
ล ำดบั ชือ่รำ้นคำ้ สำขำ ทีอ่ยู่ รหสัไปษณีย์ เบอรโ์ทร
1 รา้นท-ีช็อป อมิพเีรยีลส าโรง 85/77 ซ.หมูบ่า้นพฤกษาทาว ซ.11 หมูท่ี ่5 ถ.ประดษิฐส์โมสร ต.บางเมอืงใหม ่อ.เมอืงจ.สมทุรปราการ 10270 021830788
2 JC PLUS TECHNOLOGY ส านักงานใหญ่ 999 ม.1 ถ.สขุมุวทิ ต.ส าโรงเหนอื อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 023805846
3 เจซพีลสัเทคโนโลยี่ ส านักงานใหญ่ 123/1020 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10270 023805846
4 รา้น โอปณุณ์โฟน ส านักงานใหญ่ 498/1 บิ๊กซสีมทุรปราการ หอ้ง 2CR20 ต.ปากน ้า อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 027020911
5 พลไพศาล โรบนิสนั สมทุรปราการ 789 ม.2 โรบนิสนัสมทุรปราการ ชัน้ 3 หอ้ง 328 ถ.สขุมุวทิ ต.ทา้ยบา้นใหม ่อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10280 0868328888
6 ยเูทคเซน็เตอร์ ส านักงานใหญ่ 474/26 ม.2 ต.บา้นคลองสวน อ.พระสมทุรเจดยี ์จ.สมทุรปราการ 10290 024628605
7 เอ.พ.ีโมบาย บิ๊กซ ีราชด าริ 97/11 บิ๊กซรีาชด าร ิล็อค C05 ชัน้ 4 ถ.ราชด าร ิแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330 02-2526788
8 เซเวน่โฟน เทรดดิง้ สนญ. 99/29 ม.1 หอ้งเลขที ่R244 มารเ์ก็ตวลิเลจสวุรรณภูม ิชัน้ 2 ต.ราชาเทวะ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540 023250984
9 พลไพศาล 2 โลตสั บางพลี 99/27 หมู ่1 อาคารโลตสับางพล ีชัน้ที ่1 หอ้งที ่9 ต.ราชาเทวะ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540 0868328888
10 พลไพศาล สนญ. 99/27 ม.1 โลตสับางพล ีต.ราชาเทวะ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540 023165140
11 พลไพศาล มาเก็ตวลิเล็จ สวุรรณภูมิ 99/29 หมู ่1 มาเก็ตวลิเลจ สวุรรณภูม ิหอ้ง K0226 ชัน้ S202 ต.ราชาเทวะ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540 0868328888
12 พลไพศาล 2 โลตสั บางพลี 99/27 หมู ่1 อาคารโลตสับางพล ีต.ราชาเทวะ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540 0868328888
13 พลไพศาล สนญ. 99/27 ม.1 โลตสับางพล ีต.ราชาเทวะ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540 023165140
14 พลไพศาล มาเก็ตวลิเล็จ สวุรรณภูมิ 99/29 หมู ่1 มาเก็ตวลิเลจ สวุรรณภูม ิหอ้ง K0226 ชัน้ S202 ต.ราชาเทวะ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540 0868328888
15 พลไพศาล โรบนิสนั สมทุรปราการ 789 ม.2 โรบนิสนัสมทุรปราการ ชัน้ 3 หอ้ง 328 ถ.สขุมุวทิ จ.สมทุรปราการ 10540 0868328888
16 ธันยาภัทร ์โมบาย ส านักงานใหญ่ คลองหลวง ปทมุธานี 12120 029091775
17 เมา้ทแ์ซด ส านักงานใหญ่ คลองหลวง ปทมุธานี 12120 029094823
18 เอฟ เอ็กซ ์เทเลคอม ส านักงานใหญ่ 99 ม.8 ศนูยก์ารคา้เซยีรังสติ ชัน้จ ีหอ้งจเีอ็น040 ถ.พหลโยธนิ ล าลกูกา ปทมุธานี 12130 029260885
19 เอฟ เอ็กซ ์เทเลคอม เซยีรังสติ 99 ม.8 ศนูยก์ารคา้เซยีรรั์งสติ ชัน้จ ีหอ้ง จบี0ี18 ถ.พหลโยธนิ ล าลกูกา ปทมุธานี 12130 029926885
20 สมประภา ส านักงานใหญ่ ล าลกูกา ปทมุธานี 12130 0915035559
21 เอฟ เอ็กซ ์เทเลคอม บิ๊กซ ีล าลกูกา 1 10 ม.12 บิ๊กซซีเูปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาล าลกูกา 1 ต.บงึค าพรอ้ย ล าลกูกา ปทมุธานี 12150 029926885
22 บรษัิท แอดไวซว์เิศษ จ ากัด อา่งทอง 213/19-20 ม.7 ต.ศาลเจา้โรงทอง อ.วเิศษชัยชาญ จ.อา่งทอง 14110 035632226
23 บรษัิท แอดไวซว์เิศษ จ ากัด (สาขา 1) สาขา 1 213/19-20 ม.7 ต.ศาลเจา้โรงทอง อ.วเิศษชัยชาญ จ.อา่งทอง 14110 035632226
24 กรุป๊เซเวน่เทเลคอม สนญ. 128/49 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรยีว อ.เมอืงสระบรุ ีจ.สระบรุี 18000 036351523
25 นวจักรภัณฑโ์ฟน สระบรุี 4/24 ถ.เทศบาล 6 ต.ปากเพรยีว อ.เมอืงสระบรุ ีจ.สระบรุี 18000 036212139
26 รา้นมกิซโ์ฟน ชลบรุี 55/88-89 ม.1 ต.เสม็ด อ.เมอืงชลบรุ ีจ.ชลบรุี 20000 038053779
27 รา้นมกิซโ์ฟน ชลบรุี 55/88-89 ม.1 ต.เสม็ด อ.เมอืงชลบรุ ีจ.ชลบรุี 20000 038053779
28 แอลซบี ีโมบาย ซพัพลาย แปซฟิิค พารค์ ศรรีาชา 90 อาคารแปซฟิิค พารค์ หอ้ง 210 ชัน้ FL-02 ถ.สขุมุวทิ ต.ศรรีาชา อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20110 033002798
29 แอลซบี ีโมบาย ซพัพลาย แปซฟิิค พารค์ ศรรีาชา 90 อาคารแปซฟิิค พารค์ หอ้ง 210 ชัน้ FL-02 ถ.สขุมุวทิ ต.ศรรีาชา อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20110 033002798
30 แอลซบี ีโมบาย ซพัพลาย ส านักงานใหญ่ 98/212 หมูท่ี ่9 ต.บงึ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 038199212
31 แอลซบี ีโมบาย ซพัพลาย ส านักงานใหญ่ 98/212 หมูท่ี ่9 ต.บงึ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 038199212
32 100 ลา้นเทโลโฟน ระยอง 75,77 ซ.ศนูยก์ารคา้สาย 4 ถ.สขุมุวทิ ต.ทา่ประดู ่อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038624991
33 แอลซบี ีโมบาย ซพัพลาย เซน็ทรัล ระยอง 888 ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 038913858
34 เคเคโมบาย ระยอง 192/1 ม.5 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 038025897
35 แอลซบี ีโมบาย ซพัพลาย โลตสั นคิมพัฒนา 28 หา้งเทสโกโ้ลตสั นคิมพัฒนา หมูท่ี ่2 ต.นคิมพัฒนา อ.นคิมพัฒนา จ.ระยอง 21180 038636495
36 รา้นโทโมบาย ฉะเชงิเทรา อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรา 24000 038-981698
37 แอดไวซ ์นครนายก นครนายก 173/8 ม.1 ถ.สวุรรณศร ต.ทา่ชา้ง อ.เมอืงนครนายก จ.นครนายก 26000 037311128
38 โคราชนวกจิ คอมมนูเิคชัน่  สนญ. 99 ถ.ไชยณรงค ์ต.ในเมอืง         อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044268499
39 โคราชนวกจิ คอมมนูเิคชัน่  คลงัพลาซา่ 24 ถ.จอมสรุางคย์าตร ์ต.ในเมอืง  อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 044268499
40 โคราชนวกจิ คอมมนูเิคชัน่  เทอมนิอล 21 โคราช 99 ถ.มติรภาพ-หนองคาย ต.ในเมอืง  อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 044078000 
41 โคราชนวกจิ คอมมนูเิคชัน่  เซน็ทรัลพลาซา่ โคราช 990,998 ถ.มติรภาพ-หนองคาย       ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 044001645 
42 โคราชนวกจิ คอมมนูเิคชัน่  ไอทพีลาซา่ โคราช 324 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง         อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 044951200
43 บรษัิท เควเีทเลคอม จ ากัด เดอะมอลลน์ครราชสมีา ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง จ.นครราชสมีา 30000 044342115
44 หา้งหุน้สว่นจ ากัด โบนัสเทเลคอม เดอะมอลลน์ครราชสมีา ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง จ.นครราชสมีา 30000 044393383
45 บจก.เอสโซน พลสั เดอะมอลลน์ครราชสมีา ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง จ.นครราชสมีา 30000 044078215
46 นฏกรเทเลคอม เดอะมอลลน์ครราชสมีา 243/176 ซ.วดัทา่ตะโก ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044-000765
47 แอดไวท ์สวุรรณคหูา CTP Udonthani 64 ม.7 ต.สวุรรณคหูา อ.สวุรรณคหูา จ.หนองบัวล าภู 39270 042-372527
48 อดุร เทเลคอม 2549 CTP Udonthani 453/2 ม.10 ต.กมุภวาปี อ.กมุภวาปี จ.อดุรธานี 41110 042-334816
49 หจก.ซมีอส ไอที CTP Udonthani 228 ม.10 ต.บา้นผอื อ.บา้นผอื จ.อดุรธานี 41160 042-187775
50 รา้นเฟรชโมบาย BC Nakornphanom 9/2 บิ๊กซ ีนครพนม ถ.นติโย ต.หนองญาต ิอ.เมอืง จ.นครพนม 48000 091-7173113
51 รา้นมกุดาหารสือ่สาร BC Mukdaharn 122/8 ถ.ววิธิสรุการ ต.มกุดาหาร อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 49000 042-632045
52 แมว่งัสือ่สาร บิ๊กซ ีเชยีงใหม่ 208 ม.3 ต.ทา่ศาลา อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่ 50000 052009130
53 แมว่งัสือ่สาร บิ๊กซ ีเชยีงใหม ่2 94 ม.4 ต.หนองป่าคร่ัง อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่ 50000 052009133
54 แมว่งัสือ่สาร แอรพ์อรต์ เชยีงใหม่ 2 หอ้ง 353 ถ.มหดิล ต.หายยา อ.เมอืงเชยีงใหม่ 50100 053202763
55 แมว่งัสือ่สาร พันทพิ เชยีงใหม่ 152/1 หอ้ง 1152-53 ต.ชา้งคลา้น อ.เมอืงเชยีงใหม่ 50100 053288095
56 แมว่งัสือ่สาร แมร่มิ 535/2 ม.1 ต.รมิใต ้อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม่ 50180 053861114
57 แมว่งัสือ่สาร กาดสวนแกว้ 21 ถ.หว้ยแกว้ ต.สเุทพ อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่ 50200 052009124
58 แมว่งัสือ่สาร กาดสวนแกว้ 21 ถ.หว้ยแกว้ ต.สเุทพ อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่ 50200 052009124
59 แมว่งัสือ่สาร นคิม ล าพนู 1/91 ม.4 ต.บา้นกลาง อ.เมอืง จ.ล าพนู 51000 053552973
60 แมว่งัสือ่สาร นคิมพลาซา่ 165 ม.4 ต.บา้นกลาง อ.เมอืงล าพนู จ.ล าพนู 51000 053582701
61 แมว่งัสือ่สาร ล าปาง 54/43 ต.สบตุย๋ อ.เมอืงล าปาง จ.ล าปาง 52100 054224780
62 แมว่งัสือ่สาร โลตสั หา้งฉัตร 216/1 ม.6 ต.หา้งฉัตร อ.หา้งฉัตร จ.ล าปาง 52190 054338189
63 แมว่งัสือ่สาร บิ๊กซ ีแพร่ 600 ม.9 ต.นาจักร อ.เมอืงแพร ่จ.แพร่ 54000 054060101
64 แมว่งัสือ่สาร โลตสั แพร่ 55/4 ม.1 ต.ทุง่กวาว อ.เมอืง จ.แพร่ 54000 054060103
65 แมว่งัสือ่สาร โลตสั น่าน 320 ม.4 ต.ดูไ่ต ้อ.เมอืงน่าน จ.น่าน 55000 054050101
66 แมว่งัสือ่สาร โลตสั เถนิ 371 ม.2 ต.ลอ้มแรด อ.เถนิ จ.ล าปาง 55000 054326688
67 แมว่งัสือ่สาร โลตสั เวยีงสา 725 ม.4 ต.กลางเวยีง อ.เวยีงสา จ.น่าน 55110 054050105
68 แมว่งัสือ่สาร พะเยา 7/23 ถ.ประตกูลอง 2 ต.เวยีง อ.เมอืงพะเยา จ.พะเยา 56000 054483838
69 แมว่งัสือ่สาร โลตสั พะเยา 669 ม.3 ต.ทา่วงัทอง อ.เมอืงพะเยา จ.พะเยา 56000 054070103
70 แมว่งัสือ่สาร โลตสั เชยีงค า 369 ม.5 ต.หยว่น อ.เชยีงค า จ.พะเยา 56110 054010101
71 แมว่งัสือ่สาร เชยีงราย 184 ม.11 ถ.รอบเวยีง อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 053746519
72 แมว่งัสือ่สาร เซน็ทรัล เชยีงราย 99/9 ม.13 ต.รอบเวยีง อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 052020172
73 แมว่งัสือ่สาร บิ๊กซ ีเชยีงราย 184 หอ้ง 224/1 ม.25 ต.รอบเวยีง อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 052020143
74 แมว่งัสือ่สาร โลตสั แมจั่น 245 ม.4 ต.แมจั่น อ.แมจั่น จ.เชยีงราย 57110 052020147
75 แมว่งัสือ่สาร โลตสั พานเชยีงราย 2567 ม.1 ต.เมอืงพาน อ.พาน จ.เชยีงราย 57120 052020148
76 แมว่งัสือ่สาร โลตสั แมส่าย 156 ม.5 ต.เวยีงพางค า อ.แมส่าย จ.เชยีงราย 57130 052020150
77 แมว่งัสือ่สาร โลตสั เชยีงของ 252 ม.10 ต.เวยีง อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย 57140 052020174
78 นครสวรรค ์เจเอ็มบี นครสวรรค์ 51 ต.ปากน ้าโพ อ.เมอืงนครสวรรค ์จ.นครสวรรค์ 60000 056228000
79 นครสวรรค ์เจ.เอ็ม.บี โลตสั เดอะวอลค์ 914/17 หมูท่ี ่10 ต.นครสวรรคต์ก อ.เมอืงนครสวรรค ์จ.นครสวรรค์ 60000 056000430
80 นครสวรรค ์เจ.เอ็ม.บี ว-ีสแควร ์พลาซา่ 320/11 ถ.สวรรคว์ถิ ีต.ปากน ้าโพ อ.เมอืงนครสวรรค ์จ.นครสวรรค์ 60000 056233150
81 เจ.เอ็ม.บ.ีไวรเ์ลสเน็ทเวอรค์ ส านักงานใหญ่ 51 ถ.สชุาดา ต.ปากน ้าโพ อ.เมอืงนครสวรรค ์จ.นครสวรรค์ 60000 055030528
82 นครสวรรค ์เจ.เอ็ม.บ.ี ก าแพงเพชร 613/1 ถ.เจรญิสขุ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 62000 055853947
83 แมว่งัสือ่สาร บิ๊กซ ีตาก 18/3 ถ.พหลโยธนิ ต.ระแหง อ.เมอืงตาก จ.ตาก 63000 055030110
84 เสยีงทพิย ์การด์โฟน พษิณุโลก 108/4-5 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมอืง อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055-252-633
85 เสยีงทพิย ์การด์โฟน พษิณุโลก 110/1 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมอืง อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055-252-633
86 เสยีงทพิย ์การด์โฟน เซน็ทรัล พษิณุโลก 9/99 หมูท่ี ่5 ต.พลายชมุพล อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055-338-556
87 นครสวรรค ์เจ.เอ็ม.บี โลตสั เพชรบรูณ์ 929 หมูท่ี ่2 ต.สะเดยีง อ.เมอืงเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์ 67000 056228000
88 รา้นดแีอนดเ์อ็ม โฟน สนญ. ส านักงานใหญ่ 754 ซ.B05 BIG C นครปฐม อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034211760
89 TWIN SUN เมอืง กระบี่ 88/5 ถ.มหาราช ต.ปากน ้า อ.เมอืง จ.กระบี่ 81000 075611119
90 TWIN SUN ออปโป้ โลตสั กระบี่ 191 ม.12 ถ.เพชรเกษม ต.กระบีน่อ้ย อ.เมอืง จ.กระบี่ 81000 0991529000
91 ทวนิซนั (รา้น J9) เมอืงกระบี่ 88/5 ถ.มหาราช ต.ปากน ้า อ.เมอืงกระบี ่จ.กระบี่ 81000 075-611119
92 ทวนิซนั (รา้น J9) ออปโป้ โลตสั กระบี่ 191 ม.12 ถ.เพชรเกษม ต.กระบีน่อ้ย อ.เมอืงกระบี ่จ.กระบี่ 81000 099-1529000
93 พเีอสคอมเทค (2008) กระบี่ 88/23-24 ถ.มหาราช ต.ปากน ้า อ.เมอืงกระบี ่จ.กระบี่ 81000 075-631289
94 TWIN SUN กระบี่ 285/2 ม.2 ต.เหนอืคลอง อ.เหนอืคลอง จ.กระบี่ 81130 075636663
95 ทวนิซนั (รา้น J9) เหนอืคลอง 285/2 ม.2 ต.เหนอืคลอง อ.เหนอืคลอง จ.กระบี่ 81130 075-636663
96 TWIN SUN เขาพนม 241-241/1 หมูท่ี ่5 ถ.เหนอืคลอง-ชัยบรุตี.เขาพนม อ.เขาพนมจ.กระบี่ 81140 075818792
97 ทวนิซนั (รา้น J9) เขาพนม 241-241/1 หมูท่ี ่5 ถ.เหนอืคลอง-ชัยบรุ ีต.เขาพนม อ.เขาพนม 81140 075-818792
98 TWIN SUN โลตสั อา่วนาง 696 หมูท่ี ่2 ต.อา่วนาง อ.เมอืง จ.กระบี่ 81180 075637197
99 พลอยโมบาย สรุาษฎรธ์านี 130 ม.1 บิ๊กซซีเูปอรเ์ซน็เตอร ์หอ้งเลขที ่2BB005 ชัน้ที ่2 ถ.เลีย่งเมอืง ต.บางกุง้ 84000 077-963876
100 ฟิวเจอรช์็อปแอนดค์อมมนูเิคชัน่ HEAD OFFICE 2 ถ.ทา่ชนะ ต.ตลาด  อ.เมอืงสรุาษฎรธ์าน ี จ.สรุาษฎรธ์าน ี อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077-216478
101 ฟิวเจอรช์็อปแอนดค์อมมนูเิคชัน่ ทา่ชนะ 4,6 ถ.ทา่ชนะ ต.ตลาด อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์าน ี 84000 077-216467
102 ฟิวเจอรช์็อปแอนดค์อมมนูเิคชัน่  บิ๊กซ ีสรุาษฎรธ์านี 130 ม.1 หอ้งเลขที ่2CR209       ชัน้ 2 ถ.เลีย่งเมอืง ต.บางกุง้ อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์าน ี 84000 077-224340
103 ฟิวเจอรช์็อปแอนดค์อมมนูเิคชัน่ BRANCH 1 88 หมูท่ี ่10 ต.วดัประดู ่ อ.เมอืงสรุาษฎรธ์าน ีจ.สรุาษฎรธ์าน ี 84000
104 ฟิวเจอรช์็อปแอนดค์อมมนูเิคชัน่ BRANCH 3 130 หมูท่ี ่1 ถ.เลีย่งเมอืง   ต.บางกุง้ อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี 84000
105 ฟิวเจอรช์็อปแอนดค์อมมนูเิคชัน่ BRANCH 6 88 หอ้งเลขที ่241 ชัน้ที ่2     หมูท่ี ่10 ต.วดัประดู ่อ.เมอืงสรุาษฎรธ์าน ีจ.สรุาษฎรธ์าน ี 84000
106 CENTER MOBILE CTP SURATTHANI 97 หมูท่ี ่2 ต.เวยีง อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี 84110 080-5333666
107 PN PHONE CTP SURATTHANI 97 ม.2 ต.เวยีง อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี 84110 077435079
108 ฟิวเจอรช์็อปแอนดค์อมมนูเิคชัน่ BRANCH 4 222 หมูท่ี ่1 ต.เวยีงสระ อ.เวยีงสระ จ.สรุาษฎรธ์านี 84190
109 OMOBILE CTP SURATTHANI 112 หมูท่ี ่4 ต.บางสวรรค ์อ.พระแสง จ.สรุาษฎรธ์านี 84210 061-1414576
110 AOR MOBILE CTP SURATTHANI 204 ม.2 ต.บา้นนา อ.บา้นนาเดมิ จ.สรุาษฎรธ์านี 84240 077901501
111 หจก. ไฮเทค คอมพวิเตอร ์แอนด ์เน็ตเวอรค์ โอเชีย่น ชมุพร 188/181 ถ.ศาลาแดง ต.ทา่ตะเภา อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 86000 093-5767784
112 หจก. ไฮเทค คอมพวิเตอร ์แอนด ์เน็ตเวอรค์ โลตสั ชมุพร 176 หมูท่ี ่3 ต.วงัไผ ่อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 86000 077-659929,093-5787764
113 หจก. ไฮเทค คอมพวิเตอร ์แอนด ์เน็ตเวอรค์ ชมุพร 144/1 ถ.กรมหลวงชมุพร ต.ทา่ตะเภา อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 86000 077-507172
114 ฟิวเจอรช์็อปแอนดค์อมมนูเิคชัน่ บิ๊กซชีมุพร 195 ม.3 ต.วงัไผ ่อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 86000 062-6428592
115 กอกุง้โมบายช็อป ชมุพร 544/1-2 หมูท่ี ่4 ต.วงัตะกอ อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 86110 077-973719,097-1462494
116 มารช์โฟน ชมุพร 33/2 ต.ดอนยาง อ.ปะทวิ จ.ชมุพร 86210 077-656339 ,077630897,081-9563882
117 World telecom สนญ. 55/3 ถ.ศรภีูวนารถ  ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ ่จ.สงขา 90110 074-261799
118 สมารท์อนิเตอรซ์สิเต็ม สนญ. 677(GC049) ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 074801681
119 TWIN SUN ออปโป้ บิ๊กซ ีสตลู 959 หมูท่ี ่7 หอ้งเลขที ่GCR136 ต.คลองขดุ อ.เมอืง จ.สตลู 91000 0627675000
120 TWIN SUN บิ๊กซ ีสตลู 959 ม.7 ต.คลองขดุอ.เมอืง จ.สตลู 91000 074741960
121 TWIN SUN ซมัซงุ บิ๊กซ ีสตลู 959 หอ้งเลขที ่GCR121/1หมูท่ี ่7 ต.คลองขดุ อ.เมอืง จ.สตลู 91000 074740668
122 TWIN SUN ส านักงานใหญ่ 850-851 หมู ่3 ต.ก าแพง อ.ละง ูจ.สตลู 91110 074782333
123 TWIN SUN โลตสัละงู 1473 ม.3 ต.ก าแพง อ.ละง ูจ.สตลู 91110 074775337
124 TWIN SUN ละง ูสตลู 1065-1066 ม.3 ต.ก าแพง อ.ละง ูจ.สตลู 91110 074832997
125 T-NETPHONE ตรัง 103/277 หมูท่ี ่6 ต.ควนปรงิ อ.เมอืงตรัง จ.ตรัง 92000 075-823499
126 TWIN SUN โรบนิสนัตรัง 138 หา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนัสาขาตรัง หอ้งIT06-1-4 ชัน้ 2Fถ.พัทลงุ ต.ทับเทีย่งอ.เมอืงตรัง จ.ตรัง 92000 075290500
127 TWIN SUN สมารท์ช็อปโรบนิสนั 138 หา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนัสาขาตรัง หอ้งB-206/1 ชัน้ 2Fถ.พัทลงุ ต.ทับเทีย่งอ.เมอืงตรัง จ.ตรัง 92000 075227227
128 TWIN SUN ตรัง 48/2 ถ.รัษฎา ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืงตรัง จ.ตรัง 92000 075211990
129 TWIN SUN ตรัง 102/2 ถ.รัษฎา ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 075581944
130 TWIN SUN ตรัง 138 หา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั หอ้งIT06-1-4 ชัน้ 2F ถ.พัทลงุ ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืงตรัง จ.ตรัง 92000 075290500
131 TWIN SUN ตรัง 350 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.หว้ยยอด อ.หว้ยยอดจ.ตรัง 92130 075271207
132 TWIN SUN โลตสัหว้ยยอด 481 ถ.เพชรเกษม ต.หว้ยยอด อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 92130 075271899
133 TWIN SUN ยา่นตาขาว 79 ม.1 ต.ยา่นตาขาวอ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง 92140 075282221
134 TWIN SUN กะปาง 161/1 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160 075290161
135 Techno world สนญ. 61,63 ถ.ยะรัง ต.อาเนาะร ูอ.เมอืง จ.ปัตตานี 94000 073-338010
136 นภดลโทรทัศน ์2 ยะลา 108-110 ถ.รวมมติร ต.สะเตง อ.เมอืง จ.ยะลา 95000 073214366
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ล ำดบั ชือ่รำ้นคำ้ สำขำ ทีอ่ยู่ รหสัไปษณีย์ เบอรโ์ทร
137 กรธวชัเทเลคอม สรุนิทร์  อ.รัตนบรุ ีจ.สรุนิทร์ 32130 044599599
138 บรษัิท วเีทคคอมพวิเตอร ์แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากัด ตลาดทา่มว่ง 313 หมูท่ี ่3 ต.ทา่มว่ง อ.เมอืงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุ ี 71000 034518887
139 บรษัิท วเีทคคอมพวิเตอร ์แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากัด วโีมบาย แยกวดัญวน 284/6 ถ.แสงชโูต ต.บา้นเหนอื อ.เมอืงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุี 71000 034602877
140 บรษัิท วเีทคคอมพวิเตอร ์แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากัด โรบนิสนั กาญจนบรุี 110 หมู ่9 ต.ปากแพรก อ.เมอืงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุี 71000 034603365
141 บรษัิท วเีทคคอมพวิเตอร ์แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากัด โลตสั กาญจนบรุี 355/3 ถ.แสงชโูต ต.ปากแพรก อ.เมอืงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุี 71000 034603332
142 บรษัิท วเีทคคอมพวิเตอร ์แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากัด บิ๊กซ ีกาญจนบรุี 786/8 ถ.แสงชโูตเหนอื อ.เมอืงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุี 71000 034602877
143 บรษัิท วเีทคคอมพวิเตอรแ์อนดเ์ทคโนโลย ีจ ากัด ส านักงานใหญ่ 275/7-8 ม.2 ถ.แสงชโูต ต.บา้นเหนอื อ.เมอืงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุี 71000 034517533
144 บรษัิท วเีทคคอมพวิเตอรแ์อนดเ์ทคโนโลย ีจ ากัด ท ีเอ็ม เค กาญจนบรุี 99/8 หมูท่ี ่1 ต.ทา่มะขาม ต.บา้นเหนอื อ.เมอืงกาญจนบรุี 71000 0644811588
145 รา้นโฟนโมบาย กาญจนบรุี ตลาดทา่เรอื ถ.รถไฟ 2 ต.ทา่เรอื อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรุี 71130 034510256
146 รา้น ซรีีส่ ์3 โฟน ส านักงานใหญ่ 754 ถ.เพชรเกษม ต.หว้ยจรเข ้อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034212444/082-7269964
147 รา้นเอกโมบาย  สนญ. ส านักงานใหญ่ 754 ล็อค E01 ถ.เพชรเกษม ต.หว้ยจรเข ้อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034255689
148 บรษัิท เท็น ดสิทรบิวิชัน่ จ ากัด เพชรบรุี 157/4 ม.8 ต.ธงชัย อ.เมอืงเพชรบรุ ีจ.เพชรบรุี 76000 032474349
149 บรษัิท เท็น ดสิทรบิวิชัน่ จ ากัด ซมัซงุเซอรว์สิ บิ๊กซเีพชรบรุี 130 หอ้ง GCR0115 ชัน้ G หมู ่1 ต.ตน้มะมว่ง อ.เมอืงเพชรบรุ ีจ.เพชรบรุี 76000
150 บรษัิท เท็น ดสิทรบิวิชัน่ จ ากัด วอกซช์อ๊ป บิ๊กซ ีเพชรบรุี 130 หอ้ง GCR0124/2 ชัน้ G-IN หมู ่1 ต.ตน้มะมว่ง อ.เมอืงเพชรบรุ ีจ.เพชรบรุี 76000 032474348
151 บรษัิท เท็น ดสิทรบิวิชัน่ จ ากัด เพชรบรุี 162 หอ้ง RR-208 ชัน้ 2F หมู ่1 อ.เมอืงเพชรบรุ ีจ.เพชรบรุี 76000 032491779
152 รา้น เคเอ เทเลคอม ส านักงานใหญ่ 30/43 ถ.ราษฎรพ์ล ี1 ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบรุี 76120 032471955
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