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ประเสริ ฐการช่าง
ส.ณัชชา เซอร์ วิส
เอส71การาจ
ดีดีการาจ
โปรเจ็คดรี มออโต้คาร์
เอสซีการาจ
สุ วรรณสถิตย์มอเตอร์
ร่ วมเจริ ญออโต้ฯ
เสริ มศักดิ<
อรัญอินเตอร์ การาจ
นิ มิตรยนต์
พระราม2ยนต์การ
ถาวรเจริ ญสุ ข ออโต้ เซอร์ วิส
อาร์ ดี เซนเตอร์

185/2 ซ.สุ ทธิพงษ์1/5, ถ.สุ ทธิสาร ดินแดง
653/2 ซ.ลาดพร้าว 80 แยก 22 วังทองหลาง
7/60 ม.4 ถ.นาคนิ วาส ลาดพร้าว
10 ซ.พัฒนาการ20 ถ.พัฒนาการ สวนหลวง
635/4 ถ.สุ ขุมวิท 77 อ่อนนุ ช39 สวนหลวง
32/15 ม.2 คลองสิ บสอง หนองจอก
20 ซอย 23 ถ.เจริ ญพัฒนา บางชัน คลองสามวา
2 ม.8 ซ.พหลโยธิน46/1 ถ.พหลโยธิน อนุ สาวรี ย ์ บางเขน
405 ถ.ราชวิถี บางพลัด
54/93 ซ.จรัญสนิ ทวงศ์ 35 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ ตลิ=งชัน
107 ถ.ทนุ รัตน์ ทุ่งวัดดอน สาทร
178 ถ.พุทธบูชา บางมด จอมทอง
8/2 ซ.อนามัยงามเจรฺ ญ 25 ท่าข้าม บางขุนเทียน
21/5 ม.12 ถ.พุทธมณฑลสาย3 ศาลาธรรมสพน์ ทวีวฒั นา

02-6939110 , 084-9188675
081-9026672 ,02-9327198 , 02-9355498
081-2427315 , 086-5223709 , 02-9329303
081-345-8365 , 02-3185828 , 02-7178311
081-8415714 , 02-7205036
082-9601441 , 081-4228741 , 086-3102641
086-4002610 , 02-9188244-5
082-3274885 , 02-9714550-1
099-1582646 , 081-9787977 , 02-4331276
02-864 8259
086-3678664 , 02-2868496
086-7747007 , 02-4274587 , 02-4273127
081-4964827 , 086-3192651 , 02-4055302
02-888-1128 , 02-888-1129

ศู นย์ บริการ
15
16
17

ศูนย์โตโยต้า บางกอก ดอนเมือง 42/3-4 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
วอง ฮอนด้า คาร์ ส์ พญาไท 999 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
วอง ฮอนด้า คาร์ ส์ ลาดพร้าว 3/1 ถนนพหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจกั ร

0-2998-0217-9
02-271-1717
02-512-0220-39

จังหวัดปทุมธานี
1
2
3
4
5
6

ตึGงเซอร์ วิส
ธนิ ธารณ์ บอดีI
ธนวัฒน์การาจ
ส.รัชนี
ซี อาร์ ออโต้
เพิ=มพูน พีที

5/19 ม.5 ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
9/15 ม.9 ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
144/1 หมู่ 4 ต.สวนพริ กไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
73 ม.3 ซ.วัดดาวเรื อง ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี
40/2 หมู่ 5 ถ.กรุ งเทพ-ปทุม ต.บางเดื=อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
87/3 ม.2 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

081-2982007,081-6247314 , 02-9973357
082-7901405 , 02-1475365
081-6680709 ,098-9649488 , 087-6061602
02-959-5470-1 , 081-258-2032
02-9782961-3
086-3046763 ,02-5815968 , 02-5812844

จังหวัดนนทบุรี
1
2

วินเนอร์ คาร์ เซอร์ วิส
เทียนชัย 2009 การาจ

237/833 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
40/4 ม. 3 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

081-8014519 , 02-9511905 ,02-9513113
08-91827419 , 02-9218381 , 086-3173254

จังหวัดสมุทรปราการ
1
2

คาร์ เซอร์ วิส โซน
อามออโต้เซอร์ วิส

19/113 ม.6 ถ.ศรี นคริ นทร์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
39 ม.2 ซ.ผูกมิตร ต.สําโรงใต้ อ.พระประแดง สมุทรปราการ

092-2835883,02-75998581-2,02-7599520
081-4145988 , 02-7225596

