
Page 1 of 5

ล ำดบัที่ Mobil 1 Center / Mobil Car Care / Mobil Express ทีเ่ขำ้รว่มรำยกำรสง่เสรมิกำรขำย ทีอ่ยู่ จังหวดั เบอรโ์ทร
1 หจก. พ.ีรชิ.ออโตพ้ำรท์ 6  ลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว กรงุเทพมหำนคร 02-955-9706
2 หจก. 2001 ออโตเ้ซอรว์สิ 1192 ซ.ลำดพรำ้ว87(จันทรำสขุ) คลองจ่ัน เขตบำงกะปิ กรงุเทพมหำนคร 02-539-0069
3 เอ็มออโตเ้ซอรว์สิ 12 ซ.ลำซำล43 บำงนำ เขตบำงนำ กรงุเทพมหำนคร 081-817-1565
4 บรษัิท ธนบรุเีซน็เตอรเ์ซอรว์สิ จ ำกัด 537-539  บคุคโล เขตธนบรุี กรงุเทพมหำนคร 02-476-2087-8
5 บรษัิท แมคคอย ออโตเ้อ็กซเพริท์ จ ำกัด 22/1,22/2  ทุง่คร ุเขตทุง่ครุ กรงุเทพมหำนคร 02-426-1500
6 บรษัิท เหลอืงทองด ีจ ำกัด 335/57 ม.5 ลำดกระบงั เขตลำดกระบงั กรงุเทพมหำนคร 02-181-2185
7 หจก. หลอ่วรีะธรรมออยล์ 263  บำงบอนเหนอื เขตบำงบอน กรงุเทพมหำนคร 02-445-5281
8 หจก. วงแหวนสหกจิออยล์ 97  บำงบอน เขตบำงบอน กรงุเทพมหำนคร 02-899-6918
9 ประคอง 10 หมูท่ี ่1 ถนนบำงนำ-ตรำด ต.รำชำเทวะ อ.บำงพล ีจ.สมทุรปรำกำร 10540 กรงุเทพมหำนคร 081-848-1186

10 บรษัิท เตมิเต็มถัง  จ ำกัด 623/1  แสมด ำ เขตบำงขนุเทยีน กรงุเทพมหำนคร 081-928-1144
11 บรษัิท ว ีพ ีเค บำงบอน จ ำกัด 324 ถ.เอกชยั บำงบอน เขตบำงบอน กรงุเทพมหำนคร 02-2255763
12 บรษัิท อู ่สเุทพ เซอรว์สิ จ ำกัด 168  คลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรงุเทพมหำนคร 02-932-8972-3
13 หจก. รำมอนิทรำ เอ อำร ์เอ็น 74/5 ม.5  คนันำยำว เขตบงึกุม่ กรงุเทพมหำนคร 02-517-5096
14 หจก. ส ำเภำเงนิบรกิำร 42/5 ม.2  กระทุม่รำย เขตหนองจอก กรงุเทพมหำนคร 02-988-4123
15 บรษัิท ส.เจรญิพรบรกิำร จ ำกัด 188 ม.4  อนุสำวรยี ์เขตบำงเขน กรงุเทพมหำนคร 02-970-7776
16 บรษัิท ส.เจรญิรุง่บรกิำร จ ำกัด 342/174  ม.7 อนุสำวรยี ์เขตบำงเขน กรงุเทพมหำนคร 02-521-4121
17 บรษัิท เลศิรำมอนิทรำ(89) จ ำกัด 25/2 ม.9  คนันำยำว เขตคนันำยำว กรงุเทพมหำนคร 02-510-9246
18 บรษัิท ลำดพรำ้ววสิำหกจิ จ ำกัด 200  จอมพล เขตจตจัุกร กรงุเทพมหำนคร 02-513-4199
19 บรษัิท 22 มติรพันธ ์จ ำกัด 145  ป้อมปรำบ เขตป้อมปรำบศตัรพู่ำย กรงุเทพมหำนคร 02-225-5763
20 บรษัิท บำงพัฒนำ จ ำกัด 719  พัฒนำกำร เขตสวนหลวง กรงุเทพมหำนคร 02-321-5673
21 หจก. บ ีอำร ์เซอรว์สิ 129  ยำนนำวำ เขตสำทร กรงุเทพมหำนคร 02-675-7620
22 บรษัิท ชยพัทธ ์บรกิำร  จ ำกัด 690  ลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว กรงุเทพมหำนคร 02-972-0753
23 บรษัิท เอ เอ็น เอ ออยล ์จ ำกัด 1027  สวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหำนคร 02-331-1389
24 หจก. แอคทฟีออยล์ 179/123 ซ.พหลโยธนิ75 สนำมบนิ เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหำนคร 086-899-3409
25 อู ่จิว๋ เซอรว์สิ 1999 5/5 ซ.อดุมสขุ60 หนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหำนคร 02-746-5668
26 บจก. ว ีพ ีเค พระรำม 9 จ ำกัด 1063  สวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหำนคร 081-699-5713
27 บรษัิท เอ เอ็ม อำร ์ออโตพ้ำรท์ แอนด ์เซอรว์สิ จ ำกัด 60 ซ.เฉลมิสขุ จันทรเกษม เขตจตจัุกร กรงุเทพมหำนคร 02-939-0055
28 เดอะวนัปิโตรเลยีม สำขำศรรีำชำ 4/1511 ซ.เสรไีทย57 คลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรงุเทพมหำนคร 086-406-9062
29 บรษัิท มังกี ้ออโต ้จ ำกัด 118 ม.12 ซ.สกุไสว1 บำงพลใีหญ ่อ ำเภอบำงพลี สมทุรปรำกำร 081-751-1781
30 พรีะพัฒน ์   เซอรว์สิ 44/1 ม.1  ศรีษะจรเขใ้หญ ่อ ำเภอบำงเสำธง สมทุรปรำกำร 081-839-4947
31 อเิล็คทรคิคำร์ 329/5 ม.4  ส ำโรงเหนอื อ ำเภอเมอืงสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร 02-758-4626
32 กวำ้งกลกำรเบรคครัช 63/11-12  ปำกน ้ำ อ ำเภอเมอืงสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร 086-317-4343
33 บรษัิท ศรเีกรยีงไกร จ ำกัด 109/2 ม.4  บำงจำก อ ำเภอพระประแดง สมทุรปรำกำร 02-817-6124
34 บรษัิท ซดีอีำร ์โพรสเพอรร์ติี ้จ ำกัด 18/1 ม.8  ส ำโรงกลำง อ ำเภอพระประแดง สมทุรปรำกำร 088-886-9809
35 หจก. ออโต ้เซคชัน่ 14/3 ม.8  บำงรักพัฒนำ อ ำเภอบำงบวัทอง นนทบรุี 02-911-2151
36 หจก. บิ๊กเซอรว์สิ 59 ม.1  บำงบวัทอง อ ำเภอบำงบวัทอง นนทบรุี 02-571-1221
37 หจก. จรงิใจบรกิำร 43/87 ม.5  วดัชลอ อ ำเภอบำงกรวย นนทบรุี 02-447-2231
38 หจก. ช.ชยัพพัิฒน ์บรกิำร 17 ม.6  ไทรใหญ ่อ ำเภอไทรนอ้ย นนทบรุี 02-985-5265
39 พลว ยนตรกำร 36/54 ม.9 สหกรณ์ซอย 6 บำงพูด อ ำเภอปำกเกร็ด นนทบรุี 02-584-6899
40 หจก. แอคทฟีไทเกอร์ 53/18 ม.2  บำงพูน อ ำเภอเมอืงปทมุธำนี ปทมุธำนี 081-721-6988
41 บรษัิท ดดีเีค พำวเวอร ์ จ ำกัด 58/13 ม.2  บำงพูน อ ำเภอเมอืงปทมุธำนี ปทมุธำนี 094-483-7660
42 บรษัิท นำคณครำ จ ำกัด 44/10 ม.7  คลองสอง อ ำเภอคลองหลวง ปทมุธำนี 084-491-5665
43 ณัฐกติตอ์ะไหลย่นต์ 33/21 ม.5 ซ.ล ำลกูกำ11/10 คคูต อ ำเภอล ำลกูกำ ปทมุธำนี 02-531-3659
44 บรษัิท บ.ีเมกกำ จ ำกัด(สำขำล ำลกูกำคลอง3) 45/1 ม.3  คคูต อ ำเภอล ำลกูกำ ปทมุธำนี 02-531-9765
45 บรษัิท ทอง ซพุรมี จ ำกัด 67/55   คลองหนึง่ อ ำเภอคลองหลวง ปทมุธำนี 084-772-5000
46 บรษัิท นำคณครำ จ ำกัด 70 หมู7่ถ.พหลโยธนิ คลองหนึง่ อ ำเภอคลองหลวง ปทมุธำนี 02-901-1744
47 A O เซอรว์สิ 10/1 ม.4  น ้ำเตำ้ อ ำเภอบำงบำล พระนครศรอียธุยำ 081-851-4541
48 ไลด ์ออโต ้เซอรว์สิ 41/6 ม.3  คลองสวนพล ูอ ำเภอพระนครศรอียธุยำ พระนครศรอียธุยำ 089-105-3366
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49 บรษัิท อนิเทลลเิจนท ์โลจกิส ์จ ำกัด 61/7 ม.4  คำนหำม อ ำเภออทัุย พระนครศรอียธุยำ 090-985-5694
50 ประเสรฐิศลิป์ 59/96 ม.3  ป่ำตำล อ ำเภอเมอืงลพบรุี ลพบรุี 036-613-532
51 ทบี.ีเซอรว์สิ 217 ม.9  ทำ่แค อ ำเภอเมอืงลพบรุี ลพบรุี 036-486-010
52 เอ แอนล ์เอ็น ออโตโมบลิ 123 ม.6  โพตลำดแกว้ อ ำเภอทำ่วุง้ ลพบรุี 089-090-8933
53 หจก. ชยัรัตนพั์ฒนำ 1991 (สำขำ3) 54 ม.1  ทำ่งำม อ ำเภออนิทรบ์รุี สงิหบ์รุี 036-581-639
54 แชมเป้ียนออโตแมช 222 ม.3  หันคำ อ ำเภอหันคำ ชยันำท 056-422-661
55 ศนูยบ์รกิำรดำวเรอืง คำรแ์คร ์เซอรว์สิ 773/3  ปำกเพรยีว อ ำเภอเมอืงสระบรุี สระบรุี 036-223-245
56 อู ่เสรทีวทีรัพยย์ำงยนต์ 74/8 ม.3  หนองปลำไหล อ ำเภอเมอืงสระบรุี สระบรุี 036-225-314
57 เมอืงเพรยีวอัดเบรค 2007 86 ม.5  ตำลเดีย่ว อ ำเภอแกง่คอย สระบรุี 036-245-464
58 อู ่ออ๊ด ออโตค้ำร์ 13/2 ม.5   โคกแย ้อ ำเภอหนองแค สระบรุี 089-502-7344
59 บรษัิท เอ็น แอนด ์เอ็ม(2015) จ ำกัด 74/3 ม.2  ตลิง่ชนั อ ำเภอเมอืงสระบรุี สระบรุี 081-852-5627
60 อู ่ติ๊กบรกิำร 137/2  ศรรีำชำ อ ำเภอศรรีำชำ ชลบรุี 081-861-7880
61 ประยรูกจิ ออโตไ้ทร์ 35/21-24  ม.1 นำป่ำ อ ำเภอเมอืงชลบรุี ชลบรุี 038-786-633
62 บรษัิท คลำสสคิ ชอป จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ)่ 38/115 ม.3  บำ้นสวน อ ำเภอเมอืงชลบรุี ชลบรุี 089-120-2077
63 หจก. เดอะวนัปิโตรเลยีม 137/65  ศรรีำชำ อ ำเภอศรรีำชำ ชลบรุี 086-406-9062
64 วรรณกฤต เชือ้เพลงิ สำขำบำยพำสชลบรุี 10/5 ม.6  เสม็ด อ ำเภอเมอืงชลบรุี ชลบรุี 038-799-807
65 บรษัิท ไฮสปีดออโตเ้ซอรว์สิ จ ำกัด 17/2 หมูท่ี ่8 มำบโป่ง อ ำเภอพำนทอง ชลบรุี 099-165-2645
66 รจุริำคำรแ์คร์ 118 ม.4   หว้ยยำง อ ำเภอแกลง ระยอง 086-389-7720
67 หจก. บำ้นแกว้บรกิำร 39/1-2 ม.2  ทำ่ชำ้ง อ ำเภอเมอืงจันทบรุี จันทบรุี 081-940-8288
68 หจก. ไสวบรกิำรจันทบรุ ี 2/1 ม.3  มะขำม อ ำเภอมะขำม จันทบรุี 086-454-0545
69 หจก.หลกัจันทร ์โมบลิ วนั 99 ม.2  มะขำม อ ำเภอมะขำม จันทบรุี 090-646-5894
70 บรษัิท ฤทธวิงศว์นชิ จ ำกัด 249 ม.2  เขำหนิซอ้น อ ำเภอพนมสำรคำม ฉะเชงิเทรำ 035-050-557
71 บรษัิท พรชยัคำรเ์ซอรว์สิ จ ำกัด 225 ม.1  รอบเมอืง อ ำเภอเมอืงปรำจนีบรุี ปรำจนีบรุี 037-211-764
72 ธนวฒุิ 51 ม.5  ทรำยมลู อ ำเภอองครักษ์ นครนำยก 037-391-022
73 หจก สระแกว้มงคลเซอรว์สิ 84  สระแกว้ อ ำเภอเมอืงสระแกว้ สระแกว้ 037-241-721
74 อู ่ตอ่เซอรว์สิ 603  ในเมอืง อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ 089-849-1285
75 คณุสรินิธร ลิม้ชวูงศ ์(เสรมิสขุศนูยล์อ้) 299 ม.5  ดำ่นขนุทด อ ำเภอดำ่นขนุทด นครรำชสมีำ 081-547-8548
76 บรษัิท ไทยสงวนโครำช จ ำกัด  (สำขำที ่00001) 442 ม.1  สรุนำร ีอ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ 044-465-228
77 หจก. ทเีอส 2000ด ี(สำขำจอหอ) 145 ม.3  บำ้นเกำะ อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ 044-371-760
78 หจก. เจดิจำ้บรกิำร (ฮกกี)่ 1/1 ม.8  ในเมอืง อ ำเภอพมิำย นครรำชสมีำ 044-471-148
79 หจก. โชคเจรญิบรกิำร (ปักธงชยั) 152 ม.7  นกออก อ ำเภอปักธงชยั นครรำชสมีำ 044-441-508
80 บรษัิท ววีรำเอนเนอจ ี จ ำกัด 74/1 ม.9  อสิำณ อ ำเภอเมอืงบรุรัีมย์ บรุรัีมย์ 044-690-010-12
81 บรษัิท สรุนิทรศ์รสีนิทวทีรัพย์  จ ำกัด 423  ในเมอืง อ ำเภอเมอืงสรุนิทร์ สรุนิทร์ 098-634-1025
82 หจก. เจรญิชยัสรุนิทร์ 2  ในเมอืง อ ำเภอเมอืงสรุนิทร์ สรุนิทร์ 081-6003320
83 หจก. มนตรเีอสโซส่ะพำนขำว 90/90 ม.11  หญำ้ปลอ้ง อ ำเภอเมอืงศรสีะเกษ ศรสีะเกษ 045-612-180
84 บจก. มงคลคำรเ์ซน็เตอร์ 111 ม.18  ขำมใหญ ่อ ำเภอเมอืงอบุลรำชธำนี อบุลรำชธำนี 095-6133-066
85 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พ.ีเค.ออยล ์เทพสถติ 1027 หมูท่ี ่1 วะตะแบก อ ำเภอเทพสถติ ชยัภมูิ 044-857072
86 หจก. จตบุตุรบรกิำร 200 ม.1  โพนทอง อ ำเภอเมอืงชยัภมูิ ชยัภมู ิ 044-854-552
87 3N ออโตค้ำร์ 464 ม.9  บุง่ อ ำเภอเมอืงอ ำนำจเจรญิ อ ำนำจเจรญิ 045-451-009
88 รำชยัยำงยนต์ 136  เมอืงพล อ ำเภอพล ขอนแกน่ 086-630-6686
89 บรษัิท ซ.ีเอส.เค.เซอรว์สิ จ ำกัด  (สำขำทำ่พระ) 274 ม.6  ทำ่พระ อ ำเภอเมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 043-346-661
90 หจก. จงเจตนอ์อยล์ 67 ม.9  บำ้นกง อ ำเภอหนองเรอื ขอนแกน่ 043-299-229
91 บรษัิท ซ.ีเอส.เค.เซอรว์สิ  จ ำกัด (สำขำมติรภำพ) 15/15 ม.14  ในเมอืง อ ำเภอเมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 043-244-504
92 บรษัิท ซ.ีเอส.เค.เซอรว์สิ จ ำกัด  (สำขำกดุกวำ้ง) 339 ม.4  เมอืงเกำ่ อ ำเภอเมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 088-571-1453
93 หจก. จงเจตนบ์รกิำร 178 ม.10  หนองกงุ อ ำเภอน ้ำพอง ขอนแกน่ 043-431-012
94 หจก. ยดู ีแมก๊ซ ์กรุป๊ 189/1-2-3  ม.6 หนองบวั อ ำเภอเมอืงอดุรธำนี อดุรธำนี 042-323-755
95 ศรสีขุศนูยล์อ้  132/3  หมำกแขง้ อ ำเภอเมอืงอดุรธำนี อดุรธำนี 042-223-852
96 บรษัิท ซ.ีเอส.เค.เซอรว์สิ จ ำกัด  (สำขำหนองแด) 44 ม.8  หมมูน่ อ ำเภอเมอืงอดุรธำนี อดุรธำนี 088-571-1457
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97 วรีพรเซอรว์สิ 110 ม.2  ศรสีงครำม อ ำเภอวงัสะพุง เลย 089-620-8265
98 หจก. วแีอนดเ์จ (1992) 116 ม.11  ศรสีงครำม อ ำเภอวงัสะพุง เลย 086-415-3770
99 บรษัิท ท ีซ ีเอส ดเีวลลอปเมนท ์ จ ำกัด 932 ม.5  ในเมอืง อ ำเภอเมอืงหนองคำย หนองคำย 081-872-1314

100 พรีพัฒนบ์รกิำร 418  ในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด 087-088-1889
101 หจก.บรรจงแอร์ 131 ถ.รำชกำรด ำเนนิ ในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด 080-3146622
102 หจก. โชคประเสรฐิสขุ 34  ในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด 043-519-354
103 สรุชยัคำรแ์คร์ 217/3  ธำตเุชงิชมุ อ ำเภอเมอืงสกลนคร สกลนคร 042-711-946
104 อู ่สรุชยัคำรแ์คร ์(สำขำอำกำศอ ำนวย) 381 ม.17   อำกำศอ ำนวย อ ำเภออำกำศอ ำนวย สกลนคร 042-798-141
105 ช.พันชำ่ง บำ้นนอ้ยคำรแ์คร์ 50 ม.6  ทำ่อเุทน อ ำเภอทำ่อเุทน นครพนม 087-963-0333
106 เทคนคิยำงยนต์ 88/88  มกุดำหำร อ ำเภอเมอืงมกุดำหำร มกุดำหำร 042-612-003
107 หจก. เอสบ ีปิโตร 103  มกุดำหำร อ ำเภอเมอืงมกุดำหำร มกุดำหำร 042-630-745
108 บเีอ็มรำชพฤกษ์ 4/9 หมูท่ี ่5 ซอยวดักระโจมทอง แขวงบำงพรม เขตตลิง่ชนั กรงุเทพมหำนคร 02-410-8584
109 นรัินดร ์เบนซ ์ออโต ้เซอรว์สิ 2/9 ถนนรำชมนตร ีแขวงบำงแคเหนอื เขตบำงแค กรงุเทพมหำนคร 081-555-1656
110 เจ.เวริค์.ออโตส้ปอรต์ 128 ถนนสรินิธร แขวงบำงบ ำหร ุเขตบำงพลดั กรงุเทพมหำนคร 081-727-7777
111 เพชรประชำ 169 ถนนมำเจรญิ แขวงหนองคำ้งพล ูเขตหนองแขม กรงุเทพมหำนคร 02-812-2088
112 ปิยะภัทร 150/29 ถนนบำงขนุนนท ์แขวงบำงขนุนนท ์เขตบำงกอกนอ้ย กรงุเทพมหำนคร 02-882-7772
113 น ้ำมันเพชรเกษม 26 ถนนเพชรเกษม แขวงบำงหวำ้ เขตภำษีเจรญิ กรงุเทพมหำนคร 02-467-2637
114 รัฐนันทอ์อยล(์สำย2) 421 ถนนพุธฑมณฑลสำย 2 แขวงบำงไผ ่เขตบำงแค กรงุเทพมหำนคร 081-754-4044
115 ส.สยำมออโตเ้ซอรว์สิ 9/1 หมูท่ี ่7 ถนนมำลยัแมน ต ำบลทุง่กระพังโหม อ ำเภอก ำแพงแสน นครปฐม 034-355-398
116 ศริถิำวรกำรยำง 150/2 หมูท่ี ่9 ต ำบลทุง่ลกูนก อ ำเภอก ำแพงแสน นครปฐม 032-291-287
117 พงษ์เซอรว์สิ 40 หมูท่ี ่2 ต ำบลนครชยัศร ีอ ำเภอนครชยัศรี นครปฐม 081-944-6596
118 สพุรยำงยนต์ 22/9 หมูท่ี ่2 ต ำบลยำยชำ อ ำเภอสำมพรำน นครปฐม 034-900-356
119 ทวเีลศิกำรยำงบำงเลน 420/8-10 หมูท่ี ่8 ต ำบลำงเลน อ ำเภอบำงเลน นครปฐม 034-234-390
120 มำนะยนต์ 7 ตรงขำ้มเทคนคินครปฐม ถนนเพชรเกษม ต ำบลพระประโทน อ ำเภอเมอืง นครปฐม 034-289-108
121 ท.ีพ.ีออโตเ้ซอรว์สิ 98/10 หมูท่ี ่13 ต ำบลโพรงมะเดือ่ อ ำเภอเมอืงนครปฐม นครปฐม 094-465-0553
122 สหชชัวำลเซอรว์สิ 99/10 หมูท่ี ่1 ต ำบลบำงเตย อ ำเภอสำมพรำน นครปฐม 02-889-4563
123 ท.ีเอ.แอดวำนซ ์เอนเนอยี่ 47 หมูท่ี ่13 ถนนพุทธมณฑลสำย 5 ต ำบลไรข่งิ อ ำเภอสำมพรำน นครปฐม 02-420-7267
124 มำลยัแมนพลงังำนออยล(์หนองปำกโลง) 295/2 ถนนมำลยัแมน ต ำบลหนองปำกโลง อ ำเภอเมอืงนครปฐม นครปฐม 081-857-9250
125 เอ็น.ว.ียำงยนต์ 456 หมูท่ี ่6 ต ำบลสวนหลวง อ ำเภอกระทุม่แบน สมทุรสำคร 065-142-8941
126 สหเตลวำณชิย(์บำ้นแพว้) 298 หมูท่ี ่1 ถนนบำ้นแพว้-นครปฐม ต ำบลหลกัสำม อ ำเภอบำ้นแพว้ สมทุรสำคร 034-481-119
127 สหเตลวำณชิย ์1994 24/5 หมูท่ี ่3 ถนนเอกชยั-บำงบอน ต ำบลคอกกระบอื อ ำเภอเมอืงสมทุรสำคร สมทุรสำคร 034-494-370
128 เคเอสเอ็ม เซอรว์สิเซส 88/8-9 หมูท่ี ่11 ต ำบลคลองมะเดือ่ อ ำเภอกระทุม่แบน สมทุรสำคร 089-669-3500
129 ย.ูบ.ีอำร.์อโตเ้ซอรว์สิ 85/2 หมูท่ี ่3 ถนนพระรำมที ่2 ต ำบลนำด ีอ ำเภอเมอืง สมทุรสำคร 061-898-8884
130 ใหญไ่พศำล ออโต ้เซอรว์สิ 154/4 ถนนเพชรเกษม(สำยเกำ่) ต ำบลหนำ้เมอืง อ ำเภอเมอืง รำชบรุี 032-325-345
131 น ้ำเพชรออโตแ้ม็กซ์ 88 หมูท่ี ่6 ต ำบลดอนกระเบือ้ง อ ำเภอโพธำรำม รำชบรุี 081-651-1470
132 สมัพันธย์นต ์ออโตพ้ำรท์ 78/3,4,5,6 หมูท่ี ่6 ต ำบลปำกแรต อ ำเภอบำ้นโป่ง รำชบรุี 081-303-9495
133 ดำ่นชำ้งศนูยล์อ้ 379/1 หมูท่ี ่1 ต ำบลดำ่นชำ้ง อ ำเภอดำ่นชำ้ง สพุรรณบรุี 081-736-2553
134 สพุรรณผำ้เบรคพัฒนำ 316 หมูท่ี ่6 ต ำบลรัว้ใหญ ่อ ำเอเมอืง สพุรรณบรุี 035-511-608
135 อ.เจรญิยำงดี 17/10 หมูท่ี ่9 ต ำบลยำ่นยำว อ ำเภอสำมชกุ สพุรรณบรุี 061-624-4995
136 อำรยะบรกิำร 40 หมูท่ี ่3 ต ำบลสระกระโจม อ ำเภอดอนเจดยี์ สพุรรณบรุี 035-557-003
137 อูท่องพลงังำน 887 หมูท่ี ่3 ต ำบลอูท่อง อ ำเภออูท่อง สพุรรณบรุี 081-010-9977
138 ชยัรัตนพั์ฒนำ 99 หมูท่ี ่1 ต ำบลนำงบวช อ ำเภอเดมิบำงนำงบวช สพุรรณบรุี 035-508-417
139 เดมิบำงประกอบพำนชิ 107 หมูท่ี ่4 ต ำบลเขำพระ อ ำเภอเดมิบำงนำงบวช สพุรรณบรุี 035-578-077
140 ธนูทองบรกิำร 218-220 ถนนพระแทน่ ต ำบลตระคร ้ำเอน อ ำเภอทำ่มะกำ กำญจนบรุี 034-561-119
141 อมรชยัออยล์ 64 หมูท่ี ่1 ต ำบลทำ่ลอ้ อ ำเภอทำ่มว่ง กำญจนบรุี 095-356-5963
142 เลีย่มทองบรกิำร 326 หมูท่ี ่3 ต ำบลพนมทวน อ ำเภอพนมทวน กำญจนบรุี 034-576-121
143 บำ้นลำดออโตเ้ซอรว์สิ 160 หมูท่ี ่7 ต ำบลบำ้นลำด อ ำเภอบำ้นลำด เพชรบรุี 032-492-451
144 ชะอ ำ ฐ พลเจรญิยนต์ 653/6 ต ำบลชะอ ำ อ ำเภอชะอ ำ เพชรบรุี 081-942-7457
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145 มำนติเพชรบรุี 51 ถนนโพธิก์ำรอ้ง ต ำบลทำ่รำบ อ ำเภอเมอืง เพชรบรุี 032-425-240
146 แอล.พ.ีเซอรว์สิ 2/82 ถนนเพชรเกษม ต ำบลหัวหนิ อ ำเภอหัวหนิ ประจวบครีขีนัธ์ 086-339-9491
147 ศริรัิตนย์นตรกำร 31/3 หมูท่ี ่6 ต ำบลก ำเนดินพคณุ อ ำเภอบำงสะพำน ประจวบครีขีนัธ์ 032-691-381
148 เพชรเกษมไทรเ์ซอรว์สิ 25/5 หมูท่ี ่9 ต ำบลศลิำลอย อ ำเภอสำมรอ้ยยอด ประจวบครีขีนัธ์ 032-684-125
149 เพชรเกษมฐติพิร 482 หมูท่ี ่2 ถนนเพชรเกษม ต ำบลวงักพ์ง อ ำเภอปรำณบรุี ประจวบครีขีนัธ์ 032-825-703
150 ทวผีล 1992 92 หมูท่ี ่4 ถนนเพชรเกษม ต ำบลรอ่นทอง อ ำเภอบำงสะพำน ประจวบครีขีนัธ์ 032-697-180
151 เพชรเกษมวฒันำ 55/6 หมูท่ี ่3 ถนนเพชรเกษม ต ำบลศลิำลอย อ ำเภอสำมรอ้ยยอด ประจวบครีขีนัธ์ 032-684-046
152 พลออโตช้อ๊พ 39/9 ม.2 ต.ตลำดขวญั อ.ดอยสะเก็ด เชยีงใหม่ 084-612-6924
153 หจก.ยำงนพรัตน์ (ส ำนักงำนใหญ)่ 111 ม.8 ต.ดอยหลอ่ อ.ดอยหลอ่ เชยีงใหม่ 095-145-1455
154 หจก.ยำงนพรัตน์ สำขำ 003 159 ม.3 สนัตสิขุ อ ำเภอ ดอยหลอ่ เชยีงใหม่ 096-685-2838
155 หจก.พยัคฆไ์ฮเวย ์(สำรภ)ี 369 หมูท่ี ่5 ถนนเชยีงใหม ่- ล ำปำง ต.ยำงเนิง้ อ.สำรภ ี เชยีงใหม่ 097-931-7054
156 หจก.รัตนกลู กจิกำร (แมโ่จ)้ 418 หมูท่ี ่5 ถนนสนัทรำย-พรำ้ว ต.หนองหำร  อ.สนัทรำย เชยีงใหม่ 093-698-2662
157 หจก.สนัก ำแพงออยล ์(สนัก ำแพง) 158  หมูท่ี ่8 ถนนเชยีงใหม-่สนัก ำแพง ต.สนัก ำแพง อ.สนัก ำแพง เชยีงใหม่ 089-774-9966
158 หจก.กอ่เกดิทรัพย ์11 (สนัทรำย) 338  หมูท่ี ่6  ต.สนัทรำยนอ้ย อ.สนัทรำย เชยีงใหม่ 093-698-2662
159 บจก.ศรทีองโชตนำ (แมร่มิขำเขำ้) 124/2 ถนนโชตนำ ต.ชำ้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม ่ เชยีงใหม่ 091-849-0941
160 หจก.กอ่เกดิทรัพย ์11 (เจรญิเมอืง) 324 ถนนเจรญิเมอืง ต.วดัเกต ุอ.เมอืงเชยีงใหม ่ เชยีงใหม่ 093-698-2662
161 หจก.พษิณุพัฒน ์(ออ้มเมอืง) 245 ถนนมหดิล ต.ชำ้งคลำน อ.เมอืงเชยีงใหม ่ เชยีงใหม่ 092-661-6293
162 บจก.ศรชียัยันตอ์อยล์ ถ.เอเชยี สำย 1 ต ำบลรอบเวยีง  อ ำเภอเมอืง เชยีงรำย 053-718-557
163 หจก.โสภำกร 328 หมู ่5 ถ.พหลโยธนิ ต ำบลรมิกก อ ำเภอเมอืง เชยีงรำย 053-166-865
164 คนองยนตเ์ซอรว์สิ 145/1 ม.3 ถนนเชยีงรำย - เวยีงชยั ต.รอบเวยีง อ.เมอืง เชยีงรำย 053-746-230
165 พ.ีว ีเซอรว์สิ 742/6 ถ.พหลโยธนิ ต.เวยีง อ.เมอืง เชยีงรำย 053-716-822
166 พรรณ์ค ำ 330 หมูท่ี ่1 ถ.เทงิ-เชยีงของ ต.เวยีง อ.เทงิ เชยีงรำย 053-795011
167 วสิทุธิย์นต ์2 135 ม.1 ถ.เทงิ-เชยีงของ ต.เวยีง อ.เทงิ เชยีงรำย 053-669-314
168 หจก.หำญสกลุ ปิโตรเลยีม 99/3หมู3่ ต.ป่ำซำง อ.แมจั่น เชยีงรำย 053-771-142
169 ฉัตรชยัไฮเวย์ 50 ม.11 ถ.เอเชยี ต.รอบเวยีง อ.เมอืง เชยีงรำย 053-712-672
170 บจก.วฒุมิงคลเซอรว์สิ 109 ถ.ล ำปำง-แมท่ะ ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมอืง ล ำปำง 054-317-210
171 หจก.มลีติร 2015 (ล ำปำงกลำงเวยีง) 239/1 ถนนพหลโยธนิ ต.หัวเวยีง อ.เมอืงล ำปำง ล ำปำง 061-545-5497
172 หจก.พษิณุพักตร ์(ล ำปำง) 2 ถนนพหลโยธนิ ต.ชมพ ู อ.เมอืงล ำปำง ล ำปำง 081-888-3909
173 หจก.ภำภมู ิปิโตรเลยีม 101 ม.6 ถ.เชยีงใหม-่ล ำปำง ต.บำ้นกลำง อ.เมอืง ล ำพูน 053-511-556
174 บรษัิท บพี ีศนูยล์อ้ 109/4 ม.3 ต.บงึสำมพัน อ.บงึสำมพัน เพชรบรูณ์ 056-732-853
175 ชมุพลเพชรยำงยนต์ 222 ม.2 ต.ดงขยุ อ.ชนแดน เพชรบรูณ์ 089-568-0759
176 หจก.วจิติรธนภัณฑบ์รกิำร 1010/1 หมูท่ี ่10 ถนนพหลโยธนิ ต ำบลนครสวรรคต์ก อ ำเภอเมอืง นครสวรรค์ 056-311-199
178 วชัรพล ออรโ์ตแ้มก๊ซ์ 376 ม.8 ต.โคกเดือ่ อ.ไพศำลี นครสวรรค์ 081-707-8451
179 หจก.ทรงธรรมบรกิำร 12/1 หมู ่7 ถ.พหลโยธนิ ต.หนองกรด อ.เมอืง นครสวรรค์ 081-953-3783
180 หจก.นบพรสรวง 24/3 ถนนสระหลวง ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืง พจิติร 056-650-952
181 พ.กำรชำ่ง 163 ม.9 ต.หอไกร อ.บำงมลูนำก พจิติร 056-631688
182 สำกเหล็กศนูยล์อ้ 169/2 ม.1 ต.สำกเหล็ก อ.สำกเหล็ก พจิติร 087-571-3776
183 ปกรณ์ยนต ์แม็กซไ์ทร์ 42/21 หมู ่8 ต.ทำ่หลวง อ.เมอืง พจิติร 056-612-349
184 บำงระก ำศนูยล์อ้ 190/1 ม.7 อ.บำงระก ำ พษิณุโลก 055-297-373
185 ธวชัชยั ออโตเ้ซอรว์สิ 200 ม.3 ต.ทำ่โพธิ ์อ.เมอืง พษิณุโลก 081-973-6365
186 เจรญิกำรยำง 259/4 ม.1 ต.พรหมพริำม อ.พรหมพริำม พษิณุโลก 055-369-050
187 อูช่ำ่งหลำย 345/1 ม.7 ต.สมอแข อ.เมอืง พษิณุโลก 086-927-3600
188 ช.ศรอีรณุกำรยำง 99/2 หมู ่1 ต.ปำกแคว อ.เมอืง สโุขทัย 055-610-810
189 หจก.ศรเีสลีย่มบรกิำร 322 ม.1 ต.ทุง่เสลีย่ม อ.ทุง่เสลีย่ม สโุขทัย 081-707-1430
190 หจก.อทัุยบรกิำร 242 ถนนบรมอำสน ์ต ำบลทำ่อฐิ อ ำเภอเมอืง อตุรดติถ์ 055-407-309

191 อูแ่ป๊ะเซอรว์สิ 57  ถนนเพชรเกษม ต ำบลขนัเงนิ อ ำเภอหลงัสวน ชมุพร 089-471-0578

192 วนิจิบรกิำร 101 หมูท่ี ่1  ถนนเพชรเกษม ต ำบลบำงริน้ อ ำเภอเมอืงระนอง ระนอง 062-235-9326
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193 ป.รุง่เรอืงบรกิำร 22  หมูท่ี ่ 4  ถนนกำญจนวถิ ีต ำบลบำงกุง้ อ ำเภอเมอืงสรุำษฎรธ์ำนี สรุำษฎรธ์ำนี 081-892-4813

194 ชยัเจรญิยนต ์ออโตเ้ซอรว์สิ 61 หมูท่ี3่ ต ำบลสมอทอง อ ำเภอทำ่ชนะ สรุำษฎรธ์ำนี 098-565-4964

195 ไชยำยำนยนต์ 217  หมูท่ี1่ ต ำบลเวยีง อ ำเภอไชยำ สรุำษฎรธ์ำนี 081-332-8813

196 ตำขนุยำงยนต์ 118/2-3  หมูท่ี ่ 4 ต ำบลเขำวง อ ำเภอบำ้นตำขนุ สรุำษฎรธ์ำนี 094-230-2479

197 บำ้นสอ้งเอเซยี 46/5  หมูท่ี ่8 ต ำบลเวยีงสระ อ ำเภอเวยีงสระ สรุำษฎรธ์ำนี 080-147-8252

198 อูไ่พโรจนก์ำรชำ่ง 46/22  หมูท่ี ่ 1  ถนนกำญจนวถิ ีต ำบลบำงกุง้ อ ำเภอเมอืงสรุำษฎรธ์ำนี สรุำษฎรธ์ำนี 081-892-2322

199 เอกกำรชำ่ง 9/18  หมูท่ี ่1 ต ำบลอปัิน อ ำเภอพระแสง สรุำษฎรธ์ำนี 084-441-9052

200 รุง่เรอืงวทิย์ 201/34  หมูท่ี2่ ต ำบลบำงพระ อ ำเภอปำกพนัง นครศรธีรรมรำช 087-280-4928

201 พ.ีเอส.ออยล ์เซอรว์สิ 7/8  หมูท่ี ่4 ต ำบลนำเคยีน อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช นครศรธีรรมรำช 075-348-098

202 ค็อกพทิโกศล 1999 323 หมูท่ี ่2 ต ำบลชะมำย อ ำเภอทุง่สง นครศรธีรรมรำช 062-245-0590

203 สยำมเซอรว์สิ 1994 74/41 ถนนออ้มคำ่ยวชริำวธุ ต ำบลทำ่วงั อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช นครศรธีรรมรำช 089-652-4211

204 เอส.ซ.ีไทร์ 306/1 หมูท่ี1่ ต ำบลสชิล อ ำเภอสชิล นครศรธีรรมรำช 081-892-3528

205 เอฟวนั เอ็นเนอรจ์ ีพลสั 47  ถนนสรุยิะประดษิฐ ์ต ำบลบำงนำค อ ำเภอเมอืงนรำธวิำส นรำธวิำส 081-609-8998

206 เบีย่นจบิหมอ่ 42/1 ถนนเสนำรำษฎร ์ต ำบลตะกัว่ป่ำ อ ำเภอตะกัว่ป่ำ พังงำ 095-789-5964

207 เอสเอ็กซ ์ธรุกจิ 41/1  หมูท่ี ่ 3 ต ำบลเชงิทะเล อ ำเภอถลำง ภเูก็ต 095-083-9604

208 เฉลยีวศกัดิ ์ยำงยนต์ 264  ถนนสโิรรส ต ำบลสะเตง อ ำเภอเมอืงยะลำ ยะลำ 089-145-8868

209 ดยิำงยนต ์สตลู 1471  หมูท่ี3่ ต ำบลก ำแพง อ ำเภอละงู สตลู 087-393-6500


