รายชื่ออู่ในเครือรถจักรยานยนต์

เขตคันนายาว

กรุงเทพฯ

67/37 ถนนรัตนกวี (ซอยวัจนะ) จอมทอง 19 แขวงจอมทอง
96/74 หมู่ 9 ซ.พระราม 2 (30) ถ.พระราม 2 แขวงบางมด
12/8 หมู่ 3 ซ.สุขสวัสดิ ์ 14 แขวงจอมทอง
4/1 ถ.สุคนั ธาราม แขวงจิตรดา
20/20 หมู่ 11 แขวงบางพรม

เขตจอมทอง
เขตจอมทอง
เขตจอมทอง
เขคดุสติ
เขตตลิง่ ชัน

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

10170

กรุงเทพฯ

10140 02-427-7572 , 02-427-2223

กรุงเทพฯ

10600 02-891-4410

กรุงเทพฯ

10600 02-877-9163,081-634-8199

02-877-9163

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

10600
10150
10260
10500
10170
10140
10140
10400
10260

02-868-0373
02-451-6381
02-747-9421

2 คณะบุคคล ธ.สยามมอเตอร์
3
4
5
6
7
8

หจก.เค เอส บางกอก เซอร์วสิ

9 วัฒนา มอเตอร์ไซด์
10 วิรตั น์เจริญยนต์ (สาขา1)
11 บางกอกมอเตอร์
12
13
14
15
16
17
18
19
20

หจก.ทรีมอเตอร์ไบร์ค 2004
หจก.ธีรยา มอเตอร์
อุดมสุขเซอร์วสิ
สมบูรณ์ทรัพย์ยานยนต์ (สาขา 1)
อู่ ก.เจริญเซอร์วสิ
เอ็ม มอเตอร์ไบค์
JP มอเตอร์
ป.อุรุพงษ์
วินเจริญยนต์

19/1 หมู่ 4 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบาง
พรม
เขตตลิง่ ชัน
380 หมู่ 9 ถ.ประชาอุทศิ (ปากซอยประชาอุทศิ 23) แขวง
เขตราษฎร์บรู ณะ
ราษฏร์บรู ณะ
178/96 ถ.วุฒากาศ แขวงตลาดพลู
เขตธนบุร ี
12 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 29 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
เขตธนบุร ี
แขวงสําเหร่
19/4 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่
4/552 หมู่ 1 ถนนสะแกงาม-พระราม 2 แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน
59/83 ซอยสุขมุ วิท 103 แขวงบางนา
เขตบางนา
667-669 ถ.สีพ่ ระยา แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก
634/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวฒ
ั นา
205 ม.8 ซ.สุขสวัสดิ ์ 20 แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บรู ณะ
492/42 หมูท่ ่ี 12 ถนนสุขสวัสดิ ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บรู ณะ
984/6-7 ถ.พระราม 6 แขวงถนนเพชรบุร ี
เขตราชเทวี
99/38 หมู่ 1 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ
1-5

แฟกซ์

21/71 ซอย 13 วัดคูบ้ อน ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว

10510 02-998-3839,086-375-8605,081-985-6082
081-906-7630,084-6817726,087-043-8662,08910230
-817-3014,084-6817726
10150 02-875-1873,02-875-1985
02-875-1985
10150 02-452-1181
02-867-0830
10150 02-877-3721,086-7936629
02-877-3721
10300 06-532-3827
10170 02-411-4959,086-575-1247,089-813-0945
02-411-4959

581 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน

เบอร์โทร

จังหวัด
กรุงเทพฯ

1 ร้านซาหริม่ โมดิฟายน์

พีแอนด์พ ี มอเตอร์ไบค์
หจก.พีอาร์ แมชชีนเนอรี่
รุ่งเจริญยนต์
วิรตั น์เจริญยนต์ (สาขา2)
บริษทั หญิงรวย การาจ 2009 จํากัด

รหัสไปรษณี ย์

เขต/อําเภอ
เขตคลองสามวา

ที่อยู่

ชื่ออู่

ลําดับ

เขตกรุงเทพฯ&ปริ มณฑล

02-865-7195,081-350-5198

02-467-3489,02-868-1964
02-451-6381,081-919-2191 (ต้น)
02-747-9421,081-816-6032
02-236-3745
02-427-7572,02-427-2223,089-777-6904
02-427-1923 , 02-874-5414 , 081-456-5622
02-468-1895-,086-518-6873
02-215-6581,216-0428
02-742-56581,089-054-2244

02-873-4975,02-4277572
02-891-4412

02-427-7572
02-874-5414
02-468-1895
02-216-0442

27/2/2012

299/45 ถนนร่มเกล้า แขวงสะพานสูง

เขตลาดกระบัง

กรุงเทพฯ

28/2 ม.5 ถ.สายบางแวก แขวงคลองขวาง
9/2 หมู่ 4 ซ.จรัลสนิทวงศ์ 13 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงคลอง
24 หจก.พีแอนด์บี มอเตอร์ไซด์ เซอร์วสิ
ขวาง
25 ร้านแบมบู มอเตอร์ (สาขาวัชรพล) 18/50 ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา แขวงคลองถนน
สมบูรณ์ทรัพย์ยานยนต์ (สาขา 2)รับ
26
68 ถ.เจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน
งานประกันภัย

เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพฯ

เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพฯ

10160 087-494-3969,083-133-3243

เขตสายไหม

กรุงเทพฯ

10220 02-994-0659,081-922-4657,089-813-6364

เขตสาทร

กรุงเทพฯ

10120

27
28
29
30

เขตห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง
เขตดินแดง
เขตจตุจกั ร

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

10310
10310
10400
10900

23 ที เอ็ม ซี คาร์เซ็นเตอร์

T.C.ธนาเซอร์วสิ
บริษทั ช.มอเตอร์ไบค์ จํากัด
ส.สุ ยานยนต์
เฟรน มอเตอร์ไบค์

79/13 ซ.ประชาสงเคราะห์ 4
670/13 ถนนประชาราษฏร์บาํ เพ็ญ แขวงสามเสนนอก
1050 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง
178/3 ซ.อรุโณทัย 6 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว

02-2122964 มือถือ 085-1349119(คุณณรงค์)
02-248-6816 , 081-806-6873 , 081-702-3987
02-691-6079
02-277-6229,02-275-7877
02-513-5906

31 มณีโชติ การช่าง

107/1 หมู่ 1 ซ.เพชรเกษม 63 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง

เขตบางแค

กรุงเทพฯ

10160 02-455-6549

32 ร้านพีแอนด์พมี อเตอร์ไบค์ 2

31/34 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กรุงเทพฯ

เขตบางแค

กรุงเทพฯ

10160 02-410-3880

33 หจก.พสิษฐ์บริการ
34 ร้านวินมอเตอร์ไบค์

23/409 ม.13 ซ.นวมินทร์ 68 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม
559 ซ.จรัญ 65 แยก 14 แขวงบางบําหรุ

เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

10240 02-947-7844,081-456-2529
10700 02-434-6037,089-025-4527

เจ พี มอเตอร์ไบค์ รีแพร์
36 หจก.อู่สมพรการช่าง

146/12 ซ.ลาดพร้าว 122 (มหาดไทย1) แยก 18 แขวง
พลับพลา
16/77-78 ถนนสรงประภา แขวงสีกนั

เขตวังทองหลาง
เขตดอนเมือง

กรุงเทพฯ

10310

วันชัย เพอร์เฟค มอเตอร์ไบค์ บาย
น๊อต
38 อู่สายนํ้าทิพย์ 101
39 พงษ์สุวรรณ์

75/13 ซ.ลาดปลาเค้า 72 แยก 12 แขวงท่าแร้ง
652/3 ถ.สุขมุ วิท 101 แขวงบางจาก
6/31 ม.3 ซ.ประชาอุทศิ ต.คูคต

35

37

เขตบางเขน
เขตพระโขนง
อ.ลําลูกกา
2-5

กรุงเทพฯ

02-934-2716
10210 02-566-3391

กรุงเทพฯ

10220

กทม.
ปทุมธานี

02-522-2788,087-050-7309
10260 02-332-0962
12130 02-991-0018 , 085-917-0214

แฟกซ์

22 ร้าน F มอเตอร์-ไบร์ค

10520 02-734-4404
02-7370466
02-909-6808,081-017-7719,086-334-5828,08110520
02-909-6808
371-7859
10160 02-410-1912 , 02-410-1204 , 081-313-7592
02-410-1204

เบอร์โทร

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย์

เขต/อําเภอ

กรุงเทพฯ

ที่อยู่

เขตลาดกระบัง

ชื่ออู่

169/1 หมู่ 4 ถ.อ่อนนุ ช-ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ลําดับ

21 หจก.ส.สมจิตรมอเตอร์

02-994-0659

02-640-6378
02-691-6076
02-693-7417

02-410-3881

02-934-2716
02-566-4916

02-332-0963
02-991-0018
27/2/2012

02-958-8989
02-978-0157
02-994-0659
02-950-3605
02-195-7156

นนทบุร ี

11150 02-467-3489,02-868-1964

02-868-0373

อ.บางใหญ่

นนทบุร ี

11140

อ.เมือง

นนทบุร ี

11000 02-950-7541,089-516-5138

อ.ไทรน้อย

47 หจก.ออโต้ สเตชัน่

9/111 หมู่ 6 ต.เสาธงหิน อ

48 เล็กเจริญยนต์ 2006

57/11 หมู่ 9 แขวงบางกระสอ

46

49
50
51
52
53
54
55
56
57
1
2
3

ชื่ออู่

ที่อยู่
98/96 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ลําดับ

นนทบุร ี

45 ร้านแบมบู มอเตอร์
หจก.ทรีมอเตอร์ไบร์ค 2004 (สาขา
ไทรน้อย)

เอสเจเอส มอเตอร์ไบรค์
อู่ธภิ ารัตน์ มอเตอร์เซอร์วสิ
ส.รุ่งโรจน์มอเตอร์
บุญมีชยั มอเตอร์ไซด์
ร้านศรีมงคลยานยนต์
มลมอเตอร์
อู่ เค.มอเตอร์ไบค์
ร้าน N.B. มอเตอร์ไบร์ค
ศาลายาเจริญยนต์
ภาคตะวันออก
ชลบุรมี อเตอร์ไซด์
อู่ ดี เซอร์วสิ
ดี เซอร์วสิ มาลัยทอง

76/47 หมู่ 5 ถนนรังสิต-บางพูน ต.บางพูน
52/48 ถ.ปทุมสามโคก ต.บางปรอก
ั
25 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 16 ซอย 3 ต.ประชาธิปตย์
181/144 หมู่ 4 ต.ท่าทราย
105/21 หมู่ 4 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย
78/140 หมู่ 4 ซ.ศรีพรสวรรค์ (หลังเรือนจํา)ถ.ประชาราษฏร์
ต.สวนใหญ่

96/42 หมู่ 7 ซ.กรุงเทพ-นนท์ 12 (ศิรชิ ยั 1) ถ.กรุงเทพ-นนท์
ต.บางเขน
120/808 หมู่ 6 ซ.จตุรมิตร 1 ต.บางพลีใหญ่
71 เทศบาล 13 ถ.สุขมุ วิท ต.ปากนํ้า
100/665 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่
67/500 หมู่ 6 ต.ท่าทราย
245 ถนนหน้าพระ ต.ห้วยจรเข้
133/205 ม.สระแก้ว ถ.เทศา ต.พระประโทน
5 ซ.เพชรเกษม 21 ต.บางแขม
137/1 หมู่ 1 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา
60 ม.9 ต.บ้านสวน
36/32 ซ.9 ต.บ้านสวน หมู่ 2
39/5 หมู่ 8 ซ.มาลัยทอง ถ.สุขประยูร ต.น่าปา่

อ.เมือง

นนทบุร ี
อ.บางพลี สมุทรปราการ
อ.เมือง
สมุทรปราการ
อ.เมือง
สมุทรปราการ
อ.เมือง
สมุทรสาคร
อ.เมือง
นครปฐม
อ.เมือง
นครปฐม
อ.เมือง
นครปฐม
อ.พุทธมณฑล
นครปฐม
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
3-5

ชลบุร ี
ชลบุร ี
ชลบุร ี

11000
10540
10270
10270
74000
73000
73000
73000
73170

แฟกซ์

รหัสไปรษณี ย์

02-958-8989,083-602-8442
02-978-0157,084-877-8485
089-813-6364
089-041-8200,089-772-6010
02-195-7156,086-313-3309,089-921-9080
02-967-4554,02-967-4223,02-967-3994 ต่อ
11000
10,081-922-4657

อ.เมือง

รุ่งเจริญยนต์
เมษฐ์ มอเตอร์เซอร์วสิ
ร้านแบมบู มอเตอร์ (สาขารังสิต)
เดอะยนต์
12 มอเตอร์ไบค์

เบอร์โทร

จังหวัด

12000
12000
12130
11000
11000

เขต/อําเภอ

ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
นนทบุร ี
นนทบุร ี

อ.เมือง
อ.เมือง
อ.ธัญญบุร ี
อ.เมือง
อ.เมือง

40
41
42
43
44

02-921-3459,084-641-2553,084-9701642,0841311807

02-965-1764,084-361-3497
02-750-6957,084-466-9380
02-753-9135,081-714-2369,089-493-7885
086-368-8181
081-432-8666,089-171-8685
034-242-976 , 081-626-5900
034-257030 , 09-1771216
084-120-0102
081-880-5520,081-702-6347

20000
20000 084-009-6310 , 038-795-431
20000 (038)205-006,086-839-9380

02-965-1764
02-750-6957

034-210478
034-259-786

038-795-431

27/2/2012

16
17
18
1
2
3
4
5
6

1 หจก.พรสิรชิ ยั (หนึ่งในสยาม)

รหัสไปรษณี ย์

ชลบุร ี
ชลบุร ี
ชลบุร ี
ชลบุร ี
ชลบุร ี
ชลบุร ี
ชลบุร ี
ชลบุร ี
ระยอง
ระยอง
จันทบุร ี

20230
20230
20110
20110
20110
20110
20150
20150

อ.เมือง

จันทบุร ี

22000 039-324-335

039-324-491

333/3 หมู่ 6 ถ.สุวรรณศร ต.กบินทร์
5/1 หมู่ 11 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุร ี 25230
96/1 หมู่ 3 ต.ตรอกสมบูรณ์

อ.กบินทร์บุร ี
อ.เมือง
อ.ศรีมหาโพธิ

จ.ปราจีนบุร ี
จ.ปราจีนบุร ี
จ.ปราจีนบุร ี

25110 (081)-864-3029,(086)327-3467
037-454-132,081-578-2285,083-121-5558
25140 037-572-036,086-528-8420,085-253-2268

(037)572-036

1176 หมู่ 10 ถ.หิมพานต์ ต.นครสวรรค์ตก
159 ม.7 ต.สันปูเลย
70/10 หมู่ 2 ต.ฟ้าฮ่าม
550 ถนนเชียงใหม่-ลําพูน ต.หนองหอย
94 ถ.จันทรสุรนิ ทร์ ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลําปาง 50000
54 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน

อ.เมือง
อ.ดอยสะเด็ด
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง

นครสวรรค์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ลําปาง
ลําพูน

60000
50220
50000
50000

อ.อุทยั

อยุธยา

13000

183 หมู่ 4 ถ.ตรีรตั น์ ต.จันทนิมติ ร

26/1 หมู่ 2 ถ.สายเอเชีย ต.ธนู อ

4-5

081-761-4114,081-761-2112,038-760-770
086-323-7883,086-3022028

038-112-618,087-819-2237,081-576-4591
038-773-254,086-628-8579,084-117-9889
087-137-2133
038-415-923
084-8692570
(038)899-100,086-322-9832
085-089-1087
22190 039-458682 , 09-0915279 , 09-0919421

089-437-5070
053-887644-5 , 09-7001939
(053)240-782,086-910-7444
081-269-3300,089-433-7605
(054)352-312,089-953-2146
081-2285981
035-512-458,081-642-9571,083-7163322(
เจ้าของ)

แฟกซ์

อ.ศรีราชา
อ.ศรีราชา
อ.ศรีราชา
อ.ศรีราชา
อ.ศรีราชา
อ.ศรีราชา
อ.บางละมุง
อ.บางละมุง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.แหลมสิงห์

40 หมู่ 3 ถ.บึงบ่อวิน ต.บึง
109/130 หมู่ 11 ต.หนองขาม
14/7-8 หมู่ 3 ถนนเก้ากิโล ต.สุรศักดิ ์
190/41 หมู่ 3 ตําบลสุรศักดิ ์
220/91 หมู่ 2 ต.สุรศักดิ ์
247/8 หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา
197/1-3 197/6 หมู่ 6 ถ.สุขมุ วิท ต.นาเกลือ
298/101 ม.5 ต.นาเกลือ
145/5-6 หมู่ 4 ถ.สุขมุ วิท ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000
125/8 หมู่ 4 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง
16/1 ม.12 ต.พลิว้

เบอร์โทร

จังหวัด

15

เขต/อําเภอ

ชื่ออู่
สันติเจริญยนต์ (มอเตอร์ไซด์)
ฐปนนท์จกั รยานยนต์
ร้านศรีราชา แดร็ดไบค์
ห้างหุน้ ส่วนสามัญ ควิก เคลม
641 มอเตอร์ไบค์
อู่ มอเตอร์ไบท์ 2010
ร้าน ช๊อปเปอร์มอเตอร์
หยก มอเตอร์ไบค์
อู่ ปรีชา มอเตอร์ เซอร์วสิ
ร้านตระกูล ส.เซอร์วสิ
อู่ พลิว้ คาร์แคร์
ตรีรตั น์ มอเตอร์ไบค์ (ตรงข้าม รพ.สิร ิ
เวช)
วัชระแอร์-ไดมาโม
ร้านคํานึงไดนาโม
พีที มอเตอร์
ภาคเหนื อ
พี.เอส.วี.มอเตอร์
หจก.ทรายทอง ออโต้คาร์
สุเมธยนต์
ร้าน พัฒน์พงษ์เซอร์วสิ
ร้าน ส.เจริญยนต์
อู่แอ็ด มอเตอร์ไซค์
ภาคกลาง

ที่อยู่

ลําดับ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

038-205-006
038-112-561

038-415-923

053-329-883

035-512-458

27/2/2012

7 เอ็น มอเตอร์ 2011
8 กอล์ฟ มอเตอร์
ภาคใต้
ลําดับ
ชื่ออู่
1 คลีนิคมอเตอร์ไซค์
2 ที.เอส มอเตอร์ไซด์
3 ร้านท๊อปส์มอเตอร์ไบค์
4

ส.น. มอเตอร์ไซด์
5 สมรอง การช่าง

อยุธยา
จ.อยุธยา

13260 081-854-8481
13160 (035)706-871,081-344-7264,086-768-2815

อ.เมือง

ราชบุร ี

032-313907 , 01-017-0267 , 07-915-6716

อ.เมือง
อ.หัวหิน
อ.ปราณบุร ี

เพชรบุร ี

เบอร์โทร

อ.นครหลวง
อ.บางปะอิน

(032)455-518
ประจวบคีรขี นั ธ์ 77110 (032)511-760
ประจวบคีรขี นั ธ์ 77120 032-630-124,085-702-7377,086-505-9512

2592/2 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง
50 หมู่ 8 บ้านคําทวด ต.บ้านใหม่
2592/2 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง
37/20 ถนนศรีชมชืน่ ต.หมากแข้ง
794 หมู่ 2 ถนนแจ้งสนิท ต.แจระแม
99 ถนนสีศ่ รัทธา ต.หมากแข้ง
321/11 หมู่ 6 หมูบ่ า้ นอุดรการ์เด้นวิลล์ ถ.รอบเมือง ต.หนอง
บัว
438 หมู่ 1 หมูบ่ า้ นอรวรรณ ถ.ชัยภูม-ิ แก้งคร้อ ต.โพนทอง

อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง

นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
อุดรธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

อ.เมือง

อุดรธานี

41000 (042)-223-603,081-574-5353

อ.เมือง

ชัยภูม ิ

36000 088-045-4600,086-259-3029

ที่ อยู่
371/14 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
50/6 ม.5 ต.วังไผ่ อ
136/71 ซ.อุดมลาภ 7 ถ.โรงเรียน ต.ทับเทีย่ ง

อําเภอ
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง

จังหวัด
ภูเก็ต
ชุมพร
ตรัง

เบอร์โทร
โทร. 089 – 6504360 , 081- 6912843
86000 081 -5975946
92000 โทร. 075-220322

อ.หาดใหญ่

สงขลา

90250

อ.เมือง

พังงาม

72/3 ถนนโปะหมอพัฒนา 2 ต.บ้านพรุ
245/17 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา

5-5

30000
30000
30000
41000
34000
41000

(044)351-077,089-718-7962
044-281-326,082-151-8549,080-727-6116
(042)-246-286
(045)311-014 ,086-6056567(เบอร์ใหม่)
083-1482591

แฟกซ์

รหัสไปรษณี ย์

จังหวัด

5 ร้านเชิดเกียรติ มอเตอร์ไบค์
6 ชอเฮงการช่าง
7 ร้านวังยาวเซอร์วสิ
ภาคอิ สาน
1 อู่ แสงสีนิลมอเตอร์
2 อู่ตมั ้ ยานยนต์
3 รัตน์ยางยนต์
4 เทคนิคยานยนต์
5 ร้านอิศรางกูร
6 ร้าน อีสานมอเตอร์

84/11 หมู่ 4 ต.นครหลวง
443/31 หมู่ 2 ต.สามเรือน
247/18 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.เจดียห์ กั อ.เมือง จ.ราชบุร ี
70000
183/13 หมู่ 3 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุร ี 76000
34/1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน
263 หมู่ 3 ต.วังก์พง

เขต/อําเภอ

4 บจ.วี.ซี.ออยล์

ที่อยู่

ชื่ออู่

ลําดับ

2 ร้านบุญคุม้ คาร์แคร์
3 พีแอนด์เอ็ม มอเตอร์ไซด์เคิล 2

ไม่แจ้งเบอร์
(035)706-871

032-630-124
(044)351-077
044-281-326

(042)249-548

044-816-810
แฟกซ์
(076) 222-059

โทร. 074-342134 , 081 -2767657 แฟกซ์
074-212767
076 – 430204

27/2/2012

