ปรร มณฑล

จจังหวจัด ปททุมธานน
ลลาดจับ

รหจัส

ชชชื่ออออ

1

G0110

หจก. ยริชื่งใหญอเซอรด์วริส

69/10 ม.6 ต.คอคต อ.ลลาลอกกา จ.ปททุมธานน

2

G0472

หจก. อออตตึ๋ง
ต เซอรด์วริส

5/19 ถ.ไสวประชาราษฎรด์ ต.ลาดสวาย อ.ลลาลอกกา จ.ปททุมธานน 12150

3

G0521

หจก. วน เออ็น ซน ออโตต้กลาส

43/1 หมออ3 ต.คอคต อ.ลลาลอกกา จ.ปททุมธานน 12130

4

G0613

บรริษจัท ตาตต้าไทยอรินเตอรด์ 2005 จลากจัด

95/9 หมออ 8 ต.บางคอ อ.เมชอง จ.ปททุมธานน

02-9976015-8, 02-9760156

5

G0876

บรริษจัท อออเพริชื่มพอน พนทน จลากจัด

87/3 ม.2 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปททุมธานน

02-5815968,02-9780368

6

G0966

7

G1106

ไทยออโตต้กลาส(คลองสาม)

5/12-13 ม.2 ถ.รจังสริต-นครนายก ต.บตงยนชื่โก อ.ธจัญบทุรน จ.ปททุมธานน

02-9908250

8

G1216

บางกอก ออโตต้กลาส

32/12 ม.13 ต.คลองหนตชื่ ง อ.คลองหลวง จ.ปททุมธานน 12120

081-8559244

เจรริญกริจ (จ.ปททุมธานน )

ทนชื่อยออ

โทร

fax

081-3506144 , 081-2982007

21-23,22-24 ม.9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปททุมธานน

9

G1543

กกอด ชจัวรด์ กลาส จลากจัด ( สาขา 03 จ.ปททุมธานน )

84/10 ม.8 ถนนพหลโยธริน ต.คลองหนตชื่ ง อ.คลองหลวง จ.ปททุมธานน 12120

02-9028682-4 ,02-902-8684

10

G1544

กกอด ชจัวรด์ กลาส จลากจัด ( สาขา 05 จ.ปททุมธานน )

333,335 ถนนรจังสริจ-นครนายก ต.ประชาธริปจัตยด์ อ. ธจัญบทุรน จ.ปททุมธานน 12130

0-299690084-6 , 0-2996-0057

11

G1570

โตโยตต้านนทบทุรน ผต้อจลาหนอ ายโตโยตต้า

68/29 และ 68/99 หมออ 8 ถ.รจัตนาธริเบศรด์ ต.บางกระสอ อ.เมชอง จ.นนทบทุรน 11000

12

G1809

ธนวจัฒนด์ การาจ จ.ปททุมธานน

1440 ม.4 ถ.เลนยบคลองวจัดเปรม ต.สวนพรริกไทย อ.เมชอง จ.ปททุมธานน 12000

081-6680709

13

G1831

ซน.อารด์.ออโตต้ 2004 จ.ปททุมธานน

40/2 ม.5 ถ.กรทุงเทพ-ปททุมธานน ต.บางเดชอ อ.เมชอง จ.ปททุมธานน 12000

02-9782961-3

จจังหวจัด นนทบทุรน
ลลาดจับ

รหจัส

1

G0011

บรริษจัท พน.เออ็น.เค บอดน ดี้ออโตต้เซอรด์วริส จลากจัด

ชชชื่ออออ

42/6 ม.1 ถ.บางกรวย-ไทรนต้ อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบทุรน 11130

2

G0097

บรริษจัท บจัญชากลการ แอนดด์ เซอรด์วริส จลากจัด

45/44,45/100

3

G0161

บรริษจัท วรินเนอรด์คารด์เซอรด์วริส จลากจัด

237/833 ซ.เปรมฤทจัย ถ.ตริวานนทด์ ต.ทอาทราย อ.เมชอง จ.นนทบทุรน

4

G0334

อออ กนก ออโตต้ บอดน ดี้ แอนดด์ เพต้นทด์

89/2 ม.6 ซ.วจัดลาดปลาดทุก ถ.ตลริชื่งชจัน-สทุพรรณบทุรน ต.บางรจักพจัฒนา อ.บางบจัวทองจ.นนทบทุรน

5

G0452

รต้าน ชจัยมงคลเซอรด์วริสการชอาง

99/121 หมออ 5 ถ.สนามบรินนล ดี้า ต.ทอาทราย อ.เมชอง จ.นนทบทุรน 11000

02-9507863, 06-3376055

6

G0581

บรริษจัท ช.เมนทนแนต้ นซด์แอนดด์แอสโซซริเอทสด์ จลากจัด

62 หมออ 7 ถ.บางกรวย-ไทรนต้ อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบทุรน 111300

02-4466652, 02-4430293

8

G0650

บางกรวย รถยก

ทนชื่อยออ

โทร

fax

ม.5 ถ.บางกรวย-ไทรนต้ อย อ.บางกรวย จ.นนทบทุรน
086-3196657

02-4430293

54/26 หมออ 1 ถ.ทอานล ดี้านนทบทุรน อ.เมชอง จ.นนทบทุรน

9

G0808

10

G0840

หจก. สวนมะลริการาจ

41/2 ม.2 ถ.บางกรวย-ไทรนต้ อย ต.บางคอรจัด อ.บางบจัวทอง จ.นนทบทุรน 11110

11

G0861

บรริษจัท พน.อารด์.อรินเตอรด์เซอรด์วริส จลากจัด

14/5 ม.3 ต.บางขนทุน อ.บางกรวย จ.นนทบทุรน 11130

02-8798441,089-6454889

12

G0865

หจก. ตริวานนทด์วริด สกรนน

296 / 161 ม.9 ซ.ตริวานนทด์28 ต.บางกระสอ จ.นนทบทุรน 11000

02-9686880-1

13

G0874

อออ ณรงคด์การชอาง

59/10,11,13,14 ม.1 ถ.บางกรวย-ไทรนต้ อย จ.นนทบทุรน 11140

14

G0915

อออ ทริพยด์เจรริญ

72/1 ซสามจัคคน 12 ถ.สามจัคคน ต.ทอาทราย อ.เมชอง จ.นนทบทุรน 11,000

081-8756630,081-9131682,02-9523223

02-9523224

15

G0977

ธริตริมาบอดน ดี้เซอรด์วริส

48/14 ม.13 ซ.สามวจังสามจัคคน ถ.บางกรวย-ไทรนต้ อย ต.บางบจัวทอง จ.นนทบทุรน 11110

02-923-0379,089-794-7186

02-923-0373

16

G0990

อรินเตอรด์เมนตด์ กรกทุป (นนทบทุรน)

68/24 ม.5 ถ.สนามบรินนล ดี้า ต.ทอาทราย อ.เมชอง จ.นนทบทุรน 11000

02-950-1364,02-950-1365

02-950-1365

17

G1028

สรินชจัย รถยก (นนทบทุรน)

69/1047 ม.8 ต.บางกระสอ อ.เมชอง จ.นนทบทุรน 11000

02-9501700

18

G1853

เทนยนพจันธด์ทอง จ.นนทบทุรน

72/6 ม.3 ต.พริมลราช อ.บางบจัวทอง จ.นนทบทุรน 11110

086-3163793

บางใหญอคลจังกระจกรถยนตด์

02-9560744,02-9560746

23/2 ม.3 ถ.ตลริชื่งชจัน-สทุพรรณบทุรน ต.บางมอวง อ.บางใหญอ จ.นนทบทุรน
02-8799351

จจังหวจัด สมทุทรปราการ
ลลาดจับ

รหจัส

1

G0048

ชชชื่ออออ
อออ ถาวรเจรริญสทุข

ทนชื่อยออ
12 ม. 11 ซอยวจัดบางพตชื่ง แขวงบางพตชื่ง เขตประประแดง จจังหวจัดสมทุทรปราการ
Page 1

โทร

fax

ปรร มณฑล

2

G0624

บรริษจัท คารด์ เซอรด์วริส โซน จลากจัด

19/113 หมออ 6 ถ.ศรนนครรินทรด์ ต.บางเมชองใหมอ อ.เมชอง จ.สมทุทรปราการ

085-8186816

3

G0685

บรริษจัท ชต้าง 8 เชชอก จลากจัด

69/1 ม.6 ถ.กริชื่งแกต้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลน จ.สมทุทรปราการ

02-7384956-7

4

G0691

บรริษจัท ศ.ไพสารจารทุวจัฒนด์ จลากจัด

214/4 ถ.สายลวด ต.ปากนล ดี้า อ.เมชอง จ.สมทุทรปราการ 10280

02-7038782, 02-27039014-5

038-838511

5

G0779

บรริษจัท เคทนออโตต้ เซอรด์วริส จลากจัด

11 ม.1 ต.สลาโรง อ.พระประแดง จ.สมทุทรปราการ 10130

(02)745-1819-20

(02)748-3757

6

G0912

บรริษจัท บทุญเลริศยานยนตด์เซอรด์วริส จลากจัด

88/1 ม.1 ต.ปากครองบางปลากด อ.พระสมทุทรเจดนยด์ จ.สมทุทรปราการ 10290

02-4250192,02-8156786,02-4251441-3

7

G1011

อออ จริวออโตต้บอดน ดี้ (สมทุทรปราการ)

80/19 ซ.สทุขสวจัสดริด76 ต.บางจาก อ.พระแระแดง จ.สมทุทรปราการ

02-4641247

8

G1077

โตโยตต้า สทุวรรณภอมริ

62/2 ม.9 ถ.เทพารจักษด์ ต.บางปลา อ.บางพลน จ.สมทุทรปราการ 10540

02-7033888

9

G1100

อาม ออโตต้เซอรด์วริส

39 ม.2 ซ.ผอกมริตร ต.สลาโรงใตต้ อ.พระประแดง จ.สมทุทรปราการ

02-7225596

10

G1181

เออ็มดจับบริวสปอรด์ต (จ.สมทุทรปราการ)

27/199 ม.9 ซอยมริตรไมตรน ถ.สทุขม
ทุ วริท ต.บางเมชองใหมอ อ.เมชองสมทุทรปราการ จ.สมทุทรปราการ 10270

085-154-9246

02-755-7967

11

G1463

สทุวรรณภอมริ กลาส เวริรด์คส

68/5-6 ม.5 จ.ราชาเทวะ อ.บางพลน จ.สมทุทรปราการ 10540

0-2738-8208-9

0-2738-8055

12

G1669

อจัลฟอ าเซลลด์

417/28-29 ถนนศรนนครรินทรด์ ต.สลาโรงเหนช อ อ.เมชอง จ.สมทุทรปราการ10270

02-7486656-9 ,02-3992024

02-7486660

13

G1701

บทุญมนชจัยมอเตอรด์ไซคด์ ( จ.สมทุทรปราการ )

120/808 ม.6 ซ.จตทุรมริตร ต.บางพลนใหญอ อ.บางพลน จ.สมทุทรปราการ

086-3688181-02-3123505

14

G1751

กกอด ชจัวรด์ กลาส

238/1-2 ม.5 ต.สลาโรงเหนช อ อ.เมชองสมทุทรปราการ จ.สมทุทรปราการ 10270

0275729179
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