ภาคใต้
จังหวัดกระบี
อําเภอเมือง จังหวัดกระบี
1
2

อู่เกียรติเจริ ญกลการ
อู่จนั ทรมาศ

181 ม.11 ถ.เพชรเกษม ต.กระบีนอ้ ย อ.เมือง จ.กระบี
35/8 ม.4 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึกเหนื อ อ.อ่าวลึก จ.กระบี

075-631627
080-5374412

A
B

077-510985
088-7601384

A
B

081-5373476
087-4615258
089-1437012

B
B
B

087-2676617
086-4904798

A
A

จังหวัดชุมพร
อําเภอเมือง จังหวัดชุ มพร
1
2

ช อาร์ ทเจริ ญการช่าง
วิริยะยนต์

99/5 ม.2 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
182/12 ม.11 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

อําเภอหลังสวน จังหวัดชุ มพร
1
2
3

ก.บ้านโป่ ง
หนึ งบริ การ
รังสรรค์

465 หมู่ 11 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
150/1 ถ.เขาเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
133 ม.11 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

จังหวัดตรัง
อําเภอเมือง จังหวัดตรัง
1
2

บ่าวการช่าง
ท่าปาบการช่าง

60/6 ม.1 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000
11 ม.7 ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง 92170

จังหวัดนครศรีธรรมราช
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1
3

อรุ ณการช่าง
เทพ บขส.

175/53 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช
089-7736303
105/6 ม.9 ถ.สะพานยาว ต.โพธิ;เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช 80000
086-9414783

A
B

อําเภอท่ าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
1

ส.สุ วรรณการช่าง

135/5 ม.11 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรี ธรรมราช 80160

075-522779

A

075-421737
075-421640
081-7374048

A
A
B

075-378859

A

089-7277797,089-6498749

A

074-613237

A

อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1
2
3

จุนการช่าง
เพชรเกษมการช่าง
ยอดระบํา

104 ม.2 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช
282 ม.1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช
433 ม.1 ถ.ทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช

อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
1

นคร 111 เซอร์ วิส

1/8 ม.2 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรี ธรรมราช

จังหวัดพังงา
อําเภอตะกัว ทุ่ง จังหวัดพังงา
1

โชติการช่าง

48/9 ม.7 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว ทุ่ง จ.พังงา 82140

จังหวัดพัทลุง
อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
1

วโรจน์เซอร์ วิส

44 ม.11 ถ.ไชยบุรี ต.เทเจียก อ. เมือง จ.พัทลุง

จังหวัดภูเก็ต
อําเภอเมืองและอําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ศูนย์ซ่อมสี อนุ ภาษ
เทพกระษัตรี ภูเก็ต กรุ๊ ป
ศูนย์ซ่อมสี นิสสัน เจ้าฟ้ า
ประเสริ ฐการช่าง 1 สาขาภูเก็ต
ศิริชยั การช่าง
อาร์ .ซี.เซอร์ วิส
ภูเก็ตอินเตอร์ เนชัน แนลเซอร์ วิส
ภูเก็ตค้าสี
เอกวิน ชํานาญกิจ
ภูเก็ตสมยศเซอร์ วิส
อาณาจักรกระจกโค้ ง
เอ็มที เซฟตีก: ลาส
ฉุ ยรถยก
เชษฐ์ รถยก

75/71 ม.1 ถนนพระภูเก็ต ต . กะทู้ อ. กะทู้ จ . ภูเก็ต
48/70 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ. ภูเก็ต 83000
81/8 ม.2 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
2/53 หมู่ 2 ถ.พระภูเก็ตแก้ว ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
8/56 หมู่ 3 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
150/2 ม.5 ต . รัษฎา อ .เมือง จ . ภูเก็ต 83000
9/30 ม.8 ถ.เจ้าฟ้ า ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
17/60 ซ.9 ถนนศักดิเดช ต.ตลาดเหนื อ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
75/78 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
25/93 ม.1 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
24/147-149 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
38 ถ.เจ้ าฟ้ า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
56 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ทุ่งทอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

076-681655,082-4863521
076-216253,080-6906161
076-217953,089-8747438
076-319347,086-4763641
086-6908442
076-221097,081-9709646
076-280618,086-9461858
076-243238,087-6236901
076-523041,081-2061877
086-6872067
076-239116,081-8953217
076-261302,086-6828009
085-4782567
081-9702019

A
A
A

076-313339,088-7836803
089-5934095,086-5934872
076-311564,081-9703248
085-8850865

A
B
B
B

B
B
B
B
B
B

อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
1
2
3
4

ศูนย์ซ่อมสี นิสสัน ถลาง
เอ๋ สี รถยนต์
ขวัญชัยคาร์ เซอร์ วิส
นันท์ เซอร์ วิส

ต.เทพกระษัตรี อ. ถลาง จ.ภูเก็ต
45/1 ม.5 ต.ศรี สุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
115/6 ม.1 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรี สุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
134/126 หมู่. 1 ถ.บ้านเหรี ยง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

อําเภอ จังหวัดยะลา
1

อู่นอ้ ยการช่าง

174/ 15 หมู่ 6 ช .จาเราะ ต.สะเตงนอก อ. เมือง จ. ยะลา

081-6900519

A

077-812880
077-812661
083-0658613

A
B
B

074-801357, 089-2954914
074-363213
074-552312-3
081-7385232

A
A
A
A

จังหวัดระนอง
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
1
2
3

อู่หน่ วยการช่าง
อู่นิตย์ยนต์บางกลาง
สมบูรณ์การาจ

258/149 หมู่ที 6 ต.บางริJ น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
81/5 ม.1 ต.บางริJ น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
201/9 ม.6 ต.บางริJ น อ.เมือง จ.ระนอง 66000

จังหวัดสงขลา
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1
2
3
4

อมร เซอร์ วิสคาร์
ชะนะ เซอร์ วิส
ซิตJ ี คาร์ เซอร์ วิส
กิตติพงษ์เซอร์ วิส

99/60 ม.3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
14 ถ.สาครมงคล 2 ซ.11 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
24/2, 24/3, 24/4 หมู่ 3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
68 ซ.อิสระภาพ2 ต.คอหงษ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
อําเภอ เมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
1
2
3
4

เกียรติสุธรรมการช่าง
อู่ ช.กลการ
พีเจ บอดีJคาร์
ป.การช่าง

49 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84000
170/17 ม.2 ต.มะขามเตีJย อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ ธานี

077-200273
077-273127
172/1 ม.5 ถ.สุ ราษฎร์ ฯ-ปากนํJา ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84000 077-295405
36/20 ม.1 ถ.โฉลกรัฐ ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84000
077-275640

A
A
A
A

อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
1

โกต๋ า

26/1 หมู่ 8 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุ ราษฎร์ ธานี 84160

077-244642

A

