ภาคเหนือ
จังหวัดกําแพงเพชร
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
1
2
3
4
5
6
7

อีซูซุเสี ยงไพศาล กําแพงเพชร
ไก่การช่าง-อนันต์คาร์ เซ็นเตอร์
ช่างอ้วนบริ การ
เสกสรรค์การาจเซอร์ วิส
เขียวการช่าง
ยุทธการช่าง (กําแพงเพชร)
จ๊อยการช่าง
สยาม ออโต้ กล๊ าส
เคพีพี กลาส

613 ถ.เจริ ญสุ ข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000
79 ม.1 ต.นครชุม อ.เมืองกําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร 62000
137 หมู่ 2 ต.สระแก้ว อ.เมืองกําพงเพชร จ.กําแพงเพชร 62000
81/12 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000
99/9 หมู่ 1 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000
81/12 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

055-711046
055 840 810
081-0464125 , 087-9028773
081-7270330
055-850600 , 081-9722075
055-799244

103/7 หมู่ 4 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร
440,442 ถ.เจริญสุ ข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000

089-7064999
055-717222 ,088-2863866
055-717222

7/3 ม.1 ต.นครชุ ม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000

A
B
B
B
B
B

อําเภอขลุง จังหวัดกําแพงเพชร
1

คลองขลุงบริ การ

559/1 ม.10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120

081-7074142

จังหวัดเชียงราย
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
1
2
3
4
5
6

เอเซีย (จ.เชียงราย)
ตี>ใหญ่ การาจ (จ.เชียงราย)
สยามนิ สสันเชียงราย
โตโยต้าเชียงราย
ศุภณัฐ ออโต้เซอร์ วิส
เอส เค โปรแอดทีฟ

116/4 ม.19 ถนนสันติ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
616 ม.1 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
460 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
199 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
126 ม.10 ต.สันทราย อ.เมืองจ.เชียงราย 57000
356/2 ม.3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

053-715065
089-4334856
053-750150-4,085-694477
053-702788
053-700197
053-602-623

B

7
8
9
10
11
12
13

ป่ าห้าเซอร์ วิส

123 หมู่ 1 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

053-176155 , 081-7837747

หจก. เชียงราย วี อาร์ มอเตอร์
บริ ษทั เอส.เอ็น.ซุปเปอร์ ไฮเวย์ จํากัด
หจก. ธนัทยนตรกิจ
หจก. เชียงใหม่อุดมชัยบริ การ (เชียงราย)
ตี>ใหญ่ การาจ
ทวนเซอร์ วิส (เชียงราย)

372 ม.8 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
80 ม.1 บานขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
290 ม.3 ถ.ห้วยหิ นฝน-แม่จนั ต.ป่ าตึง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
24 ม.11 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
616 ม.1 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
273 ม.1 ต.ท่าสุ ด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

053-70506-8
053-600628
083-2064828.096-6909339
082-3820489
089-4334856
053-7051098,081-8838858,089-7595938

อําเภอเวียงป่ าเป้า จังหวัดเชียงราย
1

ที.เค.อาร์ .เซอร์ วิส

233 ม.4 ต.ป่ างิJว อ.เวียงป่ าเป้ า จ.เชียงราย

087-1887098 , 084-9190559

B

089-8519476 , 053-655449

B

053-277200,081-9516829
053-245688
053-850911-12
053-304073-4
053-270333
085-7087788 , 086-1945588
086-7331472
053-851000
085-7087788 , 086-1945588
081-8826778

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
2

วีระเดชการช่าง

520 หมู่.10 บ้านโจ้โก้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

จังหวัดเชียงใหม่
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วรพงศ์
อู่นมั เบอร์ วนั เซอร์ วิส
นครพิงค์เวิร์คช็อพไฮเวย์
ชนะศิลป์ มอเตอร์
เจริ ญมอเตอร์ เชียงใหม่
ทําสี รถยอดเซอร์ วิส (ศรี ปิงเมือง)
ริ ช การาจ 2015
แมทริ กซ์ ฮอนด้า ออโตโมบิล
ยอดเซอร์ วิส
วีช็อป เชียงใหม่

227 ซ1 ถ.อ้อมเมือง ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
227 ม.4 ถ.เชียงใหม่ - สันกําแพง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
43/1 ม.3 ถ.ซุปเปอร์ ไฮเวย์ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
446 ถ.เชียงใหม่-ลําปาง ต.หนองป่ าครัKง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
81 ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิ งห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
75 ถ.เวียงพิงค์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
252/2 ม.1 ถ.มหิ ดล ต.ป่ าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
101 ม. 7 ต.หนองป่ าครัKง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
75 ถนนเวียงบัว ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
108/10 ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.ป่ าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

11
12
13
14
15
16
17

นิ รันดร์ การช่าง

110/1 ถ.เจริ ญเมือง ซ.2 อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อู่ เอส เอ็น บอดีJเซอร์ วิส
อู่ หม่องบริ การ
หจก. รักสี รถ
ร้าน พัฒน์พงษ์เซอร์ วิส
หจก.ศิริพรการาจ
คิว.ที.ซี.เซอร์ วิสเชียงใหม่
เชียงใหม่ อนันต์ การไฟฟ้ า
เบสท์ ประดับยนต์
พูนทวี จักรยานยนต์
ไทยออโต้ กลาส
ศู นย์ รวมกระจกรถเชียงใหม่
กระจกพัวเซ่ งหลี

14/12 ม.1 ถ.มหิ ดล ต.ป่ าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
363/2 หมู่1 ซอยบุญรักษา ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
119 ม.6 ต.สันผีเสืJ อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
550 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
103 ถ.เชียงใหม่-ลําพูน ม.3 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
37 ม.7 ต.ฟ้ าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
60/3 ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
625 ถ.เจริญเมือง ต.หนองป่ าครั:ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000.
435/12 ม.1 ถ.เชียงใหม่ -หางดง ต.แมเหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
141/1-5 ม.3 ต.ท่ าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
510 ม.5 ถ.เชียงใหม่ -ลําปาง ต.ท่ าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
28 ถนนบํารุ งราษฎร์ ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

053-260942
053-202849

B

053-851-527 , 081-716-500-3
053-852084,089-6324254
081-2693300, 089-4337605
053-802337
053-854904
053-418086,418193
053-248503
089-6223499,084-4811472
053-245111
053-248480
0-5324--1577,0-53244779

อําเภอแม่ ริม จังหวัดเชียงใหม่
1

คาร์ วิชนKั

234 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

B

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
1
2
3
4
5
6

เอส แอนด์ เค เซอร์ วิส
อู่ตู่อะไหล่ยนต์
สรพันธ์เซอร์ วิส
เศรษฐศักดิNบริ การ
บี เอ็ม การาจ
วัฒนาเชียงใหม่

204/1 ม.1 ซ.10 ถ.เชียงใหม่-ลําพูน ต.หนองผึJง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
329 หมู่ 6 ต.หนองผึJง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
58/3 ม.12 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
191 ม.4 ถ.ชม.- ลพ. ซ.5 ต.หนองผึJง อ.สารภี จงเชียงใหม่
228 ม.1 ต.หนองฝึJ ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
51 ม.1 ถ.ซุปเปอร์ ไฮเวย์ ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่

053-424747,081-6810781
053-424992,053-321702
086-5870443,0896358892
053-322871
084-1744991
053-423411 , 423551

A
B
B

อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่
1
2
3

หมืKนการช่าง
ยุทธการช่าง จ.เชียงใหม่
พร เซอร์ วิส โดย นางอัมพร มหาวัน

87/3 ม.1 ต.ต้นเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่
51 หมู่ 5 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 50130
119/1 ม.4 ต.สันกําแพง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 50130

053-338707,081-8814867
053-881046 , 081-8855381
0819324114

A
B
B

093-1340262
053-884952
053-883471,081-2872854

B
B
B

053-831595 , 086-1857971

B

053818888
0-5335-0300
053-350232-3
053-396087,085-7216770
053-998555
089-9514772
087-7865122,081-5951346
086-4788500,084-6177295

A
B

093-9649519
053-856432,081-8853586

B
B

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
1
2
3

เชียงใหม่สยามรุ่ งเรื อง ฝาง
มิตซูวชิระออโต้เซลส์
เดชาการช่าง

29 ม.10 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
337 ม.4 ถ.โชตนา ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320
123 ม.10 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
1

ตี>การช่าง

535 หมู่ 2 ตําบลหางดง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
1
2
3
4
5
6
7
8

ฮอนด้าพาราไดซ์ เชียงใหม่
เชียงใหม่ ฮอนด้า ออโตโมบิล
ฟอร์ ซ ออโต้ กรุ๊ ป
อีสานรุ่ งเรื อง เชียงใหม่
โตโยต้าริ ช

400 ม.6 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
389 ม.2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
50 ม.8 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
400 ม.8 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
195 หมู่ 1 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

อู่ อีสาน บอดีJกรุ๊ ป

246 ม.4 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
เลิศรวีบริ การ โดยนายฐิตินนั ต์ เลิศรวีวงค์ เลขทีK 4 ม.2 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
แม่โจ้กระจกรถยนต์
499/1 ม.5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

B

อําเภอแม่ อาย จังหวัดเชียงใหม่
1
2

ที.พี อาร์ .ออโต้ จํากัด
ดวงดีอะไหล่ยนต์

246 หมู่ 3 ต.สันต้นหมืJอ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
165 ม.4 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280

อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1
2
3

วิเชียรการช่าง
พี ออโต้ เพ้นท์ จํากัด
รถยกจงเจริญทรัพย์

42/1 หมู่ 1 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
68 หมู่ 2 ต.ป่ าลาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
90 ม.7 ต.สั นปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

053-043321 , 081-7833751
053-042831
08-61863044 08-11117186

B
B

อําเภอแม่ แตง จังหวัดเชียงใหม่
1

เก่งการช่าง

97/1 หมู่ 11 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

085-0368039 , 086-9686208

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
1
2
3

ฟิ วส์ พลัส วัน
ฑิตยาคาร์ เซ็นเตอร์ กรุ๊ ป
ชาญพิศุทธิN

3/9 หมู่ 4 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
156 ม. 8 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
17/1 หมู่ 5 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

053-442644
052-017949
095-9396155

อําเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่
1

โจ้ 39 ช็อป

64/4 หมู่ 1 ต.นํJาบ่อหลวง อ.สันป่ าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

086-1161175

จังหวัดตาก
อําเภอเมือง จังหวัดตาก
1

มานะคาร์ เซอร์ วิส

133/2 หมู่9 ต.วังหิ น อ.เมือง จ.ตาก 63000

089-9602176,/055-891078,513072

B

081-0389041
055-533267 , 098-2870998

B

087-9942038 , 097-9249790

B

อําเภอแม่ สอด จังหวัดตาก
1

ชาตรี เพ้นท์ แอนด์ ออโต้เซอร์ วิส
บางกอกออโต้ กลาส

361 ม.9 บ้านแม่กJืดหลวง ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
11/34-35 ถนนสายเอเชีย ต.แม่ สอด อ.แม่ สอด จ.ตาก 63110

อําเภอท่ าสองยาง จังหวัดตาก
1

ช่างต้อย

633/1 ม.1 ถ.แม่สอด-แม่สะเรี ยง ต.แม่ตา้ น อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

จังหวัดนครสวรรค์
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เค เอ็ม คาร์ ส เซอร์ วิส
สยาม ออโต้ กล๊าส
มงคลไพศาล
ธงชัยออโต้เพ้นท์
เพิKมทรัพย์พลู ทวี
สามารถ

1010/3 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรค์ 60000
056-371700-1
1311/9-10 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 056-228880,088-2863855
55/4 หมู่ 1 ต.ตะเคียนเลืKอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
087-2110941,086-5092218
171 ม.5 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
056-383038,084-1807016
455/3 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
056-221877
128/1 หมู่ 10 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
095-9486661 , 081-2804215

บริ ษทั อู่นครสวรรค์ พี.ซี.ซี จํากัด
บริ ษทั สวรรค์คาร์ เซอร์ วิส จํากัด
อู่ โชคดีศรี สมนึ กเซอร์ วิส
นําD แก้ วกระจกรถยนต์
สยามออโต้ กล๊ าส (นครสวรรค์ )

48 ม.10 ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
816/28 ถ.นครสวรรค์-พิษณุ โลก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ช.56/1 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
909/2 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
1311/9-10 ถ.สายเอเชียต.นครสวรรค์ ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์

056-227585, 225792
056-310731 , 088-2851010
056-225544
044-213033
056-228880,056-222493

อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
1

รุ่ งรัตน์

431-433 ถนนพหลโยธิน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140

056-261634 ,086-4458721

อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
1

ซาน (2015) เซอร์ วิส

44 ถ.เลียบแม่นJ าํ เจ้าพระยา ต.นํJาทรง อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์

091-0317897

อําเภอตากฟ้ า จังหวัดนครสวรรค์
1

อํานวยโชค

เลขทีK 85 หมู่5 ต.สุ ขสําราญ อ.ตากฟ้ า จ.นครสวรรค์

056-241620

อําเภอเก้าเลียD ว จังหวัดนครสวรรค์
1

เก้าเลีJยวทรานสปอร์ ต

9/1 ม.1 ต.เก้วเลีJยว อ.เก้าเลีJยว จ.นครสวรรค์ 60230

086-2102385 , 086-6162535

A

จังหวัดน่ าน
อําเภอเมืองน่ าน จังหวัดน่ าน
1
2
3
4
5

ออโต้บอดีJเพ้นท์
น่ าน ออโตเซอร์ วิส แอนด์ บอดีJ เพ้นท์
ธนาพร
สยามนิ สสันเมืองน่ าน

215/9 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมืองน่ าน จ.น่ าน
215/9 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมืองน่ าน จ.น่ าน 55000
211 หมู่ 5 ต.ผาสิ งห์ อ.เมือง จ.น่ าน 55000
75/5 ถนนมหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่ าน 55000

บริ ษทั มิตซูน่าน (999) จํากัด
แพร่ กระจกรถยนต์

215/1215/9 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่ าน
302 ม.4 ต.กองคลาย อ.เมือง จ.น่ าน 55000

054-775808
054-711669
054-772561, 054-751789
054-710795
054-428660
085-0372260

A
A
B

054-771358
054-783689 , 081-7641335

B
B

085-8368866 ,054-755040,083-9465040

B

054-481701,089-8518146
054-480314,431875, 081-4730204
091-3015553,093-2658168
054-415184
084-3781282

A
A
B
B

088-9695442
0-1960-4317

A
B

อําเภอภูเพียง จังหวัดน่ าน
1
2

น่ านออโต้เซอร์ วิส
ประเดิมรวมธุรกิจ

508 ม.2 ต.ฝายแก้ว กิKงอ.ภูเพียง จ.น่ าน 55000
494 ม.2 ถ.สานน่ าน - แม่จริ ม (พุทธบูชา) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่ าน 55000

อําเภอท่ าวังผา จังหวัดน่ าน
1

สมานชัยการช่าง

216 ม.4 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่ าน 55140

จังหวัดพะเยา
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
1
2
3
4

เศวตยนต์
เมืองทอง เวอร์ คชอฟ
ศิริภทั ทร์ การช่าง
โตโยต้าพะเยา(1994)
คลีนิครถเครื:อง

74/21 ถนนประตูชยั ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เลขทีK 8 หมู่ 18 ต.บ้านต๋ อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
209/1 หมู่ทีK 12 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
403/11 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ต>าํ อ.เมือง จ.พะเยา
182 ถนนพหลโยธิน ต.แม่ ตาํH อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
1
2

พัวเจริ ญ บอดีJชอป
นิ รัญการช่าง

96 ม.10 ต.เชียงบาน อ.เชียงคํา จ.พะเยา 56110
98 ม. 11 ต.หย่วน อ.เชียงคํา จ.พะเยา 56110

อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
กรีนวิงเทรดดิงD (จักรยานยนต์ )

43 หมู่ 4 ตําบลห้ วยข้ าวกํา: อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150

054-420626

จังหวัดพิจิตร
อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
1
2
3
4
5
6

เปิK นการช่าง โดย นางนิ ตยา ฟักแตง
เคพีพี ออโต้ เพ้นท์ (จ.พิจิตร )
ทีเอ็น เจริ ญการช่าง

6/25 ม.5 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
119/6 ม.8 ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
8/8 หมู่ 8 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

อู่ เหยียK นการช่าง
อู่ เคีJยงการช่าง
หสม. อู่สีดาบแขก

20/94 ถนนสระหลวง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
21/32 ถ.นอกทางรถไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร
29/21 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

056-613832, 081-5969668
056-615866,081-6054239
084-5958159
056-613684
056-612950

B

081-8875417

อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
1
2
3

ธานี คาร์ บอดีJ การาจ
ปรี ชามอเตอร์

20 ม.3 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิ น จ.พิจิตร 66110
223 ม.6 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิ น จ.พิจิตร

056-621427
056-623193 083-6310193

ธานี มอเตอร์

18-18/1 ม.3 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิ น จ.พิจิตร

0-5630-3400,08-1962-0419

A
A

อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
1

แอ๊ดเจริ ญยนต์

141/17 หมู่ 11 ต.เนิ นมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120

089-5637837

A

089-5625613

A
A
A
A

จังหวัดพิษณุโลก
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4

บอดีJ เพ้นท์ พิษณุ โลก
แจ๊คเซอร์ วิส (พิษณุ โลก)
ช่างเทิง จ.พิษณุ โลก
ทีเอ็น เจริ ญการช่าง

69/119 ม.5 ถ.พิษณุ โลก-นครสวรรค์ ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุ โลก 65000
113 หมู่ 11 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุ โลก 65000
154/12 ม.1 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุ โลก 65000
9/12 ม.2 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุ โลก 65000

055-226644 , 081-9711205 , 095-9286756

081-5962404,094-7398831
084-5958159

5
6
7
8
9
10
11
12

บริ ษทั วีไอพีปรี ดาซุปเปอร์ คาร์ จํากัด
อู่ วี.ไอ.พี. ปรี ดา 2
อู่ สุ เทพการช่าง
อู่ คลองขลุง บริ การ
อู่ สะพานสามเคาะ-พ่นสี
อู่ ยุงทอง
หจก. แสงอรุ ณ ออโตเพนท์
อู่ สามารถการช่าง
บางกอก ออโต้ กลาส
เซ็นเตอร์ กลาสกระจกรถยนต์
กระจกรถยนต์ วงั ทอง
เอส.ที.มอเตอร์ ไบค์

9/2 ม. 7 ถ.พิษณุ โลก-นครสวรรค์ ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุ โลก
68/4 ม.5 ถ.สิ งห์วฒั น์ ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุ โลก
349/2 ม.3 ถ.พิษณุ โลก-วังทอง ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุ โลก
459/13 หมู่ 7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุ โลก
229 ม.10 ถ.สายบึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุ โลก 65000
291 หมู่ 1 ต.บ้านกร่ าง อ.เมือง จ.พิษณุ โลก
293/7 ถ.วิสทธิกษัตริ ย ์ อ.เมือง จ.พิษณุ โลก
410/2 ม.3 ถ.พิษณุ โลก-หล่มสัก ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณถุโลก
8/7-9 ม.8 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
362/9 ม.3 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
459/16-17 หมู่ 7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
24/12 ม.2ถ.สิ งหวัฒน์ ต.บ้ านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055-334060
055-331211,081-8812354
055-223091
086-4468162
055-248520, 086-4492635
055-262273
055-302304,302305
055-223911/081-6748572
055-906158,081-9189978
055-221626
055-241010
089-7062316 , 055-282346

จังหวัดแพร่
อําเภอเมือง จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
6
7
8

วินยั การช่าง โดย นายวินยั ประเดชบุญ 6 ม.5 ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ 54000
NK เจริ ญยนต์
134/14 หมู่ 2 ถนนราษฎร์ อุทิศ ต.ทุ่งกวาง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
วินยั การช่าง 2014
208 ม.4 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
แพร่ ยนตรการ เซลส์ แอนด์ เซอร์ วิส 168 หมู่ 7 ต.ป่ าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000
448 หมู่ 2 ถ.ซุปเปอร์ ไฮเวย์ ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
แพร่ ออโต้เซอร์ วิส
อู่ เดชดีเซล
หจก. ศิริมนต์ชยั เมืองแพร่
อู่ ศิริพฒั นา
สั นติเซฟตีกD ลาส

57/5 หมู่1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่
141 ม.1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่
2 หมู่ 1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
53/2-3 ม.7 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่

081-9517921
089-7009350 , 086-9128968
081-9517921
061-2654141
054-624522
086-7301833
054-623752 , 08-4099-8911
054-622190
054-524579

A
B
B
B
B
B
B
B

อําเภอสู งเม่ น จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5

ป่ าผึJงการช่าง

13/1 ม.6 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่

อู่ ป่ าผึJงสี ยนต์ (เทพรัตน์)
อู่ ศรี เวียงทอง
อู่ เทพรัตน์
บริ ษทั แกรนด์ ไดร์ ฟ จํากัด

81/6 ม.7 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.นํJาชํา อ.สูงเม่น จ.แพร่
112/3 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54000
183 ม.2 ต.นํJาชํา อ.สูงเม่น จ.แพร่
133/4 ม.3 ต.ร่ องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130

081-59951072
086-4308848
01-8823092
081-6810946,098-7488495
054-627931-2

อําเภอลอง จังหวัดแพร่
1

ลองการช่าง

2/14 ม.6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่

054-583290 , 081-7468670

จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
1

โอพาศ เคาะพ่นสี (จ.แม่ฮ่องสอน)

2
3
4

แซมเต๋ อยนต์เคาะพ่นสี
ช่างแซม เคาะพ่นสี
โตโยต้า ล้านนา จํากัด
แม่ ฮ่องสอนรถยก รถสไลด์
เอส.ซี .กระจกรถยนต์

อําเภอเมือง จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
2 ม.10 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
438/1 ม.12 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮอ่งสอน 58000
66 หมู่ 8 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
109 ถ.ขุนลุมประภาส ต.จองคํา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
96/ส หมู่ 4 ต.ห้ วยผา อ.เมือง จ.แม่ ฮ่องสอน 58000
355/7-8 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.แม่ ฮ่องสอน

081-3224396
053-613067,081-3869444
084-8094168
053-620666
081-9526341 , 088-2581202
043-325145-6

จังหวัดสุ โขทัย
อําเภอเมือง จังหวัดสุ โขทัย
1
2
3

ร้าน ท.รวมช่าง ( 1994 )
หจก. สุ โขทัยชํานาญการช่าง
อู่ ชัชวาลการช่าง

16 ม.1 ถ.จรตวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุ โขทัย 64000
12/4 ม.1 ถ.พายพาส ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุ โขทัย 64000
101 ม.12 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุ โขทัย จ.สุ โขทัย 64000

055-610199
055-612387 , 081-5334348
086-4482659

B

จังหวัดลําปาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
1
2
3

หจก. อู่ พรศักดิN
อู่ สมบูรณ์
หจก. ยนต์ชยั การช่าง
เซ็นเตอร์ กลาสมาร์ เก็ตติงD
ร้ าน กระจกเซอร์ เตอร์ กลาส มาร์ เก็ตติงD

384 ม. 4 ตําบลชมพู อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 52100
165/2 ถ.วังขวา ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลําปาง
112/6 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลําปาง 52100
422/4 ม.10 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง
422/4 ม.10 ถ.ไฮเวย์ ลาํ ปาง-งาว ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลําปาง

054-827278,089-8513920
081-8843160
054-222077,081-9927372
086-1759571
054-324521,324098

จังหวัดลําพูน
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
1
2

บุญธรรมบริ การ
อู่ ประตูโขงเซอร์ วิส

221/2 ถ.สันป่ ายาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000
145 ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000

053-560067
081-6814374

A
A

0554418636
055-417742,086-2073790
055-441478 , 084-4926311
01-3948754
092-2899289
063-1320080
081-4741606
055-417793,081-9716758

A

จังหวัดอุตรดิตถ์
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
1
2
3
4
5
6
7
8
9

อุตรดิตถ์ ฮอนด้าคาร์ ส์
ต.ธนยนต์ ( จ.อุตรดิตถ์ )

222 ถ.พิษณุโลก - เด่นชัย ต.ป่ าเซา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

ปาร์ ตJ ีการช่าง
ศิริทตั ร์ ทรานสปอร์ ต 2001

216/2 ถนนสําราญรืK น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
208/1 หมู่ 4 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
174/2 หมู่ 4 ต.คุง้ ตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
219/3 หมู่ 5 ต.วังกะพีJ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
46/3 หมู่ 6 ต.ป่ าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

อู่ แดงการช่าง
บริ ษทั อุทยั ยนตการ จํากัด
อู่ ประกิจยนต์

350/5 ถ.สําราญรืK น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
144 ม.8 ถ.พิษณุ โลก-เด่นชัย ต.ป่ าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
142/3 ม.16 ต.งิJวงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

สมจิตรการช่าง
ธีรวัฒน์ การช่าง (สังข์)

055-428345-6

A
B
B
B
B
B
B
B

10

อู่ สหาย บริ การ

753/1 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

0-5541-1340

B

055-421285

B

097-9646828,080-1181924
055-814268,081-9533506
055494486
087-9998542,086-2044598

B

อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
1

โรจน์เซอร์ วิส

106/4 ม.1 ต.คอรุ ม อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ์

อําเภอนํDาปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
1

นํJาปาดออโต้เซอร์ วิส
สมพงษ์ รถยก อุตรดิตถ์
วิทยารถยก
วังทองกระจกรถยนต์

96/6 หมู่ 4 ต.แสนตอ อ.นํJาปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
355/2 ม.1 ต.ไผ่ ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
26/2 ม.7 ต.วังกะผีD อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
138/5 ม.8 ต.ป่ าเซ่ า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

จังหวัดอุทัยธานี
อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
1

อุทยั ออโต้

8/26 ถ.รักการดี ต.อุทยั ใหม่ อ.เมือง จ.อุทยั ธานี 61000

084-6886461,0814757416

จังหวัดชัยนาท
อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
1
2

บุญสื บเซอร์ วิสกรุ๊ ป

360 ม.2 ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท

089-2564610,056-426664

ถวิลยนต์กิจ
กลาส ชอปส์

191 ม.4 ต.หางนํJาสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
82-82/1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้ านกล้ วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000

056-431263-4 , 081-3795570
056-4116789

