ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดกาฬสิ นธุ์
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
1
3
4

เจ๊หน่ อย เซอร์ วิส
ศูนย์นิสสัน กาฬสิ นธุ์
ส.เจริ ญยนต์

211 ม.10 ต.ห้วยโพธิ อ.เมือง จ. กาฬสิ นธุ์ 46000
168/1 ถนนถีนานนท์ ต.กาฬสิ นธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสิ นธุ์ 46000
81 ถ.ผังเมือง 2 ต.กาฬสิ นธ์ อ.เมือง จ.กาฬสิ นธุ์ 46000

043-600-502 , 081-6701662 ,088-5187522
043-813015,093-0545616
043-822271,081-5929350,089-1041168

A
A

043-380025,081-7173699

A

081-5452733,082-1357329
043-384684,081-7177935,087-6448919

B
B

จังหวัดขอนแก่ น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1

ภิญโญพรสวัสดิการช่าง

256 หมู่12 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

อําเภอชุ มแพ จังหวัดขอนแก่น
1
2

วิทยาการช่าง
สุ วรรณเซอร์ วิส

60/2 ม. 10 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
314 ม.18 ถ.ชุมแพ-สี ชมพู ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

จังหวัดชัยภูมิ
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
1
2

อู่โบ้การช่าง
อู่เพชรเซอร์ วิส

79 ม.2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
330/19 ม.15 ถ.เลี@ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

089-8614744,044-813491
081-9641660,044-833310

อําเภอแก้งคร้ อ จังหวัดชัยภูมิ
1

อู่สว่างการยาง

50/2 ม.12 ถ.ชัยภูมิ-ภูเขียว (ตรงข้าม ร.พ.แก้งคร้อ) อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 044-831185

จังหวัดนครพนม
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม
1
2

อู่สมาน
อู่ทองบริ การ

15 ถ.โพธิศรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
042-512498,042-522455-6
136 ซ. ส.วัฒนาอุทิศ ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 042-512295

อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
1

อู่ช่างโผน

113 ม.3 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม

084-3902500

จังหวัดนครราชสี มา
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
แอม.เอ.การาจ

1
2
3

มิตรภาพ
เอ เอส การาจ

1

มิตรอีสาน

497 ม.4 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสี มา
120 ม.11 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสี มา 30000
114 ซอยมิตรภาพ12 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสี มา 30000
อําเภอด่ านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา
107 ม.5 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสี มา 38210

044-327266,086-4785845
044-465411,081-8789464
044-351692,081-5477646

A
A
B

081-5478288,081-5478389,089-9497285

B

042-492057,086-8602724,081-6015584

A

044-265594,089-7174614,089-7177742
044-634872,044-634873,081-6601611

A
A

จังหวัดบึงกาฬ
อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
1

อู่เปีF ยกคาร์ เซอร์ วิส

211 ม.11 ถ.บึงกาฬ-พังโคน ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000

จังหวัดบุรีรัมย์
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
1
2

วินยานยนต์
อู่รุจน์หน้าบุรีรัมย์

99/1 ม.2 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
291 ม. 9 ตําบลอิสาณ อ. เมือง จ . บุรีรัมย์ 31000

3

อุดมทรัพย์ธาดา

136 ม.8 ถ.เลี@ยงเมือง ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

044-666108,081-5476554

อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
1

นางรองรุ จน์หน้า

85 ม. 11 ถ.บุรีรัมย์-นางรอง ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

044-666168,044-666169,082-1447779

A

043-723464,043-725968,081-3807322

A

042-614123,089-6183228

A

043-511968,081-4409310

A

042-815450,081-0548304

A

จังหวัดมหาสารคาม
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
1

อู่ถาวรการช่าง

1042 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

จังหวัดมุกดาหาร
1

อู่เกรี ยงไกร

อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
63/ 8 ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

จังหวัดร้ อยเอ็ด
อําเภอเมือง จังหวัดร้ อยเอ็ด
1

อู่ชยั การช่าง

391 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

จังหวัดเลย
อําเภอเมือง จังหวัดเลย
1

อู่ปรี ดาเซอร์ วิส 1

92/26 ถ.เลย-ด่านซ้าย ต.กุดป่ อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

จังหวัดศรีสะเกษ
อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
1

แสงเจริ ญการช่าง

424 ม.1 ต.หนองครก อ. เมือง จ.ศรี ษะเกษ

045-63152 ,081-8796965,081-8784158

จังหวัดสกลนคร
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
1

เลิศสกลการช่าง

39 หมู่ 1 ถ.สกลนคร - กาฬสิ นธุ์ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร

042-747226,042-747480

A

044-512588

A

089-9431352

B

042-378398,095-1865897
089-8058740,093-3252498

A
B

042-214835,081-3202025
093-1307229,083-3049707
042-292884,086-4651398
089-8429553

A
A
A

จังหวัดสุ รินทร์
อําเภอเมือง จังหวัดสุ รินทร์
1

อุดมทรัพย์ธาดา สาขาสุ รินทร์

98/3 ม.9 ถ.เลี@ยงเมือง ต.แสลงพันธ์ อ.เมือง จ.สุ รินทร์

จังหวัดหนองคาย
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
1

อู่อาํ นวยการช่าง

332 ม.6 ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

จังหวัดหนองบัวลําภู
อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
1
2

ช่างดิษเซอร์ วิส
เกรี ยงไกรเจริ ญการช่าง

293 ม.5 ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000
132 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู

จังหวัดอุดรธานี
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
1
2
3
4

ก.เจริ ญทรัพย์
จรัสเรื อง เซอร์ วิส
ศูนย์เชฟอุดรออโต้
นันทพัทธ์

128 ม.4 บ้านดงหนองโพธิ ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
223 ม.7 ถ.อุดร - สกล ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี
499 ม.3 ถ.รอบเมือง ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
49/5 ม.5 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี

5

เพ็ญศิริเซอร์ วิส

72 ม.3 บ้านนาทราย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

042-110232 ,061-0592199,083-3349931

B

อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
1

ทองเจริ ญยนต์

59 ม.13 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280

042-387411, 081-7171856 , 083-6661842

อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
1

ม.เจริ ญการช่าง

422 ม.1 ต.บ้านผือ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

089-7117451

A

045-314555,087-8774949
045-316568,086-8701712,085-0161841

A

จังหวัดอุบลราชธานี
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
1
2

หจก.วทันยาอุบล
อู่นิติกานต์

15 ม.15 ซ.วทันยา ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
72/1 ม.26 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

