
เขต 009 ชอืรา้นคา้ ทอียู่ เบอรโทรศพัท์
เขตดุสติ

1211-003 พชิัยเคหะภัณฑ ์(สํานักงานใหญ)่ 305/2 ถ.พชิัย  แขวงถนนนครไชยศร ี  เขตดสุติ  กรุงเทพมหานคร 10300 (002)243-1242,   -
1211-004 ช.วเิชยีรพัฒนกจิ 845/2-3 ถ.นครไชยศร ีเขตดสุติ  ราชวัตร  กรุงเทพมหานคร 10300 (002)243-5348,243-5349
1211-013 สหสนิ 627/1 ถ.นครไชยศร ีเขตดสุติ    กรุงเทพมหานคร 10300 (002)241-4557,   -
1211-019 ลมิกมิเส็งฮารด์แวร์ 935/3 ถ.สามเสน แขวงนครไชยศร ี เขตดสุติ  กรุงเทพมหานคร 10300 (002)241-3216,241-1932

เขตบางซอื
1110-036 สนิธร  อทิธเิดชมงคล 812/141 ถ.ประชาชนื  แขวงบางซอื เขตบางซอื  กรุงเทพมหานคร 10800 089-7973877
1211-056 หา้งหุน้สว่นจํากัด เทพเมธาฮารด์แวร ์(สํานักงานใหญ)่ 759 ถ.ประชานฤมติร  ต.บางซอื อ.บางซอื  กรุงเทพมหานคร 10800 9112848,5859045
1211-066 บรษัิท มพีรอ้มคา้ไม ้จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 346/4-6,364/8-15 ซ.ไสวสวุรรณ  ถ.กรุงเทพ-นนทบรุ ีแขวงบางซอื  เขตบางซอื กรุงเพมหานคร 10800 (02)9128284,9128275
1211-091 รุ่งเรอืงทรัพย์ 1144  ถ.กรุงเทพ-นนทบรุ ี แขวงบางซอื  เขตบางซอื  กรุงเทพมหานคร 10800 02-5859557, 02-9115201
1211-094 บรษัิท บางโพ ออลล ์ฮารด์แวร ◌จํ์ากัด (สํานักงานใหญ)่ 9 ถนนประชานฤมติร  แขวงบางซอื เขตบางซอื  กรุงเทพมหานคร 10800 02-5855891

จ.ปทุมธานี
1209-179 บรษัิท เอ็ม.ว.ีเอส.มอเตอร ์จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 32/269-272 หมู่ท ี6  ต.คลองหนงึ อ.คลองหลวง  จ.ปทมุธาน ี12120 02-5214688,02-5211704
1406-054 บรษัิท สง่เสรมิแมชชนี จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 57 ม.11 ถ.พหลโยธนิ  แขวงคลองหนงึ เขตคลองหลวง  ปทมุธาน ี12120 02-9733170-3,9082371-4,
1406-060 พูนอนันต์ 28/1 ม.2  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง  ปทมุธาน ี12120 02-5040378-9
1407-004 สมีุมเมอืง 355/40-41  หมู่ท1ี5 ถ.พหลโยธนิ  ต.คคูต อ.ลําลกูกา  จ.ปทมุธานี (002)536-6686,   -
1407-026 ยงเจรญิเคหะภัณฑ ์(สํานักงานใหญ)่ 2/539-540 ม.18  ถ.ลําลกูกา  ต.คคูต  อ.ลําลกูกา  ปทมุธานี (02)531-8769,01-2904077
1407-040 ใจ่เส็ง (สํานักงานใหญ)่ 91/125-127  หมู8่ ถ.พหลโยธนิ  ต.คลองหนงึ อ.คลองหลวง  ปทมุธานี 02-5168896}5169883
1407-061 รัตนฮารด์แวร ์(สํานักงานใหม่) 30/25-28 ม.5 ถ.เลยีบคลอง2  ต.คคูต อ.ลําลกูกา  ปทมุธานี (002)531-6694
1407-070 พรพรหมอปุกรณ์ 67/85 ม.3 ถ.พหลโยธนิ  ต.คลองหนงึ อ.คลองหลวง  ปทมุธานี 02-9024494,5169407,5164792
1407-085 หา้งหุน้สว่นจํากัด ชัยดํารงเทรดดงิ (สํานักงานใหญ)่ 59/1-2 ม.12 ถ.พหลโยธนิ  ต.คลองหนงึ อ.คลองหลวง  จ.ปทมุธาน ี12120 (02)5290985
1407-094 หา้งหุน้สว่นจํากัด อมรนวนคร(สํานักงานใหญ)่ 478  หมู1่3  ถ.พหลโยธนิ  ต.คลองหนงึ  อ.คลองหลวง  ปทมุธาน ี12120 02-9091005-7,5290437-8
1407-096 บรษัิท  ฮงเฮงฮวดอะไหล ่ จํากัด 32/31-32  หมู่ 6  ถ.พหลโยธนิ  แขวงคลองหนงึ  เขตคลองหลวง  ปทมุธาน ี10120 02-9019420-3
1407-119 ซ.ีซ.ีพ ีฮารด์แวร ์(สํานักงานใหญ)่ 7/25-26 ม.7 ถ.คลองหลวง-บางขนั  ต.คลองสอง อ.คลองหลวง  ปทมุธาน ี12120 02-5242008,081-8345391,09-1245
1407-122 ยงคเ์จรญิยนต์ 32/359  ม.6  ต.คลองหนงึ อ.คลองหลวง  ปทมุธาน ี12120 02-9017750,01-9270033
1407-139 บรษัิท ไทยวา โกลบอล จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 99/151 หมู่ 2 ถ.พหลโยธนิ  ต.คลองหนงึ  อ.คลองหลวง  จ.ปทมุธาน ี12120 02-1914511,081-5567311
1407-142 บรษัิท ซันโก ไคฮัทส ุจํากัด (สํานักงานใหญ)่ 14/10 หมู่ท ี1  ต.คลองหนงึ อ.คลองหลวง  จ.ปทมุธาน ี12120 02-9013760-1 ,5162871
1407-153 บรษัิท แพทไทย อนิเตอรก์รุ๊ป จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 31/101 หมู่ท ี16 คลองหลวง 17 ซอย3  ต.คลองหนงึ อ.คลองหลวง  จ.ปทมุธาน ี12120 02-9024035}0813455506
1407-156 บรษัิท ปกรณ์ธนยนต ์จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 32/404-406 หมู่ท ี6  ต.คลองหนงึ อ.คลองหลวง  จ.ปทมุธาน ี12120 02-9017766
1407-157 ปรชีาซัพพลาย (สํานักงานใหญ)่ 41/4 ม.8 ถ.พหลโยธนิ  ต.คลองสอง อ.คลองหลวง  จ.ปทมุธาน ี12120 02-5163574,1534665
1407-158 บรษัิท ลาดหลมุแกว้วัสดกุอ่สรา้ง จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 81/10-11 หมู่ท ี3  ต.ระแหง อ.ลาดหลมุแกว้  จ.ปทมุธานี 02-9763536

อ.ไทรนอ้ย
1209-174 พฤกษ์เจรญิวัสดภัุณฑ์ 5/14-15  ต.ไทรนอ้ย  อ.ไทรนอ้ย  จ.นนทบรุ ี11150 (089-202-7033

อ.บางบวัทอง
1209-117 บัวทองพานชิ 178/144 หมู่ท ี7 ถ.บา้นกลว้ย-ไทรนอ้ย  ต.พมิลราช อ.บางบัวทอง  นนทบรุ ี11110 02-9236932,9234933,01-4457462
1209-149 หา้งหุน้สว่นจํากัด เค.เอ็ม. เทอรัสโซ 164/1 หมู่ท ี3 ถนนบา้นกลว้ย-ไทรนอ้ย  ต.พมิลราช  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบรุ ี11110 02-9234550, 02-9234551
1209-156 พชร แมเนคเมน้ท ์(สํานักงานใหญ)่ 9/237  หมู2่  ซ.เทศบาลนนทบรุ ีถ.บางกรวย-ไท  ต.ละหาร   อ.บางบัวทอง  จ.นนทบรุ ี11110 02-9240502
1209-191 รา้น อดทนการคา้ (สํานักงานใหญ)่ 57/87 ม.5    ถ.ตลงิชัน-สพุรรณบรุ ี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง  จ.นนทบรุ ี11110 02-8859508
2025-039 เอ็ม.เอส.(สํานักงานใหญ)่ 161/91-94 ม.1  ถ.บางกรวย-ไทรนอ้ย  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง  จ.นนทบรุ ี11110

อ.ปากเกร็ด
1109-052 หา้งหุน้สว่นจํากัด เลศิสัมพันธ ์(สํานักงานใหญ)่ 24/12 ถ.ป๊อปปลูา่  ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบรุ ี11120 (02)215-2513,215-2517
1209-075 รา้น นวภัณฑ์ 50/16 หมู่ 5 ถ.ตวิานนท ์ ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด  นนทบรุ ี11120 02-9619936,5847107
1209-160 แสงสวา่งวัสดภัุณฑ์ 41/8  ม.7 ซ.ทา่อฐิ ถ.รัตนาธเิบศร ์ ต.ทา่อฐิ  อ.ปากเกร็ด  นนทบรุ ี11120 02-5258099,089-1990181,0814300
1210-045 แสงไพศาล (สํานักงานใหญ)่ 49/55 หมู่ 2  ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด  นนทบรุ ี11120 (002)584-1699,584-4666
1210-053 รุ่งเจรญิพรเคหะภัณฑ ์(สํานักงานใหญ)่ 8/92-93  ม.3  ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด  นนทบรุ ี11120 (002)583-2595,   -
1210-054 สขุสวัสดิ 58/42 ซ.เมอืงทองธาน ี ถ.แจง้วัฒนะ ต.คลองเกลอื  อ.ปากเกร็ด นนทบรุ ี11120 (002)573-6715

อ.เมอืงนนทบุร ี
1209-004 ปรชีาโลหะภัณฑ์ 25/8-9  ม.6 ถ.กรุงเทพ-นนท ์ ต.บางเขน  อ.เมอืง  นนทบรุ ี11000 02-965-0244 ,085-993-4772(
1209-010 บรษัิท ไชยสงวนเคหะเซ็นเตอร ์จํากัด(สํานักงานใหญ)่ 430 ถ.ประชาราษฏร ์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมอืงนนทบรุ ี จ.นนทบรุ ี11000 (002)526-2280,526-4696,089-770
1209-028 หา้งหุน้สว่นจํากัด รุ่งดํารงค ์(สํานักงานใหญ)่ 34/4-5 ซ.วัดบัวขวัญ  ถ.งามวงศว์าน  นนทบรุ ี11000 5801164-5
1209-035 ชัยเคหะกจิ (สํานักงานใหญ)่ 40/1128 ม.ประชานเิวศน3์  ถ.สายA อ.เมอืง  นนทบรุ ี11000 (002)580-9033,   -
1209-036 วรีะโลหะกจิ (สํานักงานใหญ)่ 510  ถ.สามัคค ี ต.ทา่ทราย อ.เมอืง  นนทบรุ ี11000 (002)573-2815,573-4500
1209-046 บรษัิท ฮารด์แวร ์โปรดักส ์แอนด ์เอ็นจเินยีรงิ จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 90,92  ถ.ตวิานนท ์ ต. บางกระสอ อ. เมอืงนนทบรุ ี จ.นนทบรุ ี11000 02-9507121,5899646
1209-047 พูลสมบัต ิ(สํานักงานใหญ)่ 79/124  ม.6 ถ.ประชาราษฎร ์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมอืงนนทบรุ ี จ.นนทบรุ ี11000 9673816
1209-073 คณูทวี 30/213  ซ.เรวด ี ถ.ตวิานนท ์ ต.ตลาดขวัญ  อ.เมอืง  นนทบรุ ี11000 02-9516018-9 ,01-4308507
1209-080 หา้งหุน้สว่นจํากัด พระราม 5  คา้ไม ้(สํานักงานใหญ)่ 1/5  ม.3  ถ.พระราม 5 - นครอนิทร ์ ต.บางไผ่  อ.เมอืงนนทบรุ ี นนทบรุ ี11000 02-8827226-8
1209-088 ลักขณา 94/105-106  หมู5่  ซ.ทา่อฐิ  ถ.รัตนาธเิบศร  ต.บางรักนอ้ย  อ.เมอืงนนทบรุ ี นนทบรุ ี11000 01-3190863
1209-105 หา้งหุน้สว่นจํากัด ช.ถาวร ซัพพลาย (สํานักงานใหญ)่ 128, 130, 132 ม.6 ถนนตวิานนท ์ ต.ทา่ทราย อ.เมอืงนนทบรุ ี นนทบรุ ี11000 02-5896190,5382280,9523997
1209-153 สยามพัฒนา 22/14  ถ.งามวงศว์าน  ต.บางกระสอ  อ.เมอืงนนทบรุ ี จ.นนทบรุ ี11000 02-5881999
1209-186 บรษัิท พัชชา วัสดกุอ่สรา้ง จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 47/18 หมู่ท ี1  ต.บางกร่าง อ.เมอืงนนทบรุ ี จ.นนทบรุ ี11000 081-3986581,062-7291555,02-069
1209-187 เจรญิโชคด(ีสํานักงานใหญ)่ 89/2 ม.10 ถ.ราชพฤกษ์-คลองออ้ม  ต.บางกร่าง อ.เมอืงนนทบรุ ี จ.นนทบรุ ี11000 02-4226552
1210-068 หา้งหุน้สว่นจํากัด รังษีวัฒนา(สํานักงานใหญ)่ 90/117-8  ม.5 ซ.ทา่อฐิ ถ.รัตนาธเิบศร ์ ต.บางรักนอ้ย อ.เมอืงนนทบรุ ี นนทบรุ ี11000 924-6525,9245383

อ.เมอืงปทุมธานี
1210-075 ตงกเีจรญิ (สํานักงานใหญ)่ 111/24-26 ถ.กรุงเทพปทมุธาน ีต.บางเดอื  อ.เมอืง  ปทมุธานี 02-9784244-5 ,5895502,589239
1407-138 แสงเจรญิเคหะภัณฑ ์(สํานักงานใหญ)่ 72/17-18-19  ม.10  ต.บางควูัด อ.เมอืงปทมุธาน ี จ.ปทมุธาน ี11000 (02)9768257, 086-3776618
1407-144 รัตนชัย (สํานักงานใหญ)่ 2  ถ.เจรญิผลวัฒนา  ต.บางปรอก อ.เมอืงปทมุธาน ี จ.ปทมุธาน ี12000 02-55816330,091-1908768


