363,034-620170

8

G1167 พรเซอรย์วริส (กาญจนบมุรท)

253/1 ม.2 ต.วจังขยาย อ.ทอามอวง จ.กาญจนบมุรท 71110

034-611889

9

G1207 ฮวดเจรริญการชอาง (จ.กาญจนบมุรท )

1120/1 ม.4 ต.ทอามอวง อ.ทอามอวง จ.กาญจนบมุรท 71110

085-2645535

10

G1445 ทอ๊อปกลาส ( จ.กาญจนบมุรท )

10/2 ม.11 ต.ปากเพรก อ.เมชองกาญจนบมุรท จ.กาญจนบมุรท 71000

034-515304

11

G1693 ชอางหนอ

118/1 หมออ 3 ต.ทอาลร้อ อ.ทอามอวง จ.กาญจนบมุรท 71110

081-3788357

fax
034-517500
034-636318
034-604356
034-620170

034-604449

จจังหวจัด สมุพรรณบมุรท
ลลาดจับ

รหจัส

ชชชื่ออออ

ททชื่อยออ

โทร

1

G0143 อออ ส.มอเตอรย์สปท ด

9/4 ม.1 ต.รจัว
ดี้ ใหญอ อ.เมชอง จ.สมุพรรณบมุรท

3

G0552 อออ ส.เจรริญชจัย

241 หมออ 5 ต.สนามชจัย อ.เมชอง จ.สมุพรรณบมุรท

4

G0583 อออ ทรจัพยย์เพริชื่มพอน

225 หมออ11 ต.หนองโออง อ.อออทอง จ.สมุพรรณบมุรท

5

G0664 วรการเซอรย์วริส

449 หมออ 6 ใกลร้สามแยกบออพลอย ต.จระเขร้สามพจัน อ.อออทอง จ.สมุพรรณบมุรท

6

G0673 อออ ส.เจรริญชจัยมอเตอรย์

241/1 ม.5 ต.สนามชจัย อ.เมชอง จ.สมุพรรณบมุรท 72000

7

G0996 สองพทชื่นร้องเซอรย์วริสรองมุ เรชอง (สมุพรรณบมุรท)

241 ม.1 ต.บางพลจับ อ.สองพทชื่นร้อง จ.สมุพรรณบมุรท 72110

035-532619,087-1584827

8

G1072 วรินจัยการชอาง

289 ม.5

098-7864312

9

G1232 สนามชจัยการชอาง

119/2 ม.5 ต.สนามชจัย อ.เมชองสมุพรรณบมุรท จ.สมุพรรณบมุรท 72000

035-569067

10

G1346 มาลาโกสมุมเซอรย์วริส

268/2 ม.5 ต.รจัชื่วใหญอ อ.เมชอง จ.สมุพรรณบมุรท 72000

035555520

11

G1590 กลาส ชอปสย์

572-576 ถ.มาลจัยแมน ต.ทอาระหจัด อ.เมชอง จ.สมุพรรณบมุรท 72000

035-511433-4

12

G1877 กลาสชอ็อปสย์

572,574,576 หมออ 4 ถ.มาลจัยแมน ต.ทอาระหจัส อ.เมชอง จ.สมุพรรณบมุรท 72000

035-511433

จลากจัด

fax

086-3990811

ต.ดอนเจดทยย์ อ.ดอนเจดทยย์ จ.สมุพรรณบมุรท 72170

035-532619

'035-555521

จจังหวจัด เพชรบมุรท
ลลาดจับ

รหจัส

ชชชื่ออออ

ททชื่อยออ

โทร

1

G0382 อออ ส.ประดริษฐย์ ทอายาง

239/2 ม.3 ต.ทอายาง อ.ทอายาง จ.เพชรบมุรท 76130

032-463909,081-3532429

2

G0415 อออ ทวทผล

49 ถ.เพชรเกษม ต.ไรอสร้ม อ.เมชอง จ.เพชรบมุรท

081-3488110

3

G0667 ตทตี๋ รถยก 445 (เพชรบมุร)ท

20 ม.8 ต.ชอองสะแก อ.เมชอง จ.เพชรบมุรท 76000

4

G1055 เชริดเกทยรตริมอเตอรย์ไบรย์ 2

183/14 หมออทชื่ท3 ต.ชอองสะแก อ.เมชอง จ.เพชรบมุรท 76000

084-5386464 , 081-5503236

5

G1161 ทอาแลงเซอรย์วริส ( เพชรบมุรท )

87/1 ม.8 ต.ทอาแลง อ.ทอายาง จ.เพชรบมุรท 76130

032-499538,087-1559639

597/20 ถนนเพชรเกษม ต.ชะอลา อ.ชะอลา จ.เพชรบมุรท 76120

032430093 , 081-4579506

6

G1540 ประสริทธริดการชอาง

จจังหวจัด ประจวบคทรทขจันธย์
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fax

ภาคกลาง

ลลาดจับ
1

รหจัส

ชชชื่ออออ

G0621 อออ สามเหลทชื่ยมทองคลา

ททชื่อยออ

โทร

94 หมออ 5 ต.วจังกย์พง อ.ปราณบมุรท จ.ประจวบคทรทขจันธย์

0-3267-9291

1/10 ถ.หจัวหริน-หนองพลจับ ต.หจัวหริน อ.หจัวหริน จ.ประจวบคทรข
ท จันธย์

032-512582

G0693 อออ ประดริษฐย์ยนตย์การชอาง

9/1 ม.8 ต.หร้วยทราย ถ.เพชรเกษม อ.เมชอง จ.ประจวบคทรทขจันธย์

032-578249

4

G0841 ปราณบมุรทกระจกรถยนตย์

11/3-4 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.เขานร้ อย อ.ปราณบมุรท จ.ประจวบคทรทขจันธย์

032-623269,081-4334718

5

G0856 อออ วริโรจนย์ เจรริญยนตย์

69/43 ม.4 ต.เขานร้ อย อ.ปราณบมุรท จ.ประจวบคทรข
ท จันธย์

032-621788

6

G0868 อออ ปราณบมุรทคารย์เซอ็นเตอรย์

3/1 ม.7 ต.หนองตาแตร้ม อ.ปราณบมุรท จ.ประจวบคทรทขจันธย์ 77120

032-602620

7

G0917 อออ ดลารงคย์การชอาง

108 ม.8 ต.คลองวาฬ อ.เมชอง จ.ประจวบคทรข
ท จันธย์ 77000

032-676192, 086-5681518

8

G1078 ต.การชอาง

62/4 ถ.เพชรเกษม ต.หจัวหริน อ.หจัวหริน จ.ประจวบคทรทขจันธย์

032-547179

2

G0665 ทวทศจักดริดเซอรย์วริส

3

fax
032-534826

จจังหวจัด นครนายก
ลลาดจับ

รหจัส

ชชชื่ออออ

ททชื่อยออ

โทร

1

G0605 อออ สหะรอมุงเรชอง

18 หมออ 7 ตลาบลพริกมุลออก อลาเภอบร้านนา จจังหวจัดนครนายก 26110

2

G0873 อออ ช.ชจัยยนตย์

81 ม.11 ต.พรหมณท อ.เมชอง จ.นครนายก 26000

037-312589,312597,07-0421389

3

G0926 อออ โอเค คารย์เซอรย์วริส

จ.นครนายก

4

G0949 อออ เอส พท เซอรย์วริส (จ.นครนายก)

124/1 ม.1 ถ.สมุวรรณศร ต.เกาะโพธริด อ.ปากพลท จ.นครนายก 26130

086-6668500

5

G1215 วงษย์ ดท เซอรย์วริส

60/3 ม.10 ถ.สมุวรรณศร ต.พรหมณท อ.เมชอง จ.นครนายก 26000

037-311650,084-9254883,089-9693189

6

G1832 อออ ยอดการชอางพจัฒนา

61 ม. 6 ต.ทรายมอล อ.องครจักษย์ จ.นครนายก 26000

03-7349848

fax

037-398973,0818148191,037-398-849
037-311650

จจังหวจัด อยมุธยา
ลลาดจับ

รหจัส

ชชชื่ออออ

ททชื่อยออ

โทร

1

G0145 อออ ยมุทธการชอาง (อยมุธยา)

22 ม.7

2

G0432 อออ น.เจรริญยนตย์

6

3

G0486 อออ ศริวกร กระจกรถยนตย์

120/3 หมออ3 ต.คลองสวนพอล อ.พระนครศรทอยมุธยา จ.พระนครศรทอยมุธยา

4

G0519 อออ ช.รองมุ เรชองบรริการ

23/7 ม.3 ต.ปางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรทอยมุธยา 13110

5

G0666 อออ ไพศาลยนตย์

ข.2/15 ถ.โรจนะ ต.หอรจัตนไชย อ.อยมุธยา จ.พระนครศรทอยมุธยา 13000

035-241898

6

G0749 อออ ส.อมรเวชรอมุงเรชอง

51 ม.2 ต.หออหมก อ.บางไทร จ.พระนครศรทอยมุธยา

081-5667652, 081-3406020

7

G0792 แดงมอเตอรย์ไซคย์

33/5 ม.6 ต.ไผอลริง อ.พระนครศรทอยมุธยา จ.พระนครศรทอยมุธยา

03521 2902/081-8347830

8

G1003 กองชจัยเอเซทย

15/9 ม.3 ต.บร้านใหมอ อ.มหาราช จ.พระนครศรทอยมุธยา

035-255211-2

9

G1135 ตจัม
ดี้ การาจ

45/4 ม.6 ต.มหาพราหมณย์ อ.บางบาล จ.พระนครศรทอยมุธยา 13250

035-831831 , 084-3407137

10

G1206 บางกอก ออโตร้กลาส

165/14-16 ม.3 ต.คลองสวนพลอ อ.พระนครศรทอยมุธยา จ.พระนครศรทอยมุทธา 13000

035-346588,081-8559244

11

G1608 N&N

19/1 หมออ 2 ต.บร้านมร้า อ.บางปะหจัน จ.พระนครศรทอยมุธยา

12

G1686 ไพศาลรถยก ( จ.พระนครศรทอยมุธยา )

26/20 ม.2 ต.ธนอ อ.อมุทจัย จ.พระนครศรทอยมุธยา 13000

089-9578832 , 081-7590784

13

G1744 กลาส ชอปสย์

219-221 ม.5 ต.ไผอลริง อ.พระนครศรทอยมุธยา จ.พระนครศรทอยมุธยา 13000

035244567

การาจ

fax

ต.เชทยงรากนร้ อย อ.บางประอริน จ.พระนครศรทอยมุธยา

ม.3 ต.สามบจัณฑริต อ.อมุทจัย จ.พระนครศรทอยมุธยา 13210

035-242256

035-255211
035-346589

13220

จจังหวจัด ออางทอง
ลลาดจับ

รหจัส

ชชชื่ออออ

ททชื่อยออ

โทร
Page 4

fax

ภาคกลาง

1

G0237 บรริษจัท พท ออโตร้อริมเมจ จลากจัด

29/25 ม.2 ต.ศาลาแดง อ.เมชองฯ จ.ออางทอง 14000

จจังหวจัด สริงหย์บมุรท
ลลาดจับ

รหจัส

ชชชื่ออออ

ททชื่อยออ

โทร

1

G0150 อออ ประกริตคารย์เซอ็นเตอรย์

48/6 ถ.ธรรมโชตริ ต.บางพมุทธา อ.เมชอง จ.สริงหย์บมุรท

2

G1384 เหนอ ง บรริการ (จ.สริงหย์บมุร)ท

113/38 หมออ 5 ต.มอวงหมออ อ.เมชอง จ.สริงหย์บมุรท

3

G1707 กลาส ชอปสย์ สริงหย์บมุรท

184/10 หมออ 7 ต.บางมจัย อ.เมชอง จ.สริงหย์บมุรท 16000

16000

fax

036-551163,089-7891029
036-510933-4

036-510594

จจังหวจัด ชจัยนาท
ลลาดจับ

รหจัส

ชชชื่ออออ

ททชื่อยออ

1

G0271 บรริษจัท ถวริลยนตย์กริจ จลากจัด

191 ม.4 ต.หางนล ดี้าสาคร อ.มโนรมยย์ จ.ชจัยนาท

2

G0780 อออ ดวงเจรริญยนตย์

137 ม.3 ต.เสชอโฮก อ.เมชอง จ.ชจัยนาท 17000

โทร

fax

0-5630-3400,08-1962-0419

จจังหวจัด ลพบมุรท
ลลาดจับ

รหจัส

ชชชื่ออออ

ททชื่อยออ

โทร

fax

1

G0139 อออ โดการชอาง

115/39 ถ.ศรทปราชญย์ ต.ทะเลชมุบศร อ.เมชอง จ.ลพบมุรท

2

G0276 หจก. ลพบมุรทออโตร้เซอรย์วริส

19/9 ถ.พระศรทมโหสถ ต.ทะเลชมุบศร อ.เมชอง จ.ลพบมุรท

3

G0456 รอมเยอ็นกระจกยนตย์

228/23 หมออ2 ต.ทอาศาลา อ.ลพบมุรท จ.ลพบมุรท

4

G0662 อออ หนอ อง เคาะพอนสท ลพบมุรท

66 ถ.คจันคลองชลประทาน ต.ทะเลชมุบศร อ.เมชอง จ.ลพบมุรท

5

G0802 หจก. เอส.คารย์บอดท ดี้

1 ถ.ชนะสงคราม ต.ทะเลชมุบศร อ.เมชอง จ.ลพบมุรท 15000

036-610746

6

G0802 เอส.คารย์บอดท ดี้

1 ถ.ชนะสงคราม ต.ทะเลชมุบศร อ.เมชอง จ.ลพบมุรท 15000

036-610746

7

G0817 หจก. อออ ก.เซอรย์วริส ( ลลานารายณย์ )

113/4 ม.1 ต.ชจัยนารายณย์ อ.ชจัยบาดาล จ.ลพบมุรท 15130

036-462459

8

G0957 อออ ลพบมุรทคารย์เซอรย์วริส

322 ม.2 ซ.วริเศษ ถ.พหลญธริน ต.ทอาศาลา อ.เมชอง จ.ลพบมุรท 15000

087-1154142

9

G1163 อจังกาบ การาจ (ชอางกาบ) จ.ลพบมุรท

10/1 ม.4 ต.ชจัยนารายณย์ อ.ชจัยบาดาล จ.ลพบมุรท 15130

0867517812

10

G1218 สยาม ออโตร้ กลอ๊าส

72/1-4 ม.4 ถ.พหลโยธริน ต.กกโก อ.เมชอง จ.ลพบมุรท 15000

036-616100

036-616101

11

G1318 กลาสชอปสย์

72/1-4 ม.4 ถ.พหลโยธริน ต.กกโก อ.เมชอง จ.ลพบมุรท 15000

036-616100-1

036-616101

12

G1583 คลทนริครถ

69/2 หมออ 2 ต.ถนนใหญอ อ.เมชองลพบมุรท จ.ลพบมุรท 15000

083-1559412

13

G1610 ช.การาจ โดยนางลลาพอน จจัชื่นทอง ( จ.ลพบมุรท )

325 ม.6 ต.ทะเลชมุบศร อ.เมชอง จ.ลพบมุรท 15000

036-421780

14

G1687 มนจั สชจัยการชอาง จ.ลพบมุรท

31 ม.6 ถ.นเรศวร ต.ทะเลชมุบศร อ.เมชอง จ.ลพบมุรท

089-7432845,086-3922012

15

G1770 โชตริชรินวจัตร

91/113 หมออ 4 ต.เขาสามยอด อ.เมชอง จ.ลพบมุรท 15000

036-380305 , 086-3453966

036-420043

613703

053-613960

036-612484

036-380305

จจังหวจัด สระบมุรท
ลลาดจับ

รหจัส

ชชชื่ออออ

ททชื่อยออ

โทร

1

G0092 หจก. ศรทสกมุลการชอาง

437/2 ถ.มริตรภาพ ต.ปากเพรทยว อ.เมชอง จ.สระบมุรท 78000

2

G0133 หจก. อออ น.พมุแคเจรริญยนตย์

53 ม.10 ต.พมุแค อ.เฉลริมพระเกทยรตริ จ.สระบมุรท

3

G0315 หจก. วท.ดท. เซอรย์วริส

21/1 ต.ปากเพทยว อ.เมชอง จ.สระบมุรท 18000

4

G0689 อออ สมุวจัฒนย์ เซอรย์วริส

99 หมออ 2 ต.ตาลเดทชื่ยว อ.แกองคอย จ.สระบมุรท

036-245557

5

G1514 PP

44/14 หมออ 11 ต.บางโขมด อ.บร้านหมอ จ.สระบมุรท 18130

086-8029122

AUTOMOTIVE

Page 5

fax

035-343289

ภาคกลาง

6

G1786 สองคอนเจรริญยนตย์

87/1 หมออ 4 ต.สองคอน อ.แกองคอย จ.สระบมุรท 18110

036-241622, 081-0712234

7

G1807 ประภาสรถยก 641 ( จ.สระบมุรท )

2/3 หมออ 7

081-9460039 , 083-1101011

ต.ตาลเดทชื่ยว อ.แกองคอย จ.สระบมุรท

18110
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