
                           รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบถังและการติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณสําหรับรถยนตที่ใชกาชปโตเลี่ยมเหลว (LPG) เปนเชื้อเพลิง

ลําดับ เลขที่หนังสือ

ที่ การติดตั้ง ใหความเห็นชอบ

อุปกรณ

1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ หองปฎิบัติการทดสอบทางฟสิกส นายสุชาติ  แกวทอง สก.877

เทคโนโลยี่แหงประเทศไทย ศูนยทดสอบและมาตรวิทยา ซอย 1

นิคมอุสาหกรรมบางปู

ถ.สุขุมวิท (สายเกา) อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

10280 โทร 02-2323-167-80 ตอ 120,110

โทรสาร 02-2323-9165 

2 นายอัครเดช สินธุภัค เลขที่ 99 ซอยออนนุช 46/1 ถนนออนนุช นายอัครเดช สินธุภัค สก.620 1. คค 0408.3/15941

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง ลงวันที่ 19 ธ.ค 49

กรุงเทพ 10250 2. คค 0408.3/18601

โทร.  - ลงวันที่ 28 ก.ย 47

โทรสาร.  -  (ขอเปลี่ยนที่อยู)

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คณะวิศวกรรมเครื่องกล เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ นายมนตรี  ทวาโรจน วก.820 คค 0408.3/1186

กรุงเทพ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพ 10120 ลงวันที่ 5 ก.ย 48

โทร 02-803-9653

โทรสาร02-268-3596

4 บริษัท ราชพฤกษวิศวกรรม เลขที่ 9/347 หมูที่ 7 ถนนวงแหวน นายเจริญชัย อํานาจสมบูรณสุข สก.1526 1.คค 0408.3/15900

จํากัด แขวงบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 นายชัยวัฒน จิระยั่งยืน สก.1121 ลงวันที่ 12 ก.ย 48

โทร 02-803-7262-4 นายชวิศกร วรรณกิจ สก.2962 2.คค 0408.3/524

โทรสาร.  -  นายเรวัตร ภัทรทิพากร วก.672 ลงวันที่ 12 ก.ย 49

5 บริษัท เอ บี ดี เอ็นจิเนี่ยริ่ง เลขที่ 96/219 หมูที่ 13 ถนนคูบอน คันนายาว นายสมบุญ วงศวรเจริญ สก.934 คค 0408.3/15037

จํากัด เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230 ลงวันที่ 26 ก.ย 48

โทร 02-943-0614

โทรสาร 02-943-0613,02-580-6914

ขอมูล วันที่ 29 พฤษภาคม 2550 หนา 1/10

ถังกาช
บริษัท ที่อยู วิศวกรผูตรวจ เลขทะเบียน

รายการที่ตรวจสอบ



                           รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบถังและการติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณสําหรับรถยนตที่ใชกาชปโตเลี่ยมเหลว (LPG) เปนเชื้อเพลิง

ลําดับ เลขที่หนังสือ

ที่ การติดตั้ง ใหความเห็นชอบ

อุปกรณ

6 บริษัท สแกนอินเตอร จํากัด เลขที่ 1/102 หมูที่ 6 ซอยชินเขต 1/12 นาวาเอกสมศักดิ์ คงโชติ วก.793 คค 0408.3/15508

ถนนงามวงศวาน แขวงทุงสองหอง นาวาโทอภิรมย เงินบํารุง สก.2758 ลงวันที่ 3 ต.ค 48

เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร 02-954-0505,02-954-0791-3

โทรสาร 02-580-6914

7 เรืออากาศเอกประจวบ ทับทอง เลขที่ 77/34 หมูบานพัชรวิลล ถนนบางกรวย- เรืออากาศเอกประจวบ ทับทอง วก.702

ไทรนอย ต.บางเลน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

11140

โทร 02-228-5738

โทรสาร.  -

8 บริษัท เอ็มเซฟ จํากัด เลขที่ 141/79 ถนนกาญจนวิถี ต.ตลาด อ.เมือง นายไพจิต วงศสุทธิเลิศ สก.1189  คค 0408.3/3514

จ.สุราษฎรธานี ลงวันที่ 9 มี.ค 49

โทร07-721-3416,07-728-1917

โทรสาร.  -

9 วาที่รอยโทณัฐกล แกวบุญสง เลขที่ 56/19 ถนนรัตนาธิเบศร ต.บางรักพัฒนา วาที่รอยโทณัฐกล แกวบุญสง สก.2970 คค 0408.3/3780

อ.บางบังทอง จ.นนทบุรี ลงวันที่ 14 มี.ค 49

โทร 02-927-9621

โทรสาร.  -

10 บริษัท สุวรรณภูมิ เซอรวิส เลขที่ 7/383 ซอยวิภาวดีรังสิต 36 นายบุญสง แสงทอง สก.912 คค 0408.3/4964

จํากัด แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ นายสมบูรณ วงศวรเจริญ สก.934 ลงวันที่ 10 เม.ย 49

โทร 02-939-5601,02-511-1599 นายวิสรัส เอี่ยมประชา สก.1451 *ขอเพิ่มวิศวกร*

โทรสาร.  - เรืออากาศเอกประจวบ ทับทอง วก.702 คค 0408.3/15565

ลงวันที่ 8 ธ.ค 49
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รายการที่ตรวจสอบ

ถังกาช
เลขทะเบียนวิศวกรผูตรวจบริษัท ที่อยู



                         รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบถังและการติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณสําหรับรถยนตที่ใชกาชปโตเลี่ยมเหลว (LPG) เปนเชื้อเพลิง

ลําดับ เลขที่หนังสือ

ที่ การติดตั้ง ใหความเห็นชอบ

อุปกรณ

11 บริษัท อีเกิ้ล กรีน จํากัด บริษัท อีเกิ้ล กรีน จํากัด เลขที่ 441 นายชัยพัฒน รัตนชงค วก.721 คค 04083./5122

ถนนเชิดพุทธากาศ แขวงสีกัน ลงวันที่ 12 เม.ย 49

เขตดอนเมือง กรุงเทพ

โทร 02-906-4561,08-6892-8633

โทรสาร.  -

12 บริษัท ซอมบํารุงและรักษาทั่วไป เลขที่ 30/283 หมูที่ 6 แขวงทุงสองหัอง นายมนัส เปยวนิช วก.549 คค 0408.3/7704

จํากัด เขตหลักสี่ กรุงเทพ นายวิสรัส เอี่ยมประชา สก.1451 ลงวันที่ 15 มิ.ย 49

โทร 02-594-5089,02-591-5524

โทรสาร 02-249-8488

13 บริษัท กรีนสยาม เซอรวิส เลขที่ 34 ซอยลาซาล 8 ถนนสุขุมวิท 105 นายณรงค ประภายนต วก.678 คค 0408.3/8869

จํากัด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ นายศิริพล วชิรปญญานนท สก.2492 ลงวันที่ 12 ก.ค 49

โทร 02-744-5304

โทรสาร 02-749-1830

14 บริษัท เอส.เอ.ที่ ทรานสปอรต เลขที่ 37/1 ถนนอาจณรงค แขวงคลองเตย นายทนงศักดิ์ อําพนเกียรติ สก.3025 คค 0408.3/10067

จํากัด เขตคลองเตย กรุงเทพ ลงวันที่ 9 ส.ค 49

โทร 02-249-7570,02-249-8484

โทรสาร 02-249-8488

15 บริษัท เอ็น.จี.เทคโนโลยี่ จํากัด โรงเรียนดอนบอสโก เลขที่ 1643/3 นายประเสริฐ อาปกณกะพันธ สก.1914 คค 04083./10068

ถนนเพรชบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน นายชุมพล สุขะธรรมโน สก.863 ลงวันที่ 9 ส.ค 49

เขตราชเทวี กรุงเทพ นายขจรชัย ผดุงไลย สก.1513

โทร 02-744-1640 

โทรสาร 02-236-5891
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เลขทะเบียน

รายการที่ตรวจสอบ

ถังกาช
ที่อยู วิศวกรผูตรวจบริษัท



                          รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบถังและการติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณสําหรับรถยนตที่ใชกาชปโตเลี่ยมเหลว (LPG) เปนเชื้อเพลิง

ลําดับ เลขที่หนังสือ

ที่ การติดตั้ง ใหความเห็นชอบ

อุปกรณ

16 วาที่รอยตรีปรีชา มาระกะ ประทีปกลการ เลขที่ 1/2 ซอย 1 วาที่รอยตรีปรีชา มาระกะ สก.2315 คค 04083./10243

ถ.ราชเชียงแสน อ.เมือง จ.เชียงใหม ลงวันที่ 15 ส.ค 49

โทร 0-5390-4227

โทรสาร.  -

17 วิทยาลัยเทคนิคเพรชบุรี เลขที่ 115 ถนนบริพัตร ต.ทาราบ นายลิลิต บุญเทียม สก.2091 คค 04083./10340

อ. เมือง จ.เพรชบุรี ลงวันที่ 17 ส.ค 49

โทร 0-3245-2432,0-3243-5705

โทรสาร.  -

18 หจก.ท.ทวีเอ็นเนี่ยริ่งลานนากรุป เลขที่ 344/5 หมู 8 ถ.เชียงใหม-หางดง นายทวีศักดิ์ ทวีวิทยาการ สก.2906 คค 0408.3/10479

ต.แมเหียะ อ.หางดง จ.เชียงใหม ลงวันที่ 21 ส.ค 49

โทร 08-1764-7027

โทรสาร.  -

19 รานชัยหมากกระจาย เลขที่ 671 หมู 8 แขวงบางประกอก นายสุวรรณ สุนทรีรัตน สก.531 คค 04083./14040

เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพ ลงวันที่ 3 พ.ย 49

โทร 02-427-2584,02-872-6995

โทรสาร.  -

20 บริษัท ออลลี่ ออโตแกส จํากัด เลขที่ 713 หมู 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต นายสัมฤทธิ์ ทองสุข สก.3048 คค 0408.3/14409

อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ลงวันที่ 9 พ.ย 49

โทร 08-1815-3703,08-1559-1275

โทรสาร.  -
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รายการที่ตรวจสอบ

บริษัท วิศวกรผูตรวจ เลขทะเบียนที่อยู
ถังกาช



                           รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบถังและการติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณสําหรับรถยนตที่ใชกาชปโตเลี่ยมเหลว (LPG) เปนเชื้อเพลิง

ลําดับ เลขที่หนังสือ

ที่ การติดตั้ง ใหความเห็นชอบ

อุปกรณ

21 บริษัท หยงหลี อินเตอรเนชั่นแนล 240 ตรงขามซอยออนนุช 61 ถ.ออนนุช นายปรีชา เหมมัน สก.3014 คค 0408.3/14918

จํากัด แขวงประเวศ กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 21 พ.ย 49

โทร 02-721-7328-9,02-721-7862

โทร 02-721-7861

22 หจก. ยโสธรศุภนิมิต 251 หมู 9 ถ.แจงสนิท ต.เขื่องคํา นายศิริพรรณ วงษสมศรี สก.3086 คค 0408.3/14969

อ.เมือง จ.ยโสธร ลงวันที่ 22 พ.ย 49

โทร.   -

โทรสาร.  -

23 หจก. งามวงศวานสองกาช 80/15 หมู 2 ซอยงามวงศวาน 2 นายไพโรจน โรจนวัฒนา สก.1579 คค 0408.3/15054

ถ. งามวงศวาน บางเขน ลงวันที่ 23 พ.ย 49

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทร.   -

โทรสาร.  -

24 บริษัท ควอลิเทค จํากัด เลขที่ 27/12 หมูที่ 5 ถ.ศรีนครินทร นายสรรพัชญ รัตคาม วก.676 คค 04083./15148

ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม วก.685 ลงวันที่ 27 พ.ย 49

โทร 02-8961-408-10 นายชาญณรงค ทิชินพงศ สก.2484

โทรสาร 02-869-2028 นายไชยพงษ บวรพงษสกุล สก.3033

นายพรเทพ ชัยกิจสิริพันธุ สก.3026

นายภราดร ภัทราวุธ สก.2900

นายกุลชน แกวสีปาด สก.3128
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บริษัท

รายการที่ตรวจสอบ

ถังกาช
ที่อยู วิศวกรผูตรวจ เลขทะเบียน
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ลําดับ เลขที่หนังสือ

ที่ การติดตั้ง ใหความเห็นชอบ

อุปกรณ

25 บริษัท มีคุณคา จํากัด เลขที่ 1518/5 ถ.ประชาราษฎร สาย 1 นายโอบนิธิ ทรายงาม วก.489 คค 0408.3/15173

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ นายวรินทร อุตกฤษฎ สก.2461 ลงวันที่ 27 พ.ย 49

โทร 02-586-7788

โทรสาร 02-587-5007

26 บริษัท ไทยเทค เอ็นจิเนี่ยริ่ง เลขที่ 8 ซอยพหลโยธิน 30 ถ.พหลโยธิน นายสมเกียรติ นิมิตยนต สก.2558 คค 0408.3/15228

จํากัด แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ ลงวันที่ 28 พ.ย 49

โทร 02-939-7511

โทรสาร 02-939-7512

27 บริษัท บานพอนออโตไทร จํากัด เลขที่ 107/1 หมู 5 ถ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 นายประจวบ ชัยเพรช สก.2682 คค 0408.3/15552

ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ลงวันที่ 8 ธ.ค 49

โทร.  -

โทรสาร.  -

28 บริษัท ซินโนเมท จํากัด เลขที่ 21/7 หมู 4 ถ.ซอมสราง นายบุญฤทธิ์ วัฒนวิสุทธิ์ สก.1843 คค 0408.3/15598

ต.บานใหม อ.เมือง จ.ปทุมธานี ลงวันที่ 8 ธ.ค 49

โทร.  -

โทรสาร.  -

29 บริษัท วัน-โอ-ไฟร คอมเมอรเชียล เลขที่ 24/635 หมู 7 ซอยลาซาล 73 นายยงยุทธ สรอยโมลี สก.648 คค 0408.3/15951

จํากัด ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ ลงวันที่ 19 ธ.ค 49

โทร.  -

โทรสาร.  -

ขอมูล วันที่ 29 พฤษภาคม 2550 หนา 6/10
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เลขทะเบียน



                         รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบถังและการติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณสําหรับรถยนตที่ใชกาชปโตเลี่ยมเหลว (LPG) เปนเชื้อเพลิง

ลําดับ เลขที่หนังสือ

ที่ ถังกาช การติดตั้ง ใหความเห็นชอบ

อุปกรณ

30 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายสัญญา ศรีอําไพ สก.2464 คค 0408.3/16125

ถ.สนามบิน ต.ในเมือง จ.พิษณุโลก ลงวันที่ 22 ธ.ค 49

โทร.  -

โทรสาร.  -

31 หจก.ราชสีมา ทีเจ เลขที่ 1216-1218 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง นายสุรพันธ หนูรอด สก.2464 คค 0408.3/16252

อ.เมือง จ.นครราชสีมา ลงวันที่ 27 ธ.ค 49

โทร.  -

โทรสาร.  -

32 นายประเสริฐ ชึขุนทด ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย นายประเสริฐ ชึขุนทด สก.1438 คค 0408.3/016

เขต 6 ขอนแกน ลงวันที่ 8 ม.ค 50

เลขที่ 35 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน

โทร.  -

โทรสาร.  -

33  อูอมรพล ออโตเซอรวิส เลขที่ 131 หมู 1 ถ.พหลโยธิน ต.ปากขาวสาร นายอมรพล  ธูปะวิโรจน สก.1313 คค 0408.3/693

อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 ลงวันที่ 22 ม.ค 50

โทร 0-3631-0255,0-6668-6027

โทรสาร.  -

34 อูศักดิ์คารเซอรวิส เลขที่ 3 ถ.รามคําแหง แขวงสะพานสูง นายเชาวลิตร  บุญจันทร วก.601 คค 0408.3/694 

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 22 ม.ค 50

โทร 02-207-0568,081-6385-784

โทรสาร.  -

ขอมูล วันที่ 29 พฤษภาคม 2550 หนา 7/10

เลขทะเบียนบริษัท ที่อยู วิศวกรผูตรวจ

รายการที่ตรวจสอบ



                         รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบถังและการติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณสําหรับรถยนตที่ใชกาชปโตเลี่ยมเหลว (LPG) เปนเชื้อเพลิง

ลําดับ เลขที่หนังสือ

ที่ ถังกาช การติดตั้ง ใหความเห็นชอบ

อุปกรณ

35 รานอําไพแกส เลขที่ 36/32 หมู 4 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ทาชาง นายศุภรัตน  แสงจันทร สก.2141 คค 0408.3/700

อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ลงวันที่ 22 ม.ค 50

โทร 081-6175-270

โทรสาร.  -

36 บริษัท วีอารพี เอ็นจิเนียริ่ง เลขที่ 85/4 ถ.บางกรวย-ไทรนอย นายวิจิตร จิระวะนันท วก.708 คค 04083./1249

แอนด เทรดดิ่ง จํากัด ต.บางรักใหญ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี นายไพโรจน ลลิดสาพันธชัย สก.3016 ลงวันที่ 6 ก.พ 50

โทร.02-594-1432,02-571-5013-7

โทรสาร.02-571-5017

37 บริษัท ยู.วี.ทรานแซ็คท จํากัด เลขที่ 26/473 หมูที่ 6 แขวงสายไหม นายโพยม กําเหนิดรัตน วก.673 คค 0408.3/1853

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 19 ก.พ 50

โทร. 02-514-1460,08-1621-3498

โทรสาร.  -

38 นายสุรวัชร โฉมยงค เลขที่ 14 หมู 5 ถ.สุริยเดชบํารุง ต.รอบเมือง นายสุรวัชร โฉมยงค สก.2905 คค 0408.3/1889

อ.รอยเอ็ด จ.รอยเอ็ด ลงวันที่ 20 ก.พ 50

โทร.08-6862-6447

โทรสาร.  -

39 บริษัท แอลเอ็นจีวี คอนซัลแทนส เลขที่ 130 ซ.รามอินทรา 40 แยก 6 นายสุนทร น้ําเพรช สก.2043 คค 0408.3/2533

จํากัด ถ.รมอินทรา แขวลคลองกุม เขตบึงกุม นายสหเทพ จอยประดิษฐ สก.3159 ลงวันที่ 2 มี.ค 50

กรุงเทพมหานคร10320

โทร.02-949-7845-8

โทรสาร.02-944-1512

ขอมูล วันที่ 29 พฤษภาคม 2550 หนา 8/10

บริษัท ที่อยู วิศวกรผูตรวจ

รายการที่ตรวจสอบ

เลขทะเบียน



                         รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบถังและการติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณสําหรับรถยนตที่ใชกาชปโตเลี่ยมเหลว (LPG) เปนเชื้อเพลิง

ลําดับ เลขที่หนังสือ

ที่ ถังกาช การติดตั้ง ใหความเห็นชอบ

อุปกรณ

40 บริษัท ไทยจีเทค จํากัด เลขที่ 143/7 หมูที่ 11 ถ.สุขสวัสดิ์ นายณัฐพรรษ หาญธีระชัยกุล วก.635 คค 0408.3/2807

ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย นายพลพีร จิรกิจถิรพัฒน สก.1481 ลงวันที่ 12 มี.ค 50

จ.สมุทรปราการ

โทร.02-815-5008,02-425-0103-4

โทรสาร.02-425-8926

41 นายสมบูรณ  เสมราช เลขที่ 75/4 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร นายสมบูรณ  เสมราช สก.2899 คค 0408.3/3741

อ.เมือง จ.มุกดาหาร ลงวันที่ 28 มี.ค 50

โทร.08-1601-5732

โทรสาร. -

42 บริษัท ซีเอ็นจีออโต จํากัด เลขที่ 99/2 หมูที่ 5 ถ.นนทบุรี-ปทุมธานี นายรักชาติ  เหล็กบุญเพชร สก.3155 คค 0408.3/3817

ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ลงวันที่ 30 มี.ค 50

โทร.02-978-2358, 084-961-9566

โทรสาร. 02-978-4089

43 มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 19/2 หมูที่ 2 ต.แมกา นายนพรัตน  เกตุขาว สก.3265 คค 0408.3/3819

วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา ลงวันที่ 30 มี.ค 50

โทร.

โทรสาร.

44 บริษัท เอ็น เค ซี มอเตอร จํากัด เลขที่ 635 ถ.สมเด็จพระเจาตากสิน นายยงยุทธ สมิทธากร วก.775 คค 0408.3/3951

แขวงสําเหร  เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร นายวิจิตรพงศ  โชคสมงาม สก.2539 ลงวันที่ 3 เม.ย 50

โทร.02-8775-577,081-8256-968

        086-9704-290

โทรสาร.02-8775-577

ขอมูล วันที่ 29 พฤษภาคม 2550 หนา 9/10

รายการที่ตรวจสอบ

บริษัท ที่อยู วิศวกรผูตรวจ เลขทะเบียน



                         รายชื่อผูไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจและทดสอบถังและการติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณสําหรับรถยนตที่ใชกาชปโตเลี่ยมเหลว (LPG) เปนเชื้อเพลิง

ลําดับ เลขที่หนังสือ

ที่ ถังกาช การติดตั้ง ใหความเห็นชอบ

อุปกรณ

45 หจก. ท.ทวี เอ็นจิเนี่ยริ่ง เลขที่ 344/5 ถ.เชียงใหม-หางดง หมูที่ 8 นายทวีศักดิ์  ทวีวิทยาการ สก.2906 คค 0408.3/4295

ลานนากรุป ต.แมเหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม ลงวันที่ 12 เม.ย 50

โทร.  -

โทรสาร.  -

46 รานธงชัยมอเตอร เลขที่ 179/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง นายธนกร ธระเสนา สก.2609 คค 0408.3/4784

อ.ขอนแกน จ.ขอนแกน 40000 ลงวันที่ 26 เม.ย 50

โทร. 081-7081-877

โทรสาร.  -

ขอมูล วันที่ 29 พฤษภาคม 2550 หนา 10/10

รายการที่ตรวจสอบ

บริษัท ที่อยู วิศวกรผูตรวจ เลขทะเบียน


