รายชื่ ออู่ My Choice Plus Gold ทั่วประเทศ
ลําดับ ภาค

จังหวัด

รายชื่อ

ซ่ อมห้ าง

สถานทีต่ ้งั

เบอร์ โทร

1

บ. ก.เจริ ญ ธุรกิจ จก.

2/1 สวัสดิการ2 แยก23 ซ.เพชรเกษม77 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุ งเทพ 10160

081-9379826, 061-3970644
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บ.กรุ งเทพยนตการเซอร์ วิส จก.
บ. กวิน ออโต้ เซอร์ วิส จก.
บ.คัลเลอร์ โม จก.
บ.เค การาจ จก.
บ.เคทีเอ มิชชั่น คอร์ ปอเรชั่น จก.
บ.เคแอนด์ ซี คาร์ แคร์ จก.
บ.จรั ลยนต์ เซอร์ วิส จก.
บ.ฉิน กรุ๊ ป จก.
บ.ช.ธนบดีออโต้ จก.
บ.ดับเบิล้ ยู.เอส.ซี.การาจ จก.
บ.ทรงพล บอดีเ้ ซอร์ วิส จก.
บ. ที ทู เค ออโต้ การาจ จก.
บ.ที.พี.เอส ออโต้ บอดี้ จก.
บ.ธัญทานต์ 96 จก.
บ.นําทรั พย์ การาจ จก.
บ.นิวยูนิเวอร์ แซล คาร์ คลีนิค จก.
บ.นิววิรัตน์ การช่ าง จก. (ซ่ อมรถใหญ่)
บ. พี.เอ็นจิน บอดี้ เพ้ นท์99 จก.
บ.ภ.แอนด์ ธงเซอร์ วิส จก.
บ.ยูโรเชี่ยน ออโต้ เซอร์ วิส จก.
บ.รถไทยการาจ จก.
บ.รั ตนการาจ จก. (รามอินทรา 39)
บ.ร่ วมมิตร การาจ จก.
บ. วี อาร์ ซี เซอร์ วิส จก.
บ.สหรุ่ งโรจน์ เซอร์ วิส (2545) จก.
บ.สายทิพย์ ออโต้ เซอร์ วิส จก.
บ. ส.ศิริการช่ าง(2015) จก.

5/1 ถ.ประชนสงเคราะห์ 45 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
88/2 ถ.สุ ขสวัสดิ์ 33/2 แขวงราษฎร์ บูรณะ เขตราษฎร์ บูรณะ กรุ งเทพฯ 10140
61 ซ.เสือใหญ่อุทศิ (รั ชดาภิเษก 36) ถ.รั ชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
2196/6 ซ.เอเซียติ๊ก ถ.เจริ ญกรุ ง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม.
666 ซ.บางแค 14 แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพฯ 10160
444 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 94 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้ อ เขตบางพลัด กทม. 10700
26/2 ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้ อย กทม.
65 ซ.บางนา-ตราด 18 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
188 ซ.พระรามที่ 2 ซ.50 แยก 7 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
59 ซ.พัฒนาการ 54 (ซอยพลเทพ) ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
9 ซ.หทัยราษฏร์ 27 ถ.หทัยราษฏร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
30 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.2 แยก 4 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
24 ถ.บางแค แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
3 ม. 13 ซ.คู้บอน 9 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.
31/24 ม.4 ถ.บางกระดี่ แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.
2042/1 สุ ขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
59 ซ.บางนา-ตราด 24 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
18/2 ถ.หทัยราษฎร์ ซ.หทัยราษฎร์ 24 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม.
44/38-39 ถ.งามวงศ์ วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
1149 ซ.กรุ งเทพ-นนทบุรี39 แขวงวงศ์ สว่ าง เขตบางซี่อ กรุ งเทพฯ 10800
83/33 ม.2 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพฯ 10160
87/31 ม.4 ถ.สุ ขาภิบาล 5 ซ.5 แยก 5-14 แขวงท่ าแร้ ง เขตบางเขน กทม.
285 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้ อ เขตบางพลัด กทม. 10700
15 ซ.ลาดพร้ าว 100 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ
4/431-3 ซ.สะแกงาม 25 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.
148 ซ.รามอินทรา 5 แขวงอนุสาวรี ย์ เขตบางเขน กรุ งเทพฯ 10220
51/68 ม.6 แขวงทุ่งสองห้ อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210

02-277-1528, 02-6926073-4
02-8181797
02-9306622, 082-8866655
02-6881194-5
02-8023269, 081-7541098
02-8800558, 086-3242473, 081-9232623
02-4110863
02-3993258, 02-3981294
02-4151577-9, 081-4285048
02-3202608-10
02-9064290, 02-9064414-5
02-7450877, 083-6077800
02-8010270, 081-9317897
02-9432355, 080-4446996
02-4522661-2, 081-6422364
023319842-5
02-3935616, 02-3938783, 02-7468945-6
090-6659680, 081-6265085
02-9531637-40
02-9107799, 084-5129999
02-8089326-7
02-5213212-3, 02-5211308
02-8854357-8, 086-3841575, 081-7542511
02-5389156, 02-5300877, 086-3319955, 081-8200554
02-8971123-28
02-5526930, 081-3322445
02-9545328-9

กรุ งเทพฯ และ ปริ มณฑล
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กรุ งเทพมหานคร
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บ.อาทิตย์ การาจ จก.
บ.อู่ทองเพชรเกษม ออโต้ เซอร์ วิส จก.
บ.อู่นิมติ รยนต์ จก.
บ.อู่อนันต์ การช่ าง (2009) จก.
บ.อู่เอส.เอส. อินเตอร์ กรุ๊ ป จก.
บ.เอ เพชรบุรี จก.
บ.เอ.เพชรปิ่ นเกล้ า จก.
บ.เอ็น.พี.บอดี้ ช้ อป แอนด์ เพ้ นติง้ จก.
หจก. อู่กวิน เซอร์ วิส
หจก.ทวีพงษ์ เซอร์ วิส
หจก.บาวาเรี ย มอเตอร์
หจก.พิษณุภณ
ั ฑ์ ยนต์
หจก.วินัย ออโต้ เซอร์ วิส
หจก.อาร์ .ดี.เซ็ นเตอร์
หจก.อินทราการาจ
หจก.เอช เอช การาจ
อู่ เกียรติชัย
อู่ ธีระยนต์ การาจ
อู่ นาวี
อู่ นิว เอ เอ็น
อู่ วัชยานยนต์
อู่ สายนํา้ ทิพย์ เซอร์ วิส
อู่ เอ เพชรบุรี
บริ ษทั โตโยต้ าบัสส์ ราชพฤกษ์
บริ ษทั โตโยต้ าบัสส์ รามอินทรา
บริ ษทั โตโยต้ าบัสส์ วิภาวดี
บริ ษทั โตโยต้ าบัสส์ เกษตร - นวมินทร์
บริ ษทั โตโยต้ าบัสส์ เพชรเกษม
บริ ษทั โตโยต้ าบัสส์ พระราม 2
บริ ษทั โตโยต้ าบัสส์ เสรี ไทย
บริ ษทั โตโยต้ า บางกอก จํากัด ดอนเมือง
บริ ษทั โตโยต้ า บางกอก จํากัด เจริ ญราษฎร์
บริ ษทั โตโยต้ า บางกอก จํากัด กาญจนาภิเษก
บริ ษทั โตโยต้ า เจดี คาร์ ส์ จํากัด
บริ ษทั โตโยต้ า พาราวินเซอร์ จํากัด ศรีนคริ นทร์
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49/2 ม.9 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.
1 ซ.เพชรเกษม 46/2 แขวงบางหว้ า เขตภาษีเจริญ กทม.
125, 107 ศูนย์ การค้าวรรัตน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
14/37 ม.9 ซ.บางบอน 13 ถ.สุ ขภิบาล 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
45 ซ.พึง่ มี 13 ถ.สุ ขุมวิท 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ 10260
7/540 ซ.วิภาวดี 34 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
14/21 ม.18 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.
1 ซ.รามคําแหง 127/1 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
62 ซ.แสนสบาย ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.
82 ซ.สุ นทรศิริ ถ.ประชาราษฏร์ บําเพ็ญ แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กทม.
212/35 ถ.ลาดพร้ าว ซ.10 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
4/11 ม.1 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพฯ 10240
18/12 ม. 8 ซ.แจ่ มจันทร์ ถ.เกษตร-นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
21/5 ม.12 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.
93/2 ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
39 ม.3 ซ.พุทธบูชา 33 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ
4836 ซ.ลาดพร้ าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
242/1 ถ.ลาดพร้ าวซอย 107 แขวงคลองจั้น เขตบางกะปิ กทม.
23/41 ซ.สุ ขุมวิท 105 ม.7 ถ.สุ ขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
296 ซ.อ่ อนนุช 39 ถ.สุ ขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
1125/18 ซ.จรัลสนิทวงศ์ 13 (พาณิชย์ธน) แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริ ญ กทม.
44 ซ.อุดมสุ ข 24 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
1532 เชิงสะพานลอยอโศก ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.
55 ถ.ราชพฤษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพฯ
899 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุ งเทพฯ
999 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุ งเทพฯ
2 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตบางเขน กรุ งเทพฯ
584 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุ งเทพฯ
36 ถ.พระรามที่ 2 แขวงท่ าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ 10150
888 ม.12 ถ.เสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุ งเทพฯ
42/4 ม. 8 ถ.วิภาวดีรับสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุ งเทพฯ 10210
3609/48 ถ.เจริ ญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพฯ 10120
87/521-522 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุ งเทพฯ 10150
18/7-9 ม. 8 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุ งเทพฯ 10150
829 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250

02-4520613-4
02-8697205-6
02-2868496, 081-0009121, 080-9929684
02-8994006, 02-4169015, 086-3383225
02-3326840-3
02-9394269-70
02-8850708-9, 086-3099072
02-7355983, 02-7351971-2
02-2585461, 02-6613693 กด 1
02-2771519, 02-2753951,02-6910188-90
02-5124046, 02-9384673
02-3776149, 02-7324227
02-5080959
02-8881128, 081-3311544, 081-8338397
02-9321992-3, 081-8247894
02-8693743, 0811737188
02-9483578, 089-9275255
02-7310931, 02-3744417
02-7487364-5, 02-3617398
02-7213965-6
02-4107825
02-7478968-9
02-2501233, 081-4312238
02-1191111
02-8198989
02-0808888
02-5795599
02-8688888 ต่ อ 8501
02-0302222
02-3755775
02-9980217-9
02-6730200, 02-6730670-2
02-4172816, 02-4172816
02-4531999, 02-4531921, 02-4531933
02-3204222-4, 02-6875339
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นนทบุรี

ปทุมธานี

บริ ษทั รั ชดา ฮอนด้าออโตโมบิล จํากัด
บริ ษทั พระราม 4 ฮอนด้ าคาร์ จํากัด (รับซ่ อมทุกยีห่ ้ อเบีย้ ทั่วไป)
บริ ษทั มาสด้ า ซิ ตี้ จํากัด (สาขาห้ าแยก ณ ระนอง)
บริ ษทั แรงค์ พี.ที.โอคอร์ เนอร์ จํากัด
บริ ษทั เมโทร มอเตอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด (สาขาวังทองหลาง)
บริ ษทั อาร์ เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ ส จํากัด (สาขากัมปพฤกษ์ )
บริ ษทั เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จํากัด
บ.ณัฐกิจบวร จก.
บ.น.สุ วัลย์ ยนต์ จก.
บ.เอส.พี.แคลาย จก.
อู่ จ. การาจ
อู่ ยงค์ การช่ าง 1998
บ.อู่โชคมงคลบริ บูรณ์ จก.
บ.แจ้ งวัฒนะ 23 ออโต้ จก.
อู่ ยงค์ การช่ าง
บ.ช.แมนทีเนนซ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จก.
บ.ดี ดี เซอร์ วิส แอนด์ การาจ จก.
บ.เอนกยูโรคาร์ เซ็ นเตอร์ จก.
บ.เอส ออโต้ เซอร์ วิส แอนด์ มูฟ จก.
อู่ ท๊อป
หจก. 999 พรี เมีย่ มการ์ ราจ
บ.อู่ณรงค์ การช่ าง จก.
บ. ชอบการช่ าง 2016 จก.
บ.พีเอสเอ็น ฟิ กซ์ แอนด์ เพ้ นท์ จก.
หจก.เอส.เอส.ออโต้
บ.เด็ด.ดี. เซอร์ วิส จก. (วัดพระธรรมกาย)
บ.เอ็น.พี.บอดี้ ช้ อป แอนด์ เพ้ นติง้ จก.
หจก.ก้ อง การาจ
หจก.ยิง่ ใหญ่ เซอร์ วิส
อู่ เจษฎา ออโต้ เซอร์ วิส
บริ ษทั โตโยต้ า เฟรนส์ ชิบ จํากัด นวนคร
บริ ษทั โตโยต้ า เฟรนส์ ชิบ จํากัด ลําลูกกา
บริ ษทั โตโยต้ า เฟรนส์ ชิบ จํากัด บางคูวัด
บ.ออโต้ เซอร์ วิส จก. (สาขาที่ 1)
หจก. อู่ ส. สมพล เซอร์ วิส

HONDA
HONDA
MAZDA
MAZDA
MAZDA
FORD
BENZ

232 ถนนรั ชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
128 ซ.อ่ อนนุช 40 ถ. สุ ขมุ วิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
130 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
1677/2 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุ งเทพฯ 10900
2371 ถ.ลาดพร้ าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
34/9 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางบุนเทียน เขตจอมทอง กรุ งเทพฯ 10150
99 ซ.วิภาวดีรังสิต 40 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุ งเทพฯ
55 ม.2 ซ.นิธิ ถ.งามวงศ์ วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี
234/98-99 ถ.นิวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
71/39 ซ.ปิ่ นประภาคม ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
122/102 ม.8 ซ.ติวานนท์ 27 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
70/1 ซ.นทีทพิ ย์ ถ.งามวงษ์วาน 21 อ.เมือง จ.นนทบุรี (ใต้ ทางด่ วน)
15/120 ม.4 ต.บางกร่ าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
62/43 ม.4 ถ.แจ้ งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
37/16 ซ.เกร็ดมณี ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
62 ม.7 ซ.บางกรวยไทรน้ อย 15 ถ.บางกรวย-ไทรน้ อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
40/14 ม.8 ถ.บางกรวย-ไทรน้ อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
67/27 ม.3 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
87/7 ม.3 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
55/1 ม.3 ถ.บางไผ่ - หนองเพรางาย ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
30/5 ม.1 ต.ลําโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
59/11-12 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
12/3 ม.6 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
220 ม.6 ซ.รั งสิต-ปทุมธานี 37 ถ.รั งสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี
99/112 ม.1 ต.บ้ านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
1/78 ซ.บ้ านสวนรังสิต 1 (เอราวัณ 19) ต.คลอง 2 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
21/8 ม.1 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10120
6/41 ม.6 ซ.บงกช 11 ถ.เลียบคลองสอง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
69/10 ม.6 ถ.ฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 10130
261 ม.4 ถ.รั งสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
TOYOTA 58/846 ม.13 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
TOYOTA 1/10 ม. 7 ถ.ลําลูกกา ต.ลาดวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 10150
TOYOTA 99/7 ม. 7 ถ.ปทุมธานี-นนทบุรี ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
297 ม.1 ซ.สามมิตรเจริ ญ ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
90/1 ม.8 ถ.เทพารักษ์ กม.8.5 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

0-2276-6555
0-2742-0881-4
02-7119111
02-5133416,02-5135151 ต่ อ 15
02-5399739
02-4161555
02-9301888
02-5913854
02-9506354-55
02-5881918, 02-9510691-2
02-9058204, 081-8226536
02-5895190, 02-5913237
02-9035282, 099-3792959, 081-8241595
02-9621601-2
02-5831222-3, 086-3182285, 086-3249451
02-4466652, 087-0033779, 087-0303229
02-4430119-20, 02-8836104
02-4476101, 02-4476142
02-4430003-5, 086-5677989
02-1016511, 085-0598478, 089-9930018
063-4954165, 083-0232350
02-9273548, 089-8223118, 086-0049452
02-5364676, 092-3179567
02-9587573-5, 081-8033328
02-5013534, 02-9613973, 089-2016558
02-9085570-4, 086-3425151, 086-3283828
02-5040721, 086-4500108
02-9015734, 083-0819292
02-9877965-6, 085-8111335
02-9961546, 086-9732147
02-9088055 ต่ อ 310-311
02-9944377, 02-9944450
02-5986424
02-7594527,081-5636222
087-5675078, 091-5135051, 089-4436263

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

ภาคกลาง

114
115
116

อู่ รุ่ งโรจน์ ยนต์
บ.เกรียงไกร บอดี้ เซอร์ วิส จก. (หลังห้ างอิมพีเรียลสําโรง)
บ.เบนซ์ เอส ดับบลิว มอเตอร์ จก. (ซ่ อมรถยุโรป เบีย้ ทัว่ ไป และห้ าง)
สมุทรปราการ บ.เค บอดี้ ออโต้ 2559 จก.
หจก.ทรั พย์ร่ ุ งเรื อง เซอร์ วิส 2000
อู่ สุ ระชัย การาจ
หจก.ย่ งไท้ล้ง การาจ (ซ่ อมรถขนาดใหญ่)
บริ ษทั เมโทร มอเตอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด (สํานักงานใหญ่)
MAZDA
รถยุโรปทุกยีห่ ้ อ
เบนซ์ เอส ดับบลิว มอเตอร์ บจ. (รั บรถยุโรปเบีย้ ทัว่ ไป และห้ าง)
บ.ช.โชคชัย ออโต้ พาร์ ท จก.
บ.สิริยนต์ ออโต้ อินดัสตรี้ จก.
อู่ เจริ ญชัยการช่ าง
อู่ เจริ ญดีเก้ า
นครปฐม
อู่ เสนาะการช่ าง
บริ ษทั อู่วัฒนกิจ จํากัด
บริ ษทั โตโยต้ าท่ าจีน ผู้จําหน่ ายโตโยต้ า จํากัด (สาขาสระกระเทียม) TOYOTA
บริ ษทั โตโยต้ าท่ าจีน ผู้จําหน่ ายโตโยต้ า จํากัด (สาขาสามพราน)
TOYOTA
บริ ษทั โตโยต้ าท่ าจีน ผู้จําหน่ ายโตโยต้ า จํากัด (สาขาสาย 4)
TOYOTA
บ.อู่ไพศาลยนต์ จก.
บ.เอส แอนด์ เอ็น การาจเซอร์ วิส จก.
พระนครศรีอยุธยา บ.ปัทมา มอเตอร์ จก.
หจก.อู่สหมิตรยนตรกิจ
บริ ษทั โตโยต้ า ไดมอนด์ ออโต้ จํากัด (สํานักงานใหญ่)
TOYOTA
อู่ ราชบุรีช่างยนต์
ราชบุรี
บริ ษทั แฟคเตอร์ ไฟฟ์ จํากัด
บ.ภควัฒน์ บอดี้ เซอร์ วิส จก.
ลพบุรี
หจก.ลพบุรีออโต้ เซอร์ วิส
บ.ทิพย์สุวรรณกลการ จก.
บ.เค เอ็น เอส เซอร์ วิส แอนด์ ซั พพลาย จก.
สมุทรสาคร
บ.วินัย อินเตอร์ โมบิล จก.
บริ ษทั พรโชค จํากัด (ฮอนด้ า)
HONDA
หจก.อู่เจ๊ วันดีเซอร์ วิส
สระบุรี
หจก.ฉัตรยนต์
ส.เจริญชัย อู่
สุ พรรณบุรี
หจก.วรกาญจน์ เซอร์ วิส

999 ม.8 ซ.วัดด่านสําโรง ถ.สุ ขุมวิท 113 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
15/7 ม. 5 ต.สําโรงเหนือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
555 ม.14 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
199/61 ม.11 ถ.เทพารักษ์ กม.14 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
115/27 ม.3 ซ.ขจรวิทย์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
6 ม.21 ซ.บุญมีทรัพย์ ถ.บางพลี-ตําหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10270
111 ม.4 ซ.วัดหอมศีล ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่ อ จ.สมุทรปราการ
334 ม.19 ต.บางพึง่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
555 ม.14 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
40 ม.7 ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม
159 ม.11 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม
101 ซ.วัดลาดปลาเค้ า ถ.กมลโกวิทย์ ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม
17/4 ม.9 ต.ลําพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
285 ถ.สาครธน ต.ลําพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
165/4 ม.3 ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
29/1 ม.10 ถ.เพชรเกษม ต.สระกะเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม
33/9 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ยายซา อ.สามพราน จ.นครปฐม
99 ม.6 ต.กระทุ่มล้ ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
2/15 ถ.โรจนะ อ.พระนครศรี อยุธยา จ.พระนครศรี อยุธยา
51/10 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอธุธยา
503 ม.2 ต.สามเรื อน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
33 ม.4 ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
104 ม.1 ถ.วังน้ อย-พหลโยธิน ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13160
286/9 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้ าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
342 ม.7 ต.อ่ างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
115/39 ถ.ศรีปราชญ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
19/9 ถ.พระศรี มโหสถ (หลังโรงเรียนบรรจงรั ตน์) อ.เมือง จ.ลพบุรี
99/3 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.อ้ อมน้ อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
1/3 ม.11 ต.คลองมะเดือ่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
48/6 ม.3 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
1/56 ม.2 ถ.พระราม2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
413/20 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.สระบุรี
9/3 ถ.สวรรณศร ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี
24/1 ม.5 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุ พรรณบุรี
449 ม.15 ถ.มาลัยแมน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุ พรรณบุรี

02-7572740-1
02-7443596, 081-9071252, 091-7549797
02-3161555, 083-2948883, 087-2361555
02-0406711,081-8609916,085-59039937
02-7597676-7, 02-3855204
02-3825643, 083-1331966
02-7086784
02-4630209
02-3161555, 083-2948883
034-259292, 080-6063232, 087-7443300, 081-1166222
034-976260-1, 061-5984175
034-256089
089-6681355, 090-5514267
034-272766, 081-6583804
034-284062-3, 086-3402112
034-200203-6 ต่ อ 23 หรื อ 25
034-322311-22 ต่ อ 409 หรื อ 444
02-4822921-32 ต่ อ 400 หรื อ 161
035-321367
035-741103
091-8737292, 084-6823062
035-331444, 035-331445, 098-2484467-69
035-725997, 082-4259888, 099-1022228
032-337893, 086-3373336, 801-8189457
032-240300-1
036-613567, 036-612608
036-420043, 036-613703
02-8109697-8, 02-4204731
034-849078-9
034-494346-7
034-829293-4, 085-1469444
036-214436, 081-5713695
036-387269, 036-601173, 092-2736667
035-546050, 081-8511097
034-552450, 035-552127

160
161
162
163
164
165
166
167
168

ชลบุรี

ภาคตะวันออก

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

ฉะเชิงเทรา

ระยอง

จันทบุรี

บ. กวี เซอร์ วิส จก.
หจก. อู่เวียนทองยูโร ออโตเซอร์ วิส
บ. นิวัฒน์ ออโต้ คาร์ จก.
บ.ลัคกีม้ อเตอร์ ออโต้ เทคนิค จก.
บ.วลิน อินเตอร์ ยนต์ จก.
บ.ห้ วยกะปิ 13 เซอร์ วิส จก.
บ. อู่ใช้ ร่ ุ งเรื อง จก.
หจก.แสงมณีการช่ าง (รถเล็ก, ใหญ่)
อู่ เจ เอ็ม บริ การ
บ.ฉลองชัยคาร์ อินเตอร์ (2017) จก.
บ.ศรีราชาออโต้ (2007) จก.
บ.อู่เล็กการช่ าง จก. (รถเล็ก,ใหญ่)
บ. อู่ทวีโชค เซอร์ วิส จก.
บ.อู่ธวัชชัย ออโต้ เซอร์ วิส จก.
บ.วิชัย การช่ างวัน จก.
บ. เค.เอส การาจ จก.
บ. อู่ 99 ออโต้ คาร์ การาจ จก.
หจก.เอ็น แอนด์ พี ออโต้ เพ้ นท์ เซอร์ วิส
บ.ห้ วยกะปิ 13 เซอร์ วิส จก.
อู่ ช่ างเล่ การาจ
บริ ษทั หนองเกตุ ออโต้ คาร์ จํากัด
อู่ จี การาจ
บ. วาสนา การาจ จก.
บ. อู่เอ การาจ บอดีพ้ าร์ ท จก.
อู่ รุ่ งอรุ ณ
อู่ มิตรบางพระ
อู่ พิชัยการช่ าง
บ.ณัฐเดชออโต จก.
หสม.อู่น้องใหม่
อู่ โชคชัยยนต์
หจก.ว.วิชัยการช่ าง
อุ่ เกียรติการช่ าง
บ.พรชัย ออโต้ (2002) จก.
หจก.พีพ่ ูล มอเตอร์ จก.
อู่ ช่ างดา การาจ

72 ม.4 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
39/128 ม.19 ถ.สุ ขประยูร ต.น่ าป่ า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
367/1 ถ.สุ ขุมวิท ต.แสนสุ ข อ.เมือง จ.ชลบุรี
39/31 ม.1 ต.บ้ านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
55/7 ม.1 ต.ห้ วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
65 ม.4 ซ.ห้ วยกะปิ 13 ต.ห้ วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
37/5 ม.7 ต.บ้ านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
63/11 ม.3 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
98/231 ม.9 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
276/661 ม.3 ต.บ่ อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
190/1 ม.3 ถ.สาย 9 กิโล ต.สุ รศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
277/41 ม.12 ต.ทุ่งสุ ขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
226/7 ม.6 ต.ทุ่งสุ ขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
41/57 ม.9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
8/38 ม.8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
96/36 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
22/26 ม.2 ถ.สุ ขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
115/17 ม.2 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 21130
111 ม.2 ต.ตะเคียนเตีย้ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
15/16 ม.9 ซ.ชัยพฤกษ์ 2 ต.หนองปรื อ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
194/1 ม.3 ต.ตะเคียนเตีย้ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

038-394391, 084-1636598
087-6162583, 038-780181
038-392560, 038-392743
081-6531586, 083-6113016, 092-7216466
038-192217, 038-192107
038-382792-3, 082-4690996, 082-4690999
038-279649, 089-8099634,085-0184623
081-7821634, 081-9493200, 038-055510
089-4002131, 087-7478799
038-197922, 094-5576137
038-772-640, 038-312519-20
038-352995,081-3341713
082-4687976, 038-117195, 089-2035502
038-338353, 086-5884492
083-1188909
038-672600, 097-0133921, 081-4541636
038-238262, 081-4119444, 061-9698699
807-1385813, 092-5278488
038-241890, 089-8151110, 082-4690999
090-3987622

45/1 ม.8 ซ.สุ ขุมวิทพัทยา15 ซ.3 หนองเกตุใหญ่ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

096-8812524
038-422830, 085-0834372
038-201160, 092-2166999, 098-8298987
080-5632682
038-821522, 081-9275182
038-621150, 081-5779910
038-874846, 086-8305203
038-920389
038-650809, 086-3559126
086-8479676
039-451425, 081-5772770,
061-5546953, 098-9165963
039-609859, 099-4141389
085-2479688, 081-1525597

7 ม.6 ซ.พรประภานิมติ ร 12 ถ.สุ ขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
590/9 ม.9 ต.คลองกิ่ว อ.บ้ านบึง จ.ชลบุรี 20220
130/1 ม.4 ต.บ้ านบึง อ.บ้ านบึง จ.ชลบุรี 20170
7/3 ม.3 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
152/14 ถ.สายบ้ านแกลง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
34 ม.4 ซ.20 ถ.พัฒนประเสริ ฐ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
80/1 ม.2 ต.นํา้ คอก อ.เมือง จ.ระยอง 21000
100/3 ม.5 ต.สํานักท้อน อ.บ้ านฉาง จ.ระยอง 21130
213 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
62 ม.10 ถ.จันทบุรี - ตราด ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี
458 ม.14 ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
37/98 ม.1 ต.ท่าช่ าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
28/60 ม.3 ซ.โค้งสนามเป้า 13 ถ.รั กศักดิ์ชมุล ต.ท่าข้ าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

038-195325, 063-9594546, 063-9494154

จันทบุรี
169
170
171
172
173
174
175

ปราจีนบุรี
ตราด
สระแก้ ว
กาฬสินธุ์

176
177
178
179
180

ขอนแก่ น

ชัยภูมิ
นครราชสี มา

185
186

บึงกาฬ

187
188
189
190

บุรีรัมย์

191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

181
182
183
184

มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยโสธร
ร้ อยเอ็ด

เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร

อู่ ชินวัตร
บ.อาร์ .เอส.การาจ (2007) จก.
บ.บ้ านเงาะ การาจ จก.
อู่ ธนยนต์
หจก.ตราดเจริ ญยนต์ เซอร์ วิส
อุ่ ฮ.การช่ าง
อู่ เจ๊ หน่ อย เซอร์ วิส
บ.เออาร์ การาจ จก.
หจก.ที.พี.บอดี้ เซอร์ วิส
อู่ จี เอ็น การาจ
อู่ ไชยบุรี การช่ าง
บ. เคราบริ การเรโวลูชั่น จก.
หจก.ที แอล การาจ
หจก.มิตรภาพ นครราชสี มา
หจก.เอ.ดี แอนด์ เค ออโต้ เซอร์ วิส
อู่ เอ เอส การาจ
หจก.บึงกาฬ ออโต้ การาจ
อู่ เปี๊ ยกคาร์ เซอร์ วิส
หจก.อู่รุจน์ หน้ า บุรีรัมย์
อู่ พสิษฐ์ เซอร์ วิส
บ.วินยานยนต์ จก.
บ.ศูนย์ สีทรัพย์ ทวี จก.
หจก.ทองบอดีเ้ พ้ นท์
หจก.เอ็น อาร์ บรบือ
หสม.อู่ทพิ ย์ เซอร์ วิส
อู่ มัน่ คงเจริ ญยนต์
อู่ ชัยการช่ าง
อู่ เล็กเซอร์ วิส
หจก.อู่ส.ยุทธชัยเซอร์ วิส
อู่ โชคชัยยนต์ เซอร์ วิส แอนด์ คาร์ แคร์
อุ่ ภูบ่อบิดการาจ 20029
หจก.วัลลภ ออโต้ คาร์ เซอร์ วิส
อู่ ทันเซอร์ วิส
อู่ยอดกลการ
อู่ ว.ช่ างยนต์

30/32 ม.3 ถ.รั กศักดิ์ชมูล ต.ท่าช่ าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
99 ม.1 ถ.พระยาตรั ง ต.ท่าช้ าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
8/6 ม.16 ต.สองพีน่ ้ อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
398/2 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ซ.5 ต.หน้ าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
77/4 ม.6 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
79 ม.3 ถ.หนองเทา ต.บ้ านใหม่ หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ ว 27120
211 ม.10 ต.ห้ วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
191/16 ม.16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่ น 40000
420 ม.7 ถ.เลี่ยงเมืองขอนแก่ น - กาฬสินธุ์ ต.เมืองเก่ า อ.เมือง จ.ขอนแก่ น
41/142 ม.14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่ น
266 ม.3 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่ น 40130
307 ม.6 ถ.สีควิ้ -ชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
501/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
120 ม.11 ถ.มิตรภาพ ต.บ้ านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสี มา
114/1 ซ.มิตรภาพ12 ถ.เลียบนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
114 ซ.มิตรภาพ 12 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
262 ม.10 ถ.บึงกาฬ-พังโคน ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
211 ม.11 บ้ านแสนสุ ข ถ.บึงกาฬ-พังโค ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000
89 ม.1 ถ.บุรีรัมย์-นางรอง ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
373/11 ถ.บรีรัมย์-ประโคนชัย ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
99/1 ม.2 ต.อิสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
42 ม.11 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
101 ม.23 ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
14 ม.4 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
73 ม.15 ถ.ชยางกูร ต.คําอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
687 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
391 ถ.รณชัยชาญยุทธ บ้ านหนองหญ้าม้า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้ อยเอ็ด
175 ม.16 บ้ านโนนเมือง ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้ อยเอ็ด
180 ม.7 ถ.ร้ อยเอ็ด-โพนทอง ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้ อยเอ็ด
268 ม.9 ต.สระคู อ.สุ วรรณภูมิ จ.ร้ อยเอ็ด 45130
17/5 บ้ านภูบ่อบิล ถนนเลย-นาด้ วง ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย
469 ม.6 ต.โพนข่ า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
49 ม.2 ถ.สกลนคร-นครพนม ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร
20 ม.3 ถ.ท่าเร่ -ศรีสงคราม ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
1 ม.6 ต.สว่ างแดนดิน อ.สว่ างแดนดิน จ.สกลนคร

039-311447, 086-3227119
039-303344
039-480633, 085-1936398
037-211472, 081-7106722, 088-9125448
039-674829, 081-78287888
037-233921, 089-2535265
043-600502, 043-600634, 081-6701662
089-4000039
043-340249, 086-6346262
043-348899, 086-8508322
043-386085, 089-5736722
044-813381, 081-9672349, 089-7229748
044-293224-6
044-465411, 081-8789464
044-087692, 081-4935698, 091-4935698
044-547646, 081-5477646
042-492993, 081-9071645, 081-3568893
086-8602724, 098-0587805
044-690049, 044-605272, 081-8791803, 081-6601611
084-7884461, 088-5833492
044-666934, 095-545823
044-657246, 085-7788879, 085-6318925
085-9292803, 088-3400075
043-771499, 081-8725391
042-640188,092-2454249,086-4652233
045-756912
043-511968, 081-4409310
043-624259, 081-7394586
043-513351
043-580181,089-8620593
042-812161, 089-7101210
045-810288, 081-2662944, 093-4267919
042-743122, 081-9542546
042-751309, 098-5975535, 088-5138299
042-721850

204
205

สุ รินทร์

206
207

อุดรธานี

208
209

อุบลราชธานี

210
211
212

กําแพงเพชร

213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
ภาคเหนือ

224
225
226
227

เชียงราย

เชียงใหม่

228
229
230

นครสวรรค์

231
232

พะเยา

233
234

พิษณุโลก

235
236

เพชรบูรณ์

237
238

ลําปาง

หจก.อู่จํานงค์การช่ าง
บ.อุ่ศูนย์ สีสุรินทร์ จก.
หจก.ตี๋เซ็นเตอร์ เซอร์ วิส 2554
อู่ โชคเจริ ญเซอร์ วิส
หจก.สามารถอะไหล่ ยนต์ (รอบเมือง)
อู่ วิจิตร 2
อู่ ไก่ การช่ าง-อนันต์ คาร์ เซ็ นเตอร์
อู่ ช่ างอ้ วนบริการ
อู่สากลการช่ าง
บ.เอส.เอ็น.ซุ ปเปอร์ ไฮเวย์ จก.
หจก.ธนัทยนตรกิจ
หจก.อู่เจ.พี.เซอร์ วิส
หจก.อู่ทวนเซอร์ วิส
หจก.เชียงราย วีอาร์ มอเตอร์
อู่ ตี๋ใหญ่ การาจ
อู่ สี พายัพ
อู่ เอส.ซี.เซอร์ วิส
อู่ ทวีศิลป์
อู่วีระเดช การช่ าง
หจก.เชียงใหม่อุดมชัยบริ การ
หจก.อู่นัมเบอร์ วันเซอร์ วิส
บ.อู่ต่ ูอะไหล่ ยนต์ จก. ( ถ.วงแหวนสารภี )
อู่ ซี.เอ็ม.บอดีช้ ๊ อบ
หจก.อู่ยงิ่ เจริ ญ
อู่ ป. เซอร์ วิส
อู่เพ้ นท์ ช็อพ
บ.มานพคาร์ การาจ จก.
อู่ วี ไอ พี มอเตอร์
อู่ เศวตยนต์
หจก. TN เจริ ญการช่ าง
อู่ ฉอยบริ การ
หจก.ประจักษ์ เซอร์ วิส 1984
อู่ หล่ มสักออโต้ เซลล์
หจก.ยนต์ ชัยการช่ าง
อู่ โปรช็อพ ลําปาง

74 ม.11 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุ รินทร์
56/2 ม.3 ถ.หลักเมือง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุ รินทร์
89 ม.1 ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี
167/29 ม.8 ถ.รอบเมือง ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
964 ม.2 ถ.เลี่ยงเมือง บ้ านท่าบ่ อ ต.แจระแมะ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
366 ม.6 บ้ านดอนทับช้ าง ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
79 ม.1 ต.นครชุ ม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร
137 ม.2 ต.สระแก้ ว อ.เมือง จ.กําแพงเพชร
9/1 ม.19 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000
80 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้ านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
290 ม.3 ถ.ห้ วยหินฝน-แม่ จัน ต.ป่ าตึง อ.แม่ จัน จ.เชียงราย
324 ม.5 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
273 ม.1 ต.ท่าสุ ด อ.เมือง จ.เชียงราย
372 ม.12 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
393 ม.3 ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย
53/7 ซ.ร่ วมใจ ถ.สันคอกช้ าง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
23 ม.12 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
592 ม.10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
520 ม.10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
176 ม.11 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
227 ม.4 ถ.เชียงใหม่ -สันกําแพง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
329 ม.6 ต.หนองผึง้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
41 ม.11 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
85/1 ม.6 ต.สันกลาง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่
45/1 ม.4 ถ.สันคู-ท่าทอง ต.นครสวรรค์ ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
7/13 - 14 ม.10 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
127/1 ม.21 ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
159 ม.4 ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา
74/21 ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา
9/12 ม.2 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
111 ม.4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
9/4 ม.2 ถ.พระพุทธบาท ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
128 ถ.สามัคคีชัย ต.หล่ มสั ก อ.หล่ มสั ก จ.เพชรบูรณ์
112/6 ถ.ท่าคราวน้ อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลําปาง
419 ม.8 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลําปาง 52100

044-531306
044-518597
042-326466, 086-4562484, 080-0126422
042-247406, 081-3204107
045-281588, 045-311098, 081-5486462
045-481418, 089-6247650
055-721146, 089-8587214
087-9028773 ,081-0464125
083-9547109, 083-6248177
052-021080
053-660691-2
053-774075, 081-7162563, 081-8831438
089-7595936, 081-8838658
053-705406-8, 083-3220798
089-4334856
053-715374
052-020509, 089-8906274
053-791898, 081-4738493
089-8519476
053-662763, 089-5576291
053-245688, 081-7848282
053-424992
053-887029, 089-5558410
053-128367-8
086-5914747, 083-4881525
056-355845, 081-5321209
056-261289
054-413785-6
054-481701
084-5958159, 082-4071579
055-216708, 081-6742483
056-721569
056-701808
054-222077
054-810170, 081-6811796

239
240
241
242
243
244
245
246
247

254
255
256
257
258

ภาคใต้

248
249
250
251
252
253

หจก.อู่ประตูโขงเซอร์ วิส
อู่อุเทนการช่ าง
อู่ ทานการช่ าง
กระบี่
ร้ านอู่มรกตการช่ าง
ตรัง
อู่ท่าปาบการช่ าง
ชุมพร
อู่ ผู้ใหญ่ หมึก การช่ าง
อู่ พระเวียงกลการ
นครศรีธรรมราช
อู่ภกั ดีการช่ าง
ประจวบคีรีขนั ธ์ บ.ทวีศักดิ์ ออโต้ เซอร์ วิส จก.
อู่ ต้ อมการช่ าง
เพชรบุรี
อู่ ทวีผล
บ.เฟรนด์ คาร์ กรุ๊ ป จก.
ภูเก็ต
หจก.ท่ าเรื อบอดีช้ ็อป
หจก.ภูเก็ตการาจ
ยะลา
อู่ มาร์ มอเตอร์
บ.นครหาดใหญ่ เซอร์ วิส จก.
สงขลา
อู่ ศิริพงศ์ เซอร์ วิส
สตูล
อู่ สยามยนต์
อู่ ชะณะการช่ าง
สุ ราษฎร์ ธานี
อู่ เอ็น เอส พี เซอร์ วิส
ลําพูน

145 ม.10 ต.บ้ านกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000
58 ม.4 ต.บ้ านกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000
172 ม.3 ถ.ลําพูน-ดอยติ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลําพูน
56/6 ถ.ศรีพังงา ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่
11 ม.1 ต.นาโยงใต้ อ.นาโยง จ.ตรั ง 92170
33/3 ม.13 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร
210 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
122/6 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
1/10 ถ.หัวหิน-หนองพลับ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
561 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
49 ม.3 ต.ไร่ ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
75/134 ม.6 ต.รั ษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
108/9 ม.5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83100
24/40 ซ.ประชาอุทศิ 3 ถ.เฉลิมพระเกียรติร.9 ต.รั ษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
24/36 ถ.คงคา ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
5 ซ.23 ถ.ราษฎร์ อุทศิ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
36/93 ซ.4 ถ.นิพัทธ์ สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
103 ถ.สฤษดิ์ภูมนิ ารถ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตุล
159/10 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตีย้ อ.เมือง จ.สุ ราษฏร์ ธานี
57/5 ม.4 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84000

053-525098, 081-6814374
085-0415912, 087-6601849
053-560517
077-700452, 081-7191605
086-4904798
077-596703, 089-4742151, 088-7582647
075-324266
075-321020, 075-432459, 084-1854438, 082-4112266
032-515582, 032-513333, 081-5720154
032-419916-7
032-425831, 032-419833, 086-3932000
076-523366
089-9738007, 091-7599228, 089-2882023
076-261782, 076-526039, 089-7296341, 083-1046335
073-245932, 081-5990306
074-253641
074-247203, 081-9691291
074-711951
077-221634, 081-5374019, 089-7286376
077-6000040, 081-7478134
เม.ย.-62

