ื่ ร้านกระจกในเครือข่าย ทว่ ั ประเทศ
รายชอ
ลาดับ

ภาค

เขต/จังหวัด

แขวง/ตาบล

ชื่อสถานประกอบการ

83 ถ.ประดิษฐ์มนู ธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ

โทรศัพท์
02--5394893, 089-8106139

1

ลาดพร้ าว

2

บางกะปิ

วังทองหลาง วินสกรี น

4 ซ.ลาดพร้าว 69 ถ.ลาดพร้าว ( 50 ม. ) แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 02-5302736-7, 02-9330707-8

3

หลักสี่

ตลาดบางเขน บางกอก ออโต้กลาส หจก.

40/9 ม.3 ถ.วิภาวดี- รังสิ ต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ

02-9735537-8

4

บางเขน

228,230,232,234 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพฯ

02-9435900

5

ประเวศ

หนองบอน กลาสเทค (ประเทศไทย) บจก. (สาขาศรี นคริ นทร์ )

295 ถ.ศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพฯ

02-7471733-4

6

ยานนาวา

ถ.นคราธิ
นทร์ แขวงช่
เขตยานนาวา
กรุ งเทพฯ
ช่ องนนทรี กลาสเทค (ประเทศไทย) บจก. (สาขานครธิวาสราชนคริ นทร์ ) 247
979/52-53
สุ ขวมุ าสราชนคริ
วิท 103 ปากซอยอุ
ดมสุอขงนนทรี
35 แขวงบางนา
เขตพระโขนง
กรุ งเทพฯ
บางนา อุดมสุ ข กระจกยนต์

7

กรุงเทพฯ

8
9
10
11

พระโขนง

ท่ าแร้ ง

กระจกรถยนต์บางบอน หจก.

66/99-100 ซ.เอกชัย 80 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ

02-8944158-9, 02-4160477, 02-4161768

เจแอนด์ที เซอร์วิส กลาส หจก.

15/36-37 ม.7 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพฯ

02-4219348, 081-8997580

เพอร์ เฟคท์ ออโต้กลาส บจก.

776 ถ.เพชรเกษม ซ.114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพฯ

02-8108973-4, 02-8107986

195/14-15 ถ.บริ พตั ร แขวงบ้านบาตร เขตป้ อมปราบ กรุ งเทพฯ

02-2222331, 02-2251656

204/3 ถ.วิสุทธิกษัตริ ย ์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุ งเทพฯ

02-2810927, 02-2810940

25/22-23 ม.9 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

02-9698223, 02-5275850

ปากเกร็ด เมืองทองกระจกรถยนต์ (ร้าน)

28/119-120 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี

02-9844708, 02-9845758

บางกรวย กลาสเทค (ประเทศไทย) บจก. (สาขาพระราม 5)

37/21 ม.2 ต.ถนนราชพฤกษ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

02-4222157-8

บางใหญ่ คลังกระจกรถยนต์ (สาขาบางใหญ่)

23/2 ม.3 ถ.ตลิ่งชัน-สุ พรรณ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

02-4494753, 081-4788649

บางบัวทอง กีตา้ กลาส แอนด์ ซาวด์ หจก. (สาขาบางบัวทอง)

93/50 ถ.ตลิ่งชัน-สุ พรรณบุรี อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

02-9252491-2

คลองหลวง กลาสเทค (ประเทศไทย) บจก. (สาขาตลาดไท)

36/2 ม.9 ต.คลองหนึ่ ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (เยื้อง ปณ.คลองหลวง)

02-9028995-6

สุ วรรณภมิ กลาส เวิร์คส บจก.

68/5-6 ม.5 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

02-7388208-9

ซิ กม่า กระจกรถยนต์ บจก. (สานักงานใหญ่)

12/667 บางนา-ตราด กม.5 ขาออก ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

02-7431500-2, 083-1135050

ซิ กม่า กระจกรถยนต์ บจก. (สาขาบางนา-ตราด กม.7)

54 ม.13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

02-3160924-5, 083-1139559

ซิ กม่า กระจกรถยนต์ บจก. (สาขามหาชัยเมืองใหม่)

5/5 ม.3 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

081-5510960

บางกอก ออโต้กลาส หจก. (สาขามหาชัย)

57/48 ม.4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

034-423889

หนองค้ างพลู

พระนคร

14

บ้ านบาตร อิศราชัยพานิ ช บจก. (สาขาวรจักร)
บางขุนพรหม อิศราชัยพานิ ช บจก. (สาขาวิสุทธิกษัตริ ย)์
เมือง

15
นนทบุรี

16
17
18
ปริมณฑล

ปทุมธานี

20
21

สมุทรปราการ

บางพลี

22
23

02-7495170, 02-7495179, 081-5530306 ,087-7031317
02-4154849, 02-8987794, 02-4168607

หนองแขม

13

02-2853510-1, 02-2853511

121/5-6 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ

บางบอน

ป้อมปราบ

กลาสเทค (ประเทศไทย) บจก. (สานักงานใหญ่)

กีตา้ กลาส แอนด์ ซาวด์ หจก. (สาขาบางบอน)

บางขุนเทียน

12

19

ลาดพร้ าว เหน่ งจ๋ ายออโต้ฟิล์ม

ที่ต้งั

กลาสเทค (ประเทศไทย) บจก. (สาขารัตนาธิเบศร์ )

สมุทรสาคร

เมือง

25

นครปฐม

เมือง

เอส เค กระจกยนต์ หจก.

104/6 ม.2 ถ.เพชรเกษม(สายนอก) ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม

034-250324

26

เพชรบุรี

เมือง

เพชรบุรีกระจกยนต์

222/1-3 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี

032-402481-2, 081-9953900

24

บางกอก ออโต้กลาส หจก. (สาขาอยุธยา)

165/14-16 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรี อยุธยา จ.พระนครศรี อยุธยา

ศิวกรกระจกรถยนต์ (สานักงานใหญ่)

120/3-4 ถ.สายเอเซี ย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรี อยุธยา จ.พระนครศรี อยุธยา 035-345023

เมือง

ศิวกรกระจกรถยนต์ (สาขาสระบุรี)

เลยห้างโลตัสสระบุรีประมาณ 1 กม. ซ้ายมือ

036-212793

ลพบุรี

เมือง

ร่ มเย็นกระจกรถยนต์

142/12 ม.4 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี

036-621771, 081-4236555

สิ งห์ บุรี

เมือง

สิ งห์บุรีกระจกรถยนต์ หจก.

1016/42-43 ถ.สิ งห์บุรี-บางพาน ต.บางพุททรา อ.เมือง จ.สิ งห์บุรี

036-511-899, 081-6837636

เชียงราย

เมือง

เชียงรายกระจกรถยนต์ แอนด์ เซ็นเตอร์

324 ม.12 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

053-743068-9

เซ็นเตอร์ กลาส มาร์ เก็ตติ้ง (ร้าน)

834/18 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

053-744035, 086-1759571, 086-9006417

เชียงใหม่

เมือง

เซ็นเตอร์ กลาส มาร์ เก็ตติ้ง (ร้าน) (สาขาเชียงใหม่)

30/26 ม.5 ถ.ซุปเปอร์ ไฮเวย์เชียงใหม่-ลาปาง ต.ฟ้ าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

053-246324, 086-1759571, 086-9006417

ศูนย์รวมกระจกรถยนต์เชียงใหม่

510 ม.5 ถ.ซุปเปอร์ ไฮเวย์ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

053-248480

ลาปาง

เมือง

วันชัยเซฟตี้กลาส (ร้าน)

483 ถ.ลาปาง-งาว ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลาปาง

054-221495

เซ็นเตอร์ กลาส มาร์ เก็ตติ้ง (ร้าน) (สาขาลาปาง)

422/4 ม.10 ถ.ซุปเปอร์ ไฮเวย์ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลาปาง

054-324521, 086-1759571, 086-9006417

38

แพร่

เมือง

เซ็นเตอร์ กลาส มาร์ เก็ตติ่ง (ร้าน) (สาขาแพร่ )

224 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่

054-620025, 086-1759571, 086-9006417

39

พิษณุโลก

เมือง

กระจกรถยนต์วงั ทอง (ร้าน)

459/13 ม.3 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก

089-5663331

40

นครสวรรค์

เมือง

909/2 ม.10 ถ.สายเอเซี ย ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์

056-225457

41

ฉะเชิงเทรา

เมือง

น้ าแก้วกระจกรถยนต์ (ร้าน)
ไทยคาร์ กลาส บจก. (สาขาที่ 2 จ.ฉะเชิงเทรา)

50/20-21 ม.7 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

038-821100

ไทยคาร์ กลาส บจก. (สาขาที่ 6 บางแสน)

1/3 ม.3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี

038-056988-9

เมืองชลกระจกรถยนต์ หจก. (สานักงานใหญ่)

47/9-10 ม.4 ถ.สุ ขมุ วิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

038-765667, 081-8177633

44

เมืองชลกระจกรถยนต์ หจก. (สาขาอมตะนคร)

72/4 ม.1 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

038-717569, 081-9825393 คุณฝ้ าย

45

ศรี ราชา ออโต้แอร์ แอนด์ กล๊าส บจก. (สานักงานใหญ่)

160/282 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

038-341224, 081-2447557, 086-6006990

ไทยคาร์ กลาส บจก. (สาขาที่ 1 ศรี ราชา)

15/103-4 ม.4 ถ.สุ ขมุ วิท ต.สุ รศักดิ์ อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี

038-772355, 038-325488

47

ไทยคาร์ กลาส บจก. (สาขาที่ 3 บ่อวิน)

271/1-4 ม.8 ต.บ่อวิน อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี

038-345512-3

48

ไทยคาร์ กลาส บจก. (สาขาที่ 7 พัทยา)

119/1-2 ม.2 ถ.สุ ขมุ วิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

038-221167-8

195/13-14 ม.9 ถ.สุ ขมุ วิท ต.หนองปรื อ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

038-374007

ส.กระจกยนต์

38/5 ม.11 ถ.สุ ขมุ วิท (สุ ขมุ วิท 87) ต.หนองปรื อ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

038-238828, 081-3447370

ไทยคาร์ กลาส บจก. (สานักงานใหญ่)

85/33 ม.1 ถ.บ้านแลง ต.เชิงเนิ น อ.เมือง จ.ระยอง

038-948555 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย)

ไทยคาร์ กลาส บจก. (สาขามาบตาพุด)

222 ถ.สุ ขมุ วิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

038-691789-90

สุ พจน์ กระจก 2009

55/46-48 ม.4 ถ.บายพาส 36 ต.เชิงเนิ น อ.เมือง จ.ระยอง

038-865082, 081-6504199, 081-6501741

วาสุ กรี กระจกรถยนต์ หสม.

1/30 ถ.สุ ขมุ วิท ต.เนิ นพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150

038-967033-4

ตรี รัตน์กระจก

55 ม.7 ถ.ตรี รัตน์ ต.จันทนิ มิต อ.เมือง จ.จันทบุรี

039-324335

สุ พจน์ กระจก 2009

72/18-21 ม.14 ถ.สุ ขมุ วิท ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี

039-418971, 081-6501741, 081-4114440

27

อยุธยา

เมือง

29

สระบุรี

30
31

28

ภาคกลาง

32
33
34
35
36

ภาคเหนือ

37

42
เมือง

43

ชลบุรี

46

บางละมุง C.R.มิลเลอร์ (กระจกรถยนต์)

49
50
51
52
53

ศรีราชา

ภาคตะวันออก
ระยอง

เมือง

54
55
56

จันทบุรี

เมือง

035-346588

57

ตราด

เมือง

59

สระแก้ ว

เมือง

60

ปราจีนบุรี

58

61

นครราชสี มา

62

ตราดกระจกรถ

349/1 ถ.สุ ขมุ วิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด

039-531491

บูรพากระจกรถยนต์

136/5 ม.4 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด

081-2963402

ไทยคาร์ กลาส บจก. (สาขาสระแก้ว)

73/1-3 ถ.สุ วรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว

037-421701-2

352/18-20 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรี มหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

037-414672-3

น้ าแก้วกระจกรถยนต์ (ร้าน)

3174 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสี มา

044-213033, 044-281344, 081-9393278

มิตรภาพบอดี้คาร์ (ร้าน)

363-365 ถ.มิตรดภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสี มา

044-263348-9, 081-8768058

ชาญ การช่าง (ร้าน)

89/6-9 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

043-236989, 043-241970

อุดรระจกรถยนต์ (ร้าน)

86/24 ม.7 ถ.มะลิวลั ย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

043-237224, 043-243114-5

เค.เค.กระจกรถยนต์

122/6 ม.2 ถ.ริ มบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

081-5448358

ศรีมหาโพธิ ไทยคาร์ กลาส บจก. (คลองรั้ง)
เมือง

63
ภาค
65 ตะวันออกเฉี ยงเหนือ

ขอนแก่ น

66

อุดรธานี

เมือง

อุดรกระจกรถยนต์ (ร้าน)

235/1-4 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หน่ องบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี

042-204115-6, 086-3069412

67

สกลนคร

เมือง

อุดรกระจกรถยนต์ (ร้าน)

12/2 ถ.นิ ตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

096-5252155, 081-0614026, 0817177643

68

เลย

เมือง

อุดรกระจกรถยนต์ (ร้าน)

72/21 ถ.มะลิวลั ย์ ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย

094-3104009, 081-4200969

นครศรีธรรมราช

เมือง

ศ.เชษฐ์กระจกยนต์ (ร้าน)

35/18 ม.2 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช

075-314027

ทัศน์ออโต้ฟิล์มกระจกยนต์ (ร้าน)

95/20 ถ.นครศรี ฯ-ปากพนัง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช

075-446414, 081-3700041

สุ ราษฎร์ ธานี

เมือง

พ.กระจกรถยนต์

84/22-23 ถ.ศรี วิชยั อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ธานี

077-284643, 077-282969

MT เซฟตี้กลาส

19/7 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย จ.สุ ราษฎร์ ธานี

077-220575

ภูเก็ต

เมือง

คลังกระจกรถยนต์

31//18 ม.1 ถ.เทพกระสัตรี ต.เกาะบาร์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

076-213538

MT เซฟตี้กลาส

38-40 ถ.เจ้าฟ้ า ต.ตลาดเหนื อ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

076-246356

75

ตรัง

เมือง

เอส.พี.กระจกรถยนต์

28/27 ถ.เพลินพิทกั ษ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

075-223200, 086-6911894

76

สงขลา

เมือง

เอ.พี.กระจกโค้ง

33/33 ถ.ราษฎร์ยนิ ดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

074-342050, 074-342556

64

69
70
71
72
73
74

เมือง

ภาคใต้

ต.ค.-57

