
ลํา ชื่อสถานที่ ที่อยู จังหวัด โทรศัพท รถยนต รถขนสง วันเดือนป หมดอายุ

ดับ ตรวจและทดสอบ ถังกาช การติดตั้ง ทะเบียนเลขที่ ทะเบียนเลขที่

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ

 2  ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุงมหาเมฆ 

เขตสาทร

กรุงเทพฯ 0 2287 9628 สปร ๑๖-๒๕๕๒ สปข ๑๕-๒๕๕๒ ผศ.มนตรี ทวาโรจน             

ดร.สุกิจ นิตินัย                     

นายสมจิตร สุขสวัสดิ์

วก.820   

 ภก.4246

 ภก.3702

8 ก.ย.52 7 ก.ย.55

2 บจก.ราชพฤกษวิศวกรรม  9/347 ม.7 ถ.วงแหวน แขวงบางแค 

เขตบางแค

กรุงเทพฯ 0 2803 7262-4 สปร ๑๑ - ๒๕๕๒ สปข ๑๐ - ๒๕๕๒ นายเจริญชัย อํานาจสมบูรณสุข 

นายนิธิรุจน ไชยนันทปรีติ  

นายชวิศกร วรรณกิจ        

นายสมชัย กานบัวแกว     

นายปญญา สุขประเสริฐ

สก.1526

วก.627 

สก.2962 

 สก.2836

 สก.3447

18 มิ.ย.52 17 มิ.ย.55

3 ราน เอ็มพี ออรโต เซอรวิส

(นายเมธา  ปาละจูม)

1607 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางใผ 

เขตบางแค

กรุงเทพฯ 0 2804 0862 สปร ๒๓ - ๒๕๕๒ สปข ๒๒ - ๒๕๕๒ นายณรงค  เจริญสุข สก.3421 3 พ.ย.52 2 พ.ย.55

4 บจก.สแกน อินเตอร  1/102 ม.6 ซ.ชินเขต 1/21        ถ.

งามวงศวาน แขวงทุงสองหอง   

เขตหลักสี่

กรุงเทพฯ 02-9540505     

02-9540791-3

คค 0408.3/15508 คค 0408.6/1136 นาวาเอกสมศักดิ์ คงโชติ      

นาวาโทอภิรมย เงินบํารุง

วก.793   

สก.2758

25ม.ค.51 24ม.ค.54

5 บจก.สแกน อินเตอร สาขา

 3

 1/102 ม.6 ซ.ชินเขต 1/21  ถ.งาม

วงศวาน แขวงทุงสองหอง   เขต

หลักสี่

กรุงเทพฯ 02-5034116-21 สปร.๔.๑-๒๕๕๒ - นาวาเอกสมศักดิ์ คงโชติ วก.793 11 มี.ค.52 10 มี.ค.55

6 บจก.สุวรรณภูมิ เซอรวิส 7/383 ซ.วิภาวดีรังสิต 36 แขวง

จตุจักร เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 0 2939 5601-9 สปร ๓-๒๕๕๒ สปข ๓-๒๕๕๒ นายประจวบ  ทับทอง วก.702 25 ก.พ.52 24 ก.พ.55

7 มณีแมน ออโตเซอรวิส 

(นายสุรพล พูลสวัสดิ์)

213 ถ.ชางอากาศอุทิศ แขวงสีกัน 

เขตดอนเมือง

กรุงเทพฯ 0 2565 2788 สปร ๖๒.๑-๒๕๕๓ สปข ๖๑.๑-๒๕๕๓ นายสุรพล พูลสวัสดิ์ ภก.10547 11 มิ.ย.53 10 มิ.ย.56

รายการตรวจสอบ

                           รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) เปนเชื้อเพลิง

วิศวกรผูตรวจ

ชื่อ/เลขทะเบียน
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ลํา ชื่อสถานที่ ที่อยู จังหวัด โทรศัพท รถยนต รถขนสง วันเดือนป หมดอายุ

ดับ ตรวจและทดสอบ ถังกาช การติดตั้ง ทะเบียนเลขที่ ทะเบียนเลขที่

รายการตรวจสอบ

                           รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) เปนเชื้อเพลิง

วิศวกรผูตรวจ

ชื่อ/เลขทะเบียน

8 หจก.ชัย หมากกระจาย  671 ม.8 ซ.สุขสวัสดิ์ 26              

ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางประกอก   

เขตราษฎรบูรณะ

กรุงเทพฯ 0 2874 5469,   0 

2874 4918

สปร ๕๕.๑-๒๕๕๓ สปข ๕๔.๑-๒๕๕๓ นายสุวรรณ สุนทรีรัตน สก.531 12 เม.ย.53 11 เม.ย.56

9 อรรถพร เซอรวิส       

(นายนพพันธุ เลาหบุตร)

1315 ถ.กรุงเทพ - นนทบุรี แขวง

บางซื่อ เขตบางซื่อ

กรุงเทพฯ 0 2912 0626 สปร ๔๐.๑-๒๕๕๓ สปข ๓๙.๑-๒๕๕๓ นายนพพันธุ  เลาหบุตร ภก.2113 12 ม.ค.53 11 ม.ค.56

10 บจก.ไทยเทค เอ็นจิเนียริ่ง  8 ซ.พหลโยธิน 30 ถ.พหลโยธิน    

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 02-9397511 คค 0408.3/15228 คค 0408.3/15228 นายสมเกียรติ นิมิตยนต สก.2558 28พ.ย.49 27พ.ย.52

11 บจก.พาราเมาท อินเตอรเท

รด

175/1 ซ.ศูนยการคาแฮปปแลนด 1 

แขวงคลองจั่น เขตบางกะป

กรุงเทพฯ 0 2734 3181-2 สปร ๔๓.๑-๒๕๕๓ สปข ๔๒.๑-๒๕๕๓ นายอนันต ฟองลมุล       

นายกริสกนธ รุจิราวรรณ

สก.2916

ภก.27811

4 ก.พ.53 3 ก.พ.56

12 อูศักดิ์คารเซอรวิส  3 ถ.รามคําแหง แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง

กรุงเทพฯ 081-6385784 02-

2070568

คค 0408.3/694 คค 0408.3/694 นายเชาวลิตร  บุญจันทร วก.601 22ม.ค.50 21ม.ค.53

13 หจก.ซุปเปอรคาร คลีนิค 

แอนด ทรานสปอรต

31/4 ม.16 ถ.เลียบวงแหวนรอบ

นอกบางปะอิน แขวงสะพานสูง 

เขตสะพานสูง

กรุงเทพฯ 0 2368 2009-11 สปร ๒๖-๒๕๕๒ สปข ๒๕-๒๕๕๒ นายพรพิชัย  เมืองรอด สก.2871 26 พ.ย.52 25 พ.ย.55

14 นายโพยม กําเหนิดรัตน 

(บจก.ยู.วี.ทรานแซ็คท)

 26/473 ม.6 แขวงสายไหม         

เขตสายไหม

กรุงเทพฯ 08 1621 3948 สปร ๕๑.๑-๒๕๕๓ สปข ๕๐.๑-๒๕๕๓ นายโพยม กําเหนิดรัตน วก.673 30 มี.ค.53 29 มี.ค.56

15 เอส เอ็ม 66 ออโต เซอรวิส 15/13 ม.2 ถ.สายไหม แขวงสาย

ไหม เขตสายไหม

กรุงเทพฯ 0 2792 0420, 08 

1571 2299

สปร ๙ - ๒๕๕๒ สปข ๘ - ๒๕๕๒ นายสุกิจ พฤฒิพิบูลธรรม สก.3327 4 มิ.ย.52 3 มิ.ย.55

16 บจก.แอลเอ็นจีวี          

คอนซัลแทนส

115/73 ม.12 แขวงคลองกุม      เขต

บึงกุม

กรุงเทพฯ 0 2949 7844-8 สปร ๕๖.๑ - 

๒๕๕๓

สปข ๕๕.๑ - 

๒๕๕๓

นายสุนทร น้ําเพชร สก.2043 23 เม.ย.53 22 เม.ย.56

17 บจก.เอ็น เค ซี มอเตอร 635 ถ.สมเด็จพระเจาตากสิน   

แขวงสําเหร  เขตธนบุรี

กรุงเทพฯ 0 2877 5577,    

08 2010 3232

สปร ๕๙ - ๒๕๕๓ สปข ๕๘ - ๒๕๕๓ นายยงยุทธ สมิทธากร          

นายวีระชัย บุญลับ

วก.775 

ภก.31988

26 พ.ค.53 25 พ.ค.56
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ลํา ชื่อสถานที่ ที่อยู จังหวัด โทรศัพท รถยนต รถขนสง วันเดือนป หมดอายุ

ดับ ตรวจและทดสอบ ถังกาช การติดตั้ง ทะเบียนเลขที่ ทะเบียนเลขที่

รายการตรวจสอบ

                           รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) เปนเชื้อเพลิง

วิศวกรผูตรวจ

ชื่อ/เลขทะเบียน

18 บจก.กอพิบูลยเอ็นจิเนียริ่ง

คอนซัลแตนท

3/41 ซ.รวมศิริมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต 

 แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 02-2723233 คค 0408.6/13693 คค 0408.6/13693 นายอุตสาห  จิรากร สก.832 6พ.ย.50 5พ.ย.53

19 บจก.กอพิบูลย เอ็นจิเนียริ่ง

 คอนซัลแตนท สาขา 1

21/6 ซ.รวมศิริมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 0 2617 7772 สปร ๖๘.๑ - 

๒๕๕๓

สปข ๖๖.๑ - 

๒๕๕๓

นายศักดิ์ชัย พัวโสพิศ สก.2361 16 ก.ค.53 15 ก.ค.56

20 บจก.เฟรสอินสเปคเตอร 

เอ็นจิเนียร

57/9 ม.5 ถ.ลาดปลาเคา           

แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน

กรุงเทพฯ 02-9483776 คค 0408.6/8661 คค 0408.6/8661 นาวาโทนิรัญ  โคนกระโทก

นายภาคภูมิ  เสือคํา         

นายธวัฒนชัย ชาญสิทธิ์จิรากุล

 นายสนอง  สิมหลา              

วาที่ ร.อ.ณัฐกล แกวบุญสง     

 น.อ.ชาติชัย   ปณฑรนนทกะ  

 น.อ.ธงชัย ทองบริบูรณ       

นายอาณัติ พุทธิรังสี             

นายสาธิต ชุมชื่น                 

น.ต.ไกรสิทธิ์ มหิวรรณ       

นายสายยันต ชาติชนะ

สก.2752

สก.3185

วก.721

สก.2482 

สก.2970

ภก.12313

ภก.12316

ภก.16639

ภก.18551

 สก.3416

 ภก.24298

8ก.ค.51 7ก.ค.54

21 เอ.ที.ออโต แกส        (น.ส.

จิราพัทธิ์ อัครภูรีรัชต)

44/134 ม.8 ถ.รามอินทรา แขวงทา

แรง เขตบางเขน

กรุงเทพฯ 08 6888 8741 สปร ๓๓ - ๒๕๕๒ สปข ๓๒ - ๒๕๕๒ นายสัมฤทธิ์  ทองสุข สก.3048 28 ธ.ค.52 27 ธ.ค.55

22 บจก.เอส.พี.วี.ร็อคเวล    

พรีซิชั่น

195/1 ม.1 ถ.รมเกลา 1  แขวงคลอง

สองตนนุน  เขตลาดกระบัง

กรุงเทพฯ 02-3769312
คค 0408.6/11516 คค 0408.6/11516

นายฐานิตย  เมธิยานนท สก.2289
8ก.ย.51 7ก.ย.54

23 บจก.เอ็นจีวี ออโต 1242 ถ.นิมิตรใหม                 แขวง

ทรายกองดิน เขตคลองสามวา

กรุงเทพฯ 02-9156448
คค 0408.6/11222 คค 0408.6/11222

นายเฉลิมชัย  สุทธิสาร      

นายวีระศักดิ์  รัชโลธร

สก.3243 

 สก.3153

1ก.ย.51 31ส.ค.54
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ลํา ชื่อสถานที่ ที่อยู จังหวัด โทรศัพท รถยนต รถขนสง วันเดือนป หมดอายุ

ดับ ตรวจและทดสอบ ถังกาช การติดตั้ง ทะเบียนเลขที่ ทะเบียนเลขที่

รายการตรวจสอบ

                           รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) เปนเชื้อเพลิง

วิศวกรผูตรวจ

ชื่อ/เลขทะเบียน

24 พี อาร ยนต (นายวีระยุทธ 

 ทองสงแสง)

49/6 ม.6 แขวงตลิ่งชัน เขตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 081-3500649
คค 0408.6/12084 คค 0408.6/12084

นายวีระยุทธ  ทองสงแสง สก.2754 23ก.ย.51 22ก.ย.54

25 บจก.ชัยวิเศษ แทรนสปอท

 แอนด เซอรวิส

4/120 ม.9 ถ.บรมราชชนนี แขวง

ฉิมพลี เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพฯ 0 2884 1467
สปร ๑๕-๒๕๕๒ สปข ๑๔-๒๕๕๒

นายติกะ บุนนาค สก.2562 31 ก.ค.52 30 ก.ค.55

26 บจก.ซีเอสอินสเปค 20/15 ม.11 ถ.ราชพฤกษ        แขวง

บางพรม เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพฯ 0 2864 9749 สปร ๖๑.๑-๒๕๕๓ สปข ๖๐.๑-๒๕๕๓ นายชัยพัฒน สุนทรมาลัย สก.3477 7 มิ.ย.53 6 มิ.ย.56

27 บจก.เศรษฐีทัวร 3/111 ซ.รวมศิริมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต

 แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 02-2723238   02-

2722424
คค 0408.6/13204 คค 0408.6/13204

นายสุรพงษ  เสมอใจ วก.715 15ต.ค.51 14ต.ค.54

28 บจก.ทีโอ 21/1 ซ.พหลโยธิน 34 ถ.พหลโยธิน

 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 0 2941 9508-9 สปร ๕๘-๒๕๕๓ สปข ๕๗-๒๕๕๓ นายภัทรวุฒิ เยี่ยมสวัสดิ์ ภก.24248 6 พ.ค.53 5 พ.ค.56

29 โรงเรียนชางฝมือทหาร 

สถาบันวิชาการปองกัน

ประเทศ

3/1 ซ.พหลโยธิน 30               แขวง

จันทรเกษม เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 0 2511 0117 ตอ

 3310

สปร ๖๖-๒๕๕๓ สปข ๖๔-๒๕๕๓ ร.อ.สายยันต ชาติชนะ ภก.24298 12 ก.ค.53 11 ก.ค.56

30 อ.เจริญการชาง          (นาย

อัครเดช สินธุภัค)

31/38-39 ม.1 ถ.เอกชัย          แขวง

บางขุนเทียน เขตจอมทอง

กรุงเทพฯ 08 9673 3515 สปร ๒๘-๒๕๕๒ สปข ๒๗-๒๕๕๒ นายอัครเดช สินธุภัค สก.620 22 ธ.ค.52 21 ธ.ค.55

31 รวมชัยยนต (นางอรพรรณ

 แซตั้ง)

2-4 ซ.จุฬา 28 ถ.พระราม 6       

แขวงวังใหม เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 0 2214 1176 สปร ๒๐-๒๕๕๒ สปข ๑๙-๒๕๕๒ นายทนงศักดิ์ อําพนเกียรติ สก.3025 15 ต.ค.52 14 ต.ค.55

32 อูหนึ่งบริการ               (นาย

เชาวลิตร บุญจันทร)

1034 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง

กรุงเทพฯ 0 2314 2348 สปร ๔๑.๑-๒๕๕๓ สปข ๔๐.๑-๒๕๕๓ นายเชาวลิตร บุญจันทร วก.601 18 ม.ค.53 17 ม.ค.56

33 บจก.ออโต เอ็มโพเรี่ยม 

สาขา 1

475 ซ.จัดสรรเอื้อวัฒนสกุล         ถ.

ศรีนครินทร แขวงสวนหลวง เขต

สวนหลวง

กรุงเทพฯ 0 2721 4599,    0 

2320 3171

สปร ๖๔.๑-๒๕๕๓ - นายธริษตรี จุลกทัพพะ ภก.6309 23 มิ.ย.53 22 มิ.ย.56
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ลํา ชื่อสถานที่ ที่อยู จังหวัด โทรศัพท รถยนต รถขนสง วันเดือนป หมดอายุ

ดับ ตรวจและทดสอบ ถังกาช การติดตั้ง ทะเบียนเลขที่ ทะเบียนเลขที่

รายการตรวจสอบ

                           รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) เปนเชื้อเพลิง

วิศวกรผูตรวจ

ชื่อ/เลขทะเบียน

34 เอ ที กรูป (นายอมรทัต  

ถวิลประวัติ)

126 ม.5 ถ.แสงชูโต ต.ทามะขาม    

อ.เมือง

กาญจนบุรี 089-7670323
คค 0408.6/12152 คค 0408.6/12152

นายอมรทัต  ถวิลประวัติ สก.3274 24ก.ย.51 23ก.ย.54

35 สุวรรณบริการ           (นาย

สุวรรณ  วิรัชจินดา)

211/1 ม.7 ต.แสนตอ                  อ.

ขาณุวรลักษบุรี

กําแพงเพชร 089-4604445 คค 0408.6/11229 คค 0408.6/11229 นายสุนทร  สิงหจารุ สก.3277 9ก.ค.51 10ก.ค.54

36 นายประเสริฐ ชึขุนทด

(ศูนยปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย เขต6 ขอนแกน)

35 ต.ศิลา อ.เมือง ขอนแกน 081-7090100 คค 0408.3/061 คค 0408.3/061 นายประเสริฐ  ชึขุนทด สก.1438 8ม.ค.50 9ม.ค.53

37 รานธงชัยมอเตอร       

(นายธนกร ธระเสนา)

 179/1 ม.17 ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแกน 08 1708 1877 สปร ๕๗.๑-๒๕๕๓ สปข ๕๖.๑-๒๕๕๓ นายธนกร ธระเสนา สก.2609 4 พ.ค.53 3 พ.ค.56

38 อูชางมอน (นายสมศักดิ์  

พิมพคด)

666/70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง       

 อ.เมือง

ขอนแกน 0 4322 8245, 08 

9840 0175, 08 

9186 8361

สปร ๒๑-๒๕๕๒ สปข ๒๐-๒๕๕๒ นายพรภิรมย  ครโสภา สก.2551 28 ต.ค.52 27 ต.ค.55

39 หจก.แชมปเอ็นจีวี 22 ม.16 ถ.มะลิวัลย ต.บานเปด   อ.

เมือง

ขอนแกน 0 4333 3662 สปร ๒๗-๒๕๕๒ สปข ๒๖-๒๕๕๒ นายสุรชัย  เจริญครบุรี สก.2212 17 ธ.ค.52 16 ธ.ค.55

40 หจก.ออโต สปา แคร    

คลีนิค

50 ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมือง จันทบุรี 081-3744683 

081-6450605

คค 0408.6/9433 คค 0408.6/9433 นายบถคณินท ล้ําเลิศประเสริฐ สก.3186 3ส.ค.50 2ส.ค.53

41 บจก.งามระเบียบ 35/4 ม.9 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จันทบุรี 039-437044 คค 0408.6/10223 คค 0408.6/10223 นายคมศร  พรโสภณ สก.2643 11ส.ค.51 10ส.ค.54

42 หจก.รุงเรืองแกสเซอรวิส 

(นายดิเรก  เล็กเพชร)

193 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.บางทราย     อ.

เมือง

ชลบุรี 081-5755815
คค 0408.6/12531 คค 0408.6/12531

นายดิเรก  เล็กเพชร สก.2755 2ต.ค.51 1ต.ค.54

43 บริษัท เค.อาร.เซอรวิส 

จํากัด สาขา 1

15/11 หมูที่ 4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ชลบุรี 089-18643930 

038-323645
คค 0408.6/13737 คค 0408.6/13737

นายประเสริฐ  อาปณกะพันธ สก. 1914 29 ต.ค.51 28 ต.ค.54
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ลํา ชื่อสถานที่ ที่อยู จังหวัด โทรศัพท รถยนต รถขนสง วันเดือนป หมดอายุ

ดับ ตรวจและทดสอบ ถังกาช การติดตั้ง ทะเบียนเลขที่ ทะเบียนเลขที่

รายการตรวจสอบ

                           รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) เปนเชื้อเพลิง

วิศวกรผูตรวจ

ชื่อ/เลขทะเบียน

44 หจก.ศูนยตรวจและ

ทดสอบ รถยนตใชกาซ 

ชลบุรี

21/6 - 7 ม.1 ต.หนองขางคอก อ.

เมือง

ชลบุรี 0 3828 3346 สปร ๓๙-๒๕๕๓ สปข ๓๘-๒๕๕๓ นายศุภกฤต กระตายทอง   

นายสุวัฒน อึ๊งวิจารณปญญา

สก.3150 

สก.1935

8 ม.ค.53 7 ม.ค.56

45 หจก.ท.ทวีเอ็นเนียริ่ง  

ลานนากรุป

 344/5 ม. 8 ถ.เชียงใหม-หางดง     

ต.แมเหียะ อ.หางดง

เชียงใหม 081-7647027 คค 0408.3/4295 คค 0408.3/4295 นายทวีศักดิ์ ทวีวิทยาการ สก.2906 12เม.ย.50 11เม.ย.53

46 หางหุนสวนจํากัด จิระเมธ 

วิศวกรรม (วาที่ รอยตรี

ปรีชา มาระกะ)

179/1 ม.2 ต.สันมหาพน อ.แมแตง เชียงใหม 0 5347 1078, 08 

1883 2615

สปร ๒๔-๒๕๕๒ สปข ๒๓-๒๕๕๒ วาที่ รอยตรีปรีชา มาระกะ สก.3215 23 พ.ย.52 22 พ.ย.55

47 บจก.เอสอีดี 1999 199/1 ม.5 ถ.เชียงใหม-ฮอด         ต.

แมเหียะ อ.เมือง

เชียงใหม 0 5344 7668-9 สปร ๓๐-๒๕๕๒ สปข ๒๙-๒๕๕๒ นายพลภัทร ลี้ตระกูล สก.1454 22 ธ.ค.52 21 ธ.ค.55

48 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา ภาคพายัพ 

เชียงใหม

128 ถ.หวยแกว ต.ชางเผือก อ.เมือง เชียงใหม 0 5389 2645 สปร ๓๕-๒๕๕๓ สปข ๓๔-๒๕๕๓ ผศ.สมศักดิ์ อินทะไชย        นาย

มนู ปญญาคํา                    นาย

สมาน ดาวเวียงกัน

สก.3313  

ภก.6679 

ภก.23697

6 ม.ค.53 5 ม.ค.56

49 วิทยาลัยเทคนิคตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง อ.เมือง ตรัง 089-4734286 

075-225297

คค 0408.3/9742 คค 0408.3/9742 นายประยุทธ  แคนยุกต สก.1467 10ส.ค.50 9ส.ค.53

50 หจก.สมานมิตร             

คารเซอรวิส

5/1 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมือง ตาก 055-512624 คค 0408.6/6958 คค 0408.6/6958 นายวินัย  เครือแกว สก.3275 2มิ.ย.51 1มิ.ย.54

51 อัตถพงษ แกส (นายอัตถ

พงษ  ทองดี)

112/9 ม.1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แมทอ     

อ.เมือง

ตาก 084-1782712 คค 0408.6/7486 คค 0408.6/7486 นายอัตถพงษ  ทองดี สก.3317 12มิ.ย.51 11มิ.ย.54

52 อูหนึ่งกลการ (นายคมสันต

 แซอึ้ง)

206/24 ม.1 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ 

อ.เมือง

นครศรีธรรมราช 0 7534 3070 สปร ๔๗-๒๕๕๓ สปข ๔๖-๒๕๕๓ นายชัยยันต ขวัญเกื้อ ภก.16952 18 มี.ค.53 17 มี.ค.56

53 อูชวัลยนต (นายระวัง  

เนตรโพธิ์แกว)

45/6 ม.4 ต.ทาตําหนัก อ.นครชัยศรี นครปฐม 034-331794
คค 0408.6/11412 -

นายระวัง  เนตรโพธิ์แกว สก.459 3ก.ย.51 2ก.ย.54
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ลํา ชื่อสถานที่ ที่อยู จังหวัด โทรศัพท รถยนต รถขนสง วันเดือนป หมดอายุ

ดับ ตรวจและทดสอบ ถังกาช การติดตั้ง ทะเบียนเลขที่ ทะเบียนเลขที่

รายการตรวจสอบ

                           รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) เปนเชื้อเพลิง

วิศวกรผูตรวจ

ชื่อ/เลขทะเบียน

54 หงษทอง ออโต แกส        

(นายพัฒนสวัสดิ์เวศย        

เติมพิทยาเวช)

27/3 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา     

อ.สามพราน

นครปฐม 0 3422 5559 สปร ๑๗-๒๕๕๒ สปข ๑๖-๒๕๕๒ นายศิลปชัย เพิ่มพูล สก.3393 10 ก.ย.52 9 ก.ย.55

55 บจก.พี.เอ็ม.เทค 71/1 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 0 4434 1348 สปร ๗ - ๒๕๕๒ สปข ๖ - ๒๕๕๒ นายพิษณุ มีไชยโย สก.1551 23เม.ย.52 22เม.ย.55

56 หจก.กาสธรรมชาติ 1766 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 0 4425 9503 สปร ๔๘ - ๒๕๕๓ สปข ๔๗ - ๒๕๕๓ นายพลายบัว แรจั่น สก.2526 22 มี.ค.53 21 มี.ค.56

57 บจก.เจริญกิจ เอ อาร 88/8 ม.15 ต.หนองกระโดน อ.เมือง นครสวรรค 056-296007 คค 0408.6/9742 คค 0408.6/9742 น.ส.อุบลวรรณ  ฉันทวิบูลชัย สก.2557 30ก.ค.51 29ก.ค.54

58 หจก.คารแกสเอ็นจิน 88/4 ม.1 ต.บางรักใหญ               อ.

บางบัวทอง

นนทบุรี 0 2927 9621-2 สปร ๕๔ - ๒๕๕๓ สปข ๕๓ - ๒๕๕๓ นายสั่งสิทธิ์  ตรีสุวรรณ        

นายปยวุฒิ  ณ พัทลุง

วก.471   

สก.614

12 เม.ย.53 11 เม.ย.53

59 หจก.งามวงศวานสองกาช 80/15 ม.2 ซ.งามวงศวาน 2           

ถ.งามวงศวาน ต.บางเขน อ.เมือง

นนทบุรี 0 2951 1208 สปร ๒๕-๒๕๕๒ สปข ๒๔-๒๕๕๒ นายไพโรจน โรจวัฒนา      

นายชุมพล สุขะธรรมโม

สก.1579 

สก.863

2 ธ.ค.52 1 ธ.ค.55

60 บจก.วีอารพี เอ็นจิเนียริ่ง 

แอนด เทรดดิ่ง

 85/4 ถ.บางกรวย-ไทรนอย         ต.

บางรักใหญ อ.บางบัวทอง

นนทบุรี 02-5941432 02-

5715013-7

คค 04083./1249 คค 04083./1249 นายวิจิตร จิระวะนันท         

นายเอกชัย  ปตารักษ

วก.708   

สก.3041

6ก.พ.50 5ก.พ.53

61 หจก.ทูลเกษา เอ็นจิเนียริ่ง 22 ซ.ประชาชื่น 9 ถ.ประชาชื่น      

 ต.ทาทราย อ.เมือง

นนทบุรี 081-8183061 คค 0408.6/4774 คค 0408.6/4774 นายกฤษฎา  เบิกไพร สก.1855 10เม.ย.51 9เม.ย.54

62 บจก.แสงทอง                 

ออโตพารทเวิลด

78/3 ม.2 ถ.งามวงศวาน ต.บางเขน 

อ.เมือง

นนทบุรี 02-9510055
คค 0408.6/12532 คค 0408.6/12532

นายชาญวิทย  วิทยาวิโรจน สก.3082 2ต.ค.51 1ต.ค.54

63 บจก.กาซ เทค เอ็นจิเนียริ่ง 44/9 ม.8 ถ.พิบูลสงคราม ต.บางขน

 อ.เมือง

นนทบุรี 02 9667080
สปร ๑-๒๕๕๑ สปข ๑-๒๕๕๑

นายไพศาล หลอเพ็ญศรี สก.658 29 ธ.ค.51 28 ธ.ค.54

64 บจก.เจเอ็น ยานยนต 

(ประเทศไทย)

17/5 ม.4  ต.ลําโพ  อ.บางบัวทอง นนทบุรี 08 3111 7333
สปร ๑๓-๒๕๕๒ สปข ๑๒-๒๕๕๒

นายภูวรินทร  พนาวัน สก.3363 10 ก.ค.52 9 ก.ค.55
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ลํา ชื่อสถานที่ ที่อยู จังหวัด โทรศัพท รถยนต รถขนสง วันเดือนป หมดอายุ

ดับ ตรวจและทดสอบ ถังกาช การติดตั้ง ทะเบียนเลขที่ ทะเบียนเลขที่

รายการตรวจสอบ

                           รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) เปนเชื้อเพลิง

วิศวกรผูตรวจ

ชื่อ/เลขทะเบียน

65 ปณชัย ออโตแกส       

(นายอํานวย  ทองบอ)

6 ม.4 ถ.บุรีรัมย-ประโคนชัย        

ต.อิสาณ อ.เมือง

บุรีรัมย 0 4461 4587
สปร ๖๗.๑-๒๕๕๓ สปข ๖๕.๑-๒๕๕๓

นายอํานวย  ทองบอ สก.2853 12 ก.ค.53 11 ก.ค.56

66 บจก.ซีเอ็นจีออโต  99/2 ม.5 ถ.นนทบุรี-ปทุมธานี   ต.

บางเดื่อ อ.เมือง

ปทุมธานี 0 2978 2058
สปร ๕๐-๒๕๕๓ สปข ๔๙-๒๕๕๓

นายรักชาติ  เหล็กบุญเพชร สก.3155 30 มี.ค.53 29 มี.ค.56

67 หจก.เอ็นแอนดพี ออโต

แกส (บจก.ซินโนเมท)

49/4 ม.5 ต.บางพูน อ.เมือง ปทุมธานี 0 2958 8483,   0 

2567 0517
สปร ๓๗.๑-๒๕๕๓ สปข ๓๖.๑-๒๕๕๓

นายบุญฤทธิ์ วัฒนวิสุทธิ์ สก.1843 7 ม.ค.53 6 ม.ค.56

68 บจก.โอ - สุเนเจอรัล แกส 1/9 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง

ปทุมธานี 0 2516 8643
สปร ๔๒-๒๕๕๓ สปข ๔๑-๒๕๕๓

นายเข็มชาติ  คุมสุวรรณ สก.2568 22 ม.ค.53 21 ม.ค.56

69 บจก.โปรแกส 66 ม.2 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 0 2901 2271
สปร ๔๔-๒๕๕๓ สปข ๔๓-๒๕๕๓

นายภักดี ทองพุม สก.3120 5 ก.พ.53 4 ก.พ.56

70 บจก.ไทย เค็นสะ         เอ็น

จิเนียริ่ง

91 ซ.รังสิต-นครนายก 67           ต.

ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี

ปทุมธานี 0 2974 1896
สปร ๖๓.๑-๒๕๕๓ สปข ๖๒.๑-๒๕๕๓

นายวิมาน เตโช สก.2649 22 มิ.ย.53 21 มิ.ย.56

71 บจก.พ.บรรจง ออโตซัพ

พลาย (นายรัฐกาฬ  ใจจริง )

24/3 ม.6 ต.เขานอย อ.ปราณบุรี ประจวบ   

คีรีขันธ

032-602533

คค 0408.6/13055 คค 0408.6/13055

นายรัฐกาฬ  ใจจริง วก.754 13ต.ค.51 12ต.ค.54

72 หจก.เค.เอส.ซี.ออโตพารท

 แอนด เซอรวิส

44/3 ซ.หมูบานหนองแก              

ต.หนองแก อ.หัวหิน

ประจวบ   

คีรีขันธ

0 3251 3700
สปร ๔๖-๒๕๕๓ สปข ๔๕-๒๕๕๓

นายธานินทร มาประชุม สก.3199 16 มี.ค.53 15 มี.ค.56

73 บจก.พาวเวอรแพลนท  เมน

เทนแนนซเซอรวิส

2/1 ม.2 ต.ทาตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี 037-208800-39 

ตอ 6782
คค 0408.6/11739 คค 0408.6/11739

นายจารีนทร  เอี่ยมสุภาษิต วก.765 12ก.ย.51 11ก.ย.54

74 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  19/2 ม.2 ต.แมกา  อ.เมือง พะเยา 0 5446 6666 ตอ

 1237
สปร ๕๒-๒๕๕๓ สปข ๕๑-๒๕๕๓

นายนพรัตน  เกตุขาว สก.3265 5 เม.ย.53 4 เม.ย.56

75 อินโดจีนกาซ (นายสัญญา 

ศรีอําไพ)

13 ม.6 ต.ดอนทอง อ.เมือง พิษณุโลก 08 9130  9493 สปร ๒๙.๑-๒๕๕๒ สปข ๒๘.๑-๒๕๕๒ นายสัญญา ศรีอําไพ สก.972 22 ธ.ค.52 21 ธ.ค.55
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ลํา ชื่อสถานที่ ที่อยู จังหวัด โทรศัพท รถยนต รถขนสง วันเดือนป หมดอายุ

ดับ ตรวจและทดสอบ ถังกาช การติดตั้ง ทะเบียนเลขที่ ทะเบียนเลขที่

รายการตรวจสอบ

                           รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) เปนเชื้อเพลิง

วิศวกรผูตรวจ

ชื่อ/เลขทะเบียน

76 แผนกวิชาเครื่องกล 

(วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก)

2 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก 055-302029 สปร ๘-๒๕๕๒ สปข ๗-๒๕๕๒ นายปกาศิต ภัทรรังษี       นาย

สุนทร รุงสวาง             นายคํา

ทวน ชูแกว           นายนิยม 

นันทชมภู

ภก.5729

ภก.7046

ภก.7545

ภก.11589

30เม.ย.52 29เม.ย.55

77 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี  115 ถ.บริพัตร ต.ทาราบ อ.เมือง เพชรบุรี 0 3242 5432,   

08 1817 0512

สปร ๑๘ - ๒๕๕๒ สปข ๑๗ - ๒๕๕๒ นายลิลิต บุญเทียม สก.2091 10 ก.ย.52 9 ก.ย.55

78 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน

จังหวัดเพชรบูรณ

237 ม.5 ถ.สระบุรี - หลมสัก          

 ต.สะเดียง อ.เมือง

เพชรบูรณ 0 5674 1325 ตอ

 19

สปร ๑๐ - ๒๕๕๒ สปข ๙ - ๒๕๕๒ นายสรายุทธ  ทองศรี ภก.13293 16 มิ.ย.52 15 มิ.ย.55

79 บจก.เมืองใหมยนตรการ

ภูเก็ต (นายประจวบ  ชัย

เพชร)

9 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.

เมือง

ภูเก็ต 0 7621 2262 สปร ๓๘.๑ - 

๒๕๕๓

สปข ๓๗.๑ - 

๒๕๕๓

นายประจวบ  ชัยเพชร สก.2682 7 ม.ค.53 6 ม.ค.56

80 นายสมบูรณ  เสมราช 

(เกียรติอะไหลยนตมุก)

 75/4 ถ.ชยางกูร ข. ต.มุกดาหาร      

อ.เมือง

มุกดาหาร 08 1601 5732 สปร ๕๓.๑ - 

๒๕๕๓

สปข ๕๒.๑ - 

๒๕๕๓

นายสมบูรณ  เสมราช สก.2899 5 เม.ย.53 4 เม.ย.56

81 ตะพง AUTO GAS    (นาย

ปรีชา เขียมศิริ)

7/2 ม.10 ต.ตะพง อ.เมือง ระยอง 0 3866 4249, 08 

1996 4155

สปร ๑๙ - ๒๕๕๒ สปข ๑๘ - ๒๕๕๒ นายปรีชา เขียมศิริ สก.3395 25 ก.ย.52 24 ก.ย.55

82 บจก.พลังงานเศรษฐกิจ 59 ม.8 ต.ทับมา อ.เมือง ระยอง 0 3866 3474-5 สปร ๓๒.๑ - 

๒๕๕๒

สปข ๓๑.๑ - 

๒๕๕๒

นายกษิดิศ  ตั้งคํา สก.3406 24 ธ.ค.52 23 ธ.ค.55

83 บจก.ไทยแกสอินสเพ็คชั่น

 แอนด คอปอรเรชั่น

28/9 ถ.คลองน้ําหู สุขุมวิท 54       ต.

เนินพระ อ.เมือง

ระยอง 0 3894 7184 สปร ๓๑ - ๒๕๕๒ สปข ๓๐ - ๒๕๕๒ นายวิชา  พิมลศรี สก.3085 24 ธ.ค.52 23 ธ.ค.55

84 ระยองออโตเซอรวิส 

(หจก.ไอเกนเทค)

218/6 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.

เมือง

ระยอง 0 3802 4052 สปร ๓๖.๑ - 

๒๕๕๓

สปข ๓๕.๑ - 

๒๕๕๓

นายนวรัฐ ทาสระคู           

นายโรจนินทร รังสินพสิทธิ์

สก.3382 

สก.3346

6 ม.ค.53 5 ม.ค.56

85 บจก.ยูโร-กาซ 69 ม.1 ต.ทาราบ อ.เมือง ราชบุรี 032-316315 สปร ๕ - ๒๕๕๒ สปข ๔ - ๒๕๕๒ นายพรณรงค  สมบูรณดียิ่งยง สก.3018 12 มี.ค.52 11 มี.ค.55
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ลํา ชื่อสถานที่ ที่อยู จังหวัด โทรศัพท รถยนต รถขนสง วันเดือนป หมดอายุ

ดับ ตรวจและทดสอบ ถังกาช การติดตั้ง ทะเบียนเลขที่ ทะเบียนเลขที่

รายการตรวจสอบ

                           รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) เปนเชื้อเพลิง

วิศวกรผูตรวจ

ชื่อ/เลขทะเบียน

86 บจก.สัมพันธยนต ออรโต 

เซอรวิส

123/2 ม.11 ต.ปากแรต อ.บานโปง ราชบุรี 0 3220 0071 สปร ๖ - ๒๕๕๒ สปข ๕ - ๒๕๕๒ นายวิโรจน  ทองเวโรจน สก.3019 13 มี.ค.52 12 มี.ค.55

87 เจริญยนต ออโต เซอรวิส 

(นายสุรวัชร โฉมยงค)

14 ม.5 ต.รอบเมือง อ.เมือง รอยเอ็ด 0 4352 8199 สปร ๔๕.๑ - 

๒๕๕๓

สปข ๔๔.๑ - 

๒๕๕๓

นายสุรวัชร โฉมยงค สก.2905 4 มี.ค.53 3 มี.ค.56

88 สถาบันพัฒนาฝมือ

แรงงานภาค 10 ลําปาง

88 ม.6 ถ.ลําปาง-เชียงใหม ต.ปง

แสนทอง อ.เมืองลําปาง

ลําปาง 054-356681-3 สปร ๒ - ๒๕๕๒ สปข ๒ - ๒๕๕๒  นายวิโรจน ทิพยอาภรณ         

 นายมานิตย มงคลชื่น            

นายชัชวาล สิงหอุสา

สก.1498

ภก.5758

ภก.18951

4ก.พ.52 3ก.พ.55

89 หสม.สกลนครรุงเรืองแกส 275/15 ม.13 ถ.สกลนคร-กาฬสินธุ 

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

สกลนคร 081-9758980 คค 0408.6/9112 คค 0408.6/9112 นายบุญยรัตน  จงสิริวงศ สก.1806 16ก.ค.51 15ก.ค.54

90 อู.มิตรภาพ เซอรวิส (นาย

วัชพงษ  กวานเหียน)

282 ม.12 ถ.สกลนคร-นาแก         

ต.งิ้วดอน อ.เมือง

สกลนคร 042-583238
คค 0408.6/11410 คค 0408.6/11410

นายวัชพงษ  กวานเหียน สก.3294 3ก.ย.51 2ก.ย.54

91 หาดใหญ แมคคานิค (นาย

จิรพงษ  ชูแกว)

อาคารชั่วคราวขางปมเอสโซ ม.1 

ต.ควนลัง อ.หาดใหญ

สงขลา 074-422668
คค 0408.6/13056 คค 0408.6/13056

นายกิจจา  ไพโรจน สก.2801 13ต.ค.51 12ต.ค.54

92 หจก.ตากสิน โกบอลดีวี 

ลอปเมนต (นายวสันต 

กาญจนประกอบ)

2/28 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว      อ.

เมือง

สระบุรี 08 6135 8394 สปร ๖๐.๑ - ๒๕๕๓ สปข ๕๙.๑ - 

๒๕๕๓

นายวสันต กาญจนประกอบ ภก.27105 3 มิ.ย.53 2 มิ.ย.56

93 บจก.ไทยจีเทค  143/5-7 ม.11 ถ.สุขสวัสดิ์              

ต.ในคลองบางปลากด                 

อ.พระสมุทรเจดีย

สมุทรปราการ 0 2815 5107-8 สปร ๔๙ - ๒๕๕๓ สปข ๔๘ - ๒๕๕๓ นายณัฐพรรษ หาญธีระชัยกุล วก.635 26 มี.ค.53 25 มี.ค.56

94 ออดิต - อินสเปค       (นาย

มงคล วรวิชญาวิวัฒน)

299/11 ม.5 ถ.ศรีนครินทร           

ต.บางเมือง อ.เมือง

สมุทรปราการ 08 1323 1632 สปร ๓๔ - ๒๕๕๒ สปข ๓๓ - ๒๕๕๒ นายมงคล  วรวิชญาวิวัฒน สก.14274 28 ธ.ค.52 27 ธ.ค.55
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ลํา ชื่อสถานที่ ที่อยู จังหวัด โทรศัพท รถยนต รถขนสง วันเดือนป หมดอายุ

ดับ ตรวจและทดสอบ ถังกาช การติดตั้ง ทะเบียนเลขที่ ทะเบียนเลขที่

รายการตรวจสอบ

                           รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) เปนเชื้อเพลิง

วิศวกรผูตรวจ

ชื่อ/เลขทะเบียน

95 บมจ.สามมิตรมอเตอรส

แมนูแฟคเจอริง

99/97 ม.4 ซ.สวยสมพล                ถ.

เศรษฐกิจ1 ต.ออมนอย             อ.

กระทุมแบน

สมุทรสาคร 02-4200027

คค 0408.6/13054 คค 0408.6/13054

นายยงยุทธ  เนียมทรัพย สก.2022 13ต.ค.51 12ต.ค.54

96 บจก.ไทย เยอรมัน อินเตอร

เซอรวิส

9/2 ม.6 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ทาไม อ.

กระทุมแบน

สมุทรสาคร 0 2810 0994-7 สปร ๑๔ - ๒๕๕๒ สปข ๑๓ - ๒๕๕๒ นายเลิศลักษณ  สายทวี สก.2959 16 ก.ค.52 15 ก.ค.55

97 หจก.พรีเมี่ยม แกส เซอรวิส 72/9 ถ.ทองใหญ ต.หมากแขง       อ.

เมือง

อุดรธานี 042-320406
คค 0408.6/11496 คค 0408.6/11496

นายสมพงษ  ธรรมแสง สก.1444 5ก.ย.51 4ก.ย.54

98 บางกอกแกส              

(นายวีระพันธ  ระนาท)

100/1-2 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแขง อ.

เมือง

อุดรธานี 08 3367 3184, 0 

4224 6076

สปร ๖๕.๑ - 

๒๕๕๓

สปข ๖๓.๑ - 

๒๕๕๓

นายวีระพันธ  ระนาท สก.3002 6 ก.ค.53 5 ก.ค.56

99 อูสําราญเซอรวิส             

(นายไพวัลย  ขอบเขต)

130 ม.6  ต.บานเกาะ  อ.เมือง อุตรดิตถ 08 9563 3045 สปร ๑๒ - ๒๕๕๒ สปข ๑๑ - ๒๕๕๒ นายไพวัลย  ขอบเขต สก.2547 9 ก.ค.52 8 ก.ค.55

100 อูบุญสงเซอรวิส (นายยิ่งยศ

 ศรีรส)

19/2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 0 4535 5137 สปร ๒๒.๑ - 

๒๕๕๒

สปข ๒๑.๑ - 

๒๕๕๒

นายยิ่งยศ  ศรีรส สก.2591 30 ต.ค.52 29 ต.ค.55

101 นายไพบูลย  คําศรี 634 ม.18 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ 

อ.เมือง

อุบลราชธานี 045-283886
คค 0408.6/11107 คค 0408.6/11107

นายพลชัย  การินทร สก.2236 27ส.ค.51 26ส.ค.54
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