
ล ำดบั ชือ่รำ้นคำ้ สำขำ ทีอ่ยู่ รหสัไปษณีย์ เบอรโ์ทร

1 ไอท ีซติี้ เกตเวย ์เอกมัย 982/22 หอ้ง 3106 ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 02-108-2930
2 ไอท ีซติี้ บ ิ๊กซ ีพระราม 4 2929 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตนั  เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 02-661-5747
3 ไอท ีซติี้ เซน็ทรัลพระราม 3 OPPO 79/3 ถนนสาธปุระดษิฐ ์แขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 -
4 แสตมป์โมบายโซน สนญ. 94 ม.18 ถ.สขุสวสัดิ ์ต.บางพึง่ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130 024644277
5 ไอท ีซติี้ บ ิ๊กซ ีสขุสวสัดิ์ หอ้ง 2CR242 ชัน้ที ่2  94 หมูท่ี ่18 ถนน สขุสวสัดิ ์ต าบลบางพึง่ อ าเภอพระประแดง จังหวดัสมทุรปราการ 10130 02-464-4210
6 ไอท ีซติี้ ฟอรจ์นูทาวน ์ หอ้ง 2B23 ชัน้ที ่2  5 ถนน รัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10140 02-641-0428
7 ไอท ีซติี้ ฟอรจ์นูทาวน ์ 5 อาคารฟอรจ์นูทาวน ์หอ้ง034 ถ.รัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10140 02-641-1603
8 ดนั ไรท ์เทเลคอม สนญ. 6 ชัน้ 2 หอ้งเลขที ่บ1ี9-22 ถ.บางขนุเทยีน แขวงบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 024644218
9 ทจี ีเซลลลูา่รเ์วลิด์ เซน็ทรัล พระราม 2 160 ห.IT24 ช.24 ถ.พระราม 2 แสมด า กรงุเทพมหานคร 10150 028724606
10 ไอท ีซติี้ บ ิ๊กซ ีบางบอน 371 ถนนเอกชัย  แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 02-101-0387
11 ไอท ีซติี้ เซน็ทรัล พระราม 2 ชัน้2(หอ้ง242) 160 ถนนพระรามที2่ แขวงแสมด า   เขตบางขนุเทยีน กทม. 10150 02-0844688
12 ไอท ีซติี้ เซน็ทรัล พระราม 2 Dtac Shop 160 หอ้ง ไอท ี26 ถนนพระราม 2 แขวงแสมด า  เขตบางขนุเทยีน กทม. 10150 02-0746899
13 ไอท ีซติี้ โลตสั พระราม 2 88/2528 ศนุยก์ารคา้เทสโกโ้ลตสัซเูปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาพระราม 2 ถนนพระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 02-892-8282
14 ไอท ีซติี้ เซน็ทรัล พลาซา พระราม 2 หอ้ง IT32,IT33 ชัน้2 ถ.พระราม2 แขวงแสมด า   เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 02-872-4608
15 ไอท ีซติี้ ซคีอน บางแค 607 ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร 10160 02-116-9250
16 ไอท ีซติี้ เดอะมอลล ์บางแค ชัน้ 2 275 หมู1่ หอ้ง2S L12,13 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนอื  เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 02-454-5121
17 ไอท ีซติี้ โลตสั แจง้วฒันะ หอ้งที0่21PG015 300 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง  เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210 02-5507679
18 ป๊อบเทล ส านักงานใหญ่ 104/14-15 ถ.พหลโยธนิ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร 10220 029710038
19 ไอท ีซติี้ โลตสั หลกัสี่ หอ้งทีP่2025  599 หมูท่ี3่ ถนนพหลโยธนิ แขวงอนุสาวรยี ์ เขตบางเขน กทม. 10220 02-5210672
20 ไอท ีซติี้ โลตสั วชัรพล 3 ถนนวชัลพล แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน  กรงุเทพมหานคร 10220 02-1031406
21 ไอท ีซติี้ โลตสั รามอนิทรา 14/2 หมูท่ี ่8 ถ.ประดษิฐธ์รรมนูญ แขวงลาดพรา้ว  เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 02-935-9798
22 ไอท ีซติี้ แฟชัน่ไอสแ์ลนด ์ หอ้ง 3057A ชัน้ที ่3  587,589 ถนน รามอนิทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรงุเทพมหานคร 10230 02-947-6053
23 ไอท ีซติี้ แฟชัน่ไอสแ์ลนด ์2 หอ้ง 3030เอ-บ ีชัน้ที ่3  587,589,589/7-9 ถนน รามอนิทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรงุเทพมหานคร 10230 02-085-6855
24 ชพิเปอร์ สนญ. 2001 ถ.รามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 10240 027188244
25 ทจี ีเซลลลูา่รเ์วลิด์ เดอะมอลล ์บางกะปิ 3522 หอ้งเลขที ่ 2S-F3-4 ชัน้ 4 ศนูยก์ารคา้เดอะมอลล ์บางกะปิ เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240
26 ไอท ีซติี้ เดอะมอลล ์บางกะปิ  OPPO 3522 ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองจ่ัน  เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 02-3633101
27 ไอท ีซติี้ โลตสั บางกะปิ 3109 ถนนลาดพรา้ว  แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 02-0675755
28 ไอท ีซติี้ เซน็ทรัล หวัหมาก ชัน้ G หอ้ง G-17/1 ชัน้ที ่จ ี 177 ถนน รามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 02-314-0562
29 ไอท ีซติี้ เซน็ทรัล หวัหมาก ชัน้ G (HM2) หอ้งG13  177 ชัน้G (HM2) ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ  กรงุเทพมหานคร 10240 02-0615889
30 ไอท ีซติี้ เดอะมอลล ์บางกะปิ  หอ้ง เอ็ม17 ชัน้ที ่3  3522 ถนน ลาดพรา้ว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 02-019-4655
31 ไอท ีซติี้ เดอะมอลล ์บางกะปิ ชัน้3 (Kios) หอ้ง 3เอส-ซ4ี,ซ5ี ชัน้ที ่3  3522 ถนน ลาดพรา้ว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 02-363-3101
32 ไอท ีซติี้ พาราไดซ ์พารค์ หอ้ง 2C054 ชัน้ที ่2  61 ถนน ศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 02-7872090
33 ไอท ีซติี้ ซคีอนสแควร ์ศรนีครนิทร ์(VIVO)  904 หมู6่ ถ.ศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน  เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 02-1300385
34 ท-ีช็อป อมิพเีรยีลส าโรง 85/77 ซ.หมูบ่า้นพฤกษาทาว ซ.11 หมูท่ี ่5 ถ.ประดษิฐส์โมสร จ.สมทุรปราการ 10270 021830788
35 พลรวอีนิเตอรเ์ทรด ส านักงานใหญ่ 999 ม.1 หอ้ง R066/1 ชัน้ที ่4 ต.ส าโรงเหนอื อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 027568509
36 สมารท์โฟนอนิเตอร์ สนญ. 489/1 ชัน้ 2 บิ๊กซสีมทุรปราการ ถ.สขุมุวทิ ต.ปากน ้า จ.สมทุรปราการ 10270 027021291
37 โอปณุณ์โฟน สนญ. 498/1 บิ๊กซสีมทุรปราการ หอ้ง 2CR20 ต.ปากน ้า จ.สมทุรปราการ 10270 027020911
38 ไอท ีซติี้ โลตสั สมทุรปราการ 77 ถนนสายลวด ต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 02-3952936
39 ไอท ีซติี้ อมิพเีรยีลเวลิด ์ส าโรง REALME 999 หมู ่1 ถนนสขุมุวทิ  ต.ส าโรงเหนอื อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 02-0698778
40 ไอท ีซติี้ อมิพเีรยีลเวลิด ์ส าโรง OPPO 999 หมู ่1 ถนนสขุมุวทิ  ต.ส าโรงเหนอื อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ  จ.สมทุรปราการ 10270 -
41 ไอท ีซติี้ โลตสั ศรนีครนิทร์ 9 หมูท่ี ่6 ถนน ศรนีครนิทร ์ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 02-0553588
42 ไอท ีซติี้ โลตสั สมทุรปราการ Dtac Shop 77 ถนนสายลวด ต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 02-3952937
43 ไอท ีซติี้ บ ิ๊กซ ีสมทุรปราการ 498/1 ถ.สขุมุวทิ ต.ปากน ้า   อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 02-388-2640
44 ไอท ีซติี้ อมิพเีรยีลเวลิด ์ส าโรง (SAMSUNG)  หอ้ง อาร0์71 ชัน้ที ่4  999 หมูท่ี ่1 ถนน สขุมุวทิ ต าบลส าโรงเหนอื อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 0-2050-2253
45 ไอท ีซติี้  อมิพเีรยีลเวลิด ์ส าโรง  หอ้ง อาร ์065 ชัน้ที ่4  999 หมูท่ี ่1 ถนน สขุมุวทิ ต าบลส าโรงเหนอื อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จังหวดัสมทุรปราการ 10270 0-2004-4553
46 ไอท ีซติี้  โลตสั บางปู 2502 หมูท่ี3่  ต.บางปใูหม ่ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10280 02-119-7551
47 ยเูทคเซน็เตอร์ ส านักงานใหญ่ 474/26 ม.2 ต.บา้นคลองสวน อ.พระสมทุรเจดยี ์จ.สมทุรปราการ 10290 024628605
48 เฟซโซพ่ี พระราม 9 9/9 หอ้ง 22/2 ชัน้ B1 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 022482095
49 โฟน โฟน คอรป์อเรชัน่ โลตสั เสนา 49 หมูท่ี ่1 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรอียธุยา 10310 035782648
50 แม็กซ ์ลิง้ค ์อนิเตอรเ์ทรด ส านักงานใหญ่ 1770 โอเอไอทาวเวอร ์อาคาร 2 ชัน้ 12 ถ.เพชรบรุตีดัใหม ่กรงุเทพมหานคร 10310 026528824
51 แม็กซ ์ลิง้ค ์อนิเตอรเ์ทรด เซน็ทรัล พระราม 9 9/8,9/9 เซน็ทรัล พระราม 9 ชัน้ B1 หอ้งที ่B25 ถ.พระราม 9 กรงุเทพมหานคร 10320 0813744234
52 ไอท ีซติี้  โลตสั พระราม 1 (VIVO)   831 ถนน พระราม 1 แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330 02-0629331
53 ไอท ีซติี้  โลตสั พระราม 1  831 ถ.พระราม 1 แขวงวงัใหม ่  เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330 02-214-0284
54 ดวงสดุาโฟน สนญ. 123 ม.16 แขวงมนีบรุ ีเขตมนีบรุ ีกรงุเทพฯ 10510 029188820
55 ไอท ีซติี้  โลตสั สขุาภบิาล 3  101,101/1 ถนนรามค าแหง แขวงมนีบรุ ีเขตมนีบรุ ีกรงุเทพมหานคร 10510 02-0657588
56 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีสวุนิทวงศ ์(SAMSUNG)  29 ถนนสวุนิทวงศ ์แขวงมนีบรุ ี เขตมนีบรุ ีกรงุเทพมหานคร 10510 02-136-6557
57 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีสวุนิทวงศ ์ 123 หมูท่ี ่16 ถ.สวุทิวงศ ์แขวงมนีบรุ ี เขตมนีบรุ ีกรงุเทพมหานคร 10510 02-070-8855
58 ไอท ีซติี้  โรบนิสนั ลาดกระบัง  71 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร 10520 02-1204955
59 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีเคหะรม่เกลา้  8/1-3 ถนนเคหะรม่เกลา้  แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร 10520 02-5506447
60 ไอท ีซติี้  โรบนิสนั ลาดกระบัง OPPO  71 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง  กรงุเทพมหานคร 10520 02-1204955
61 ไอท ีซติี้  โลตสั หนองจอก 533 PG 011 ชัน้ 1  46 แขวงกระทุม่ราย เขตหนอกจอก กรงุเทพมหานคร 10530
62 เจซพีลสัเทคโนโลยี่ ส านักงานใหญ่ 123/1020 ม.3 ถ.เทพารักษ์ จ.สมทุรปราการ 10540 023805846
63 เซเวน่โฟน เทรดดิง้ สนญ. 99/29 ม.1 หอ้งเลขที ่R244 มารเ์ก็ตวลิเลจสวุรรณภูม ิชัน้ 2 จ.สมทุรปราการ 10540 023250984
64 เบทเทอร ์อัพ ส านักงานใหญ่ 45/40 ม.17 ถ.บางนาตราด ต.บางพลใีหญ ่อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540 027060026
65 พลไพศาล สนญ. 99/27 ม.1 โลตสับางพล ีต.ราชาเทวะ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540 023165140
66 พลไพศาล 2 โลตสั บางพลี 99/27 หมู ่1 อาคารโลตสับางพล ีชัน้ที ่1 หอ้งที ่9 ต.ราชาเทวะ จ.สมทุรปราการ 10540 0868328888
67 ไอท ีซติี้  มารเ์ก็ต วลิเลจ สวุรรณภูมิ 188 หอ้ง S237  99/29 ม.1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพล ี จ.สมทุรปราการ 10540
68 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีบางพลี หอ้งที2่CR210  89 หมูท่ี9่ ถนนเทพารักษ์ กม.13 ต.บางพลใีหญ ่ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540 02-050-5889
69 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีหนามแดง  25/17 หมู ่2 ต.บางแกว้ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540 02-3833120
70 ไอท ีซติี้  โลตสั บางพล ี 99/27 ม.1  ต.ราชาเทวะ  อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540 02-316-5085
71 พแีอนดพ์โีมบาย สมทุรปราการ 249 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 10570 027060606
72 บลชูอ๊ป สนญ. 99 ถ.รัชดา-ทา่พระ แขวงบคุคโล เขตธนบรุ ีกรงุเทพฯ 10600 024777232
73 ไอท ีซติี้  เดอะมอลล ์ทา่พระ  OPPO  99 รัชดาภเิษก(ตากสนิ-ทา่พระ)  แขวงบคุคโล  เขตธนบรุ ีกทม. 10600 02-4779374
74 ไอท ีซติี้  เดอะมอลล ์ทา่พระ Dtac Shop ชัน้ 3  99 รัชดาภเิษก(ตากสนิ-ทา่พระ) แขวงบคุคโล เขตธนบรุ ี กทม. 10600 02-4777257
75 ไอท ีซติี้  เดอะมอลล ์ทา่พระ   99 ถนนรัชดาภเิษก (ตากสนิ - ทา่พระ)  แขวงบคุคโล เขตธนบรุ ีกรงุเทพมหานคร 10600 02-477-8128
76 ซนัไชนซ์นัฟลาวเวอร์ สนญ. 95/499 ถ.บรมราชชนน ีแขวงอรณุอัมรนิทร ์เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพฯ 10700
77 ไอท ีซติี้  โลตสั จรัญสนทิวงศ์ ชัน้ที ่2  244 ถนน จรัญสนทิวงศ ์แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรงุเทพมหานคร 10700 02-4347589
78 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีเอ็กตรา้ ลาดพรา้ว 2 (Samsung)  หอ้ง จซีอีาร1์20  669 ถนน ลาดพรา้ว แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร 10900 02-0051388
79 แม็กซ ์ลิง้ค ์อนิเตอรเ์ทรด เดอะมอลล ์งามวงศว์าน 30/39-50 เดอะมอลล ์งามวงศว์าน หอ้งที ่2บเีอส 13-12 อ.เมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบรุี 11000 0632045721
80 รา้นโชคด ีโมบาย สนญ. 69/21 ม.2 หา้งพันธท์พิยพ์ลาซา่ ชัน้ 2 ลอ๊ค 2059 ถ.งามวงศว์าน จ.นนทบรุี 11000 029535442
81 เอสวเีอ็นดาตา้ สนญ. 108/86 ม.9 ต.บางกรา่ง อ.เมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบรุี 11000 029699723
82 ไอท ีซติี้  เดอะมอลล ์งามวงศว์าน หอ้งที6่02 ถนนงามวงศว์าน ต.บางเขน  อ.เมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบรุี 11000 02-162-0204
83 ไอท ีซติี้  เดอะมอลล ์งามวงศว์าน  OPPO 408,410,412,414,416,418,420,422, 424,426,428,430,430/1 ถ.งามวงศว์าน ต.บางเขน  อ.เมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบรุี 11000 02-1620204
84 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีทา่อฐิ  100/8-10 หมูท่ี3่  ต.ไทรมา้  อ.เมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบรุี 11000 02-1495316
85 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีทา่อฐิ Dtac Shop ชัน้ที ่1  100/8-10 หมูท่ี3่  ต.ไทรมา้  อ.เมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบรุ ี 11000 02-1495317
86 ไอท ีซติี้  เซน็ทรัล รัตนาธเิบศร ์  68/100 ,68/919  ม.8 ถ.รัตนาธเิบศร ์ต.บางกระสอ  อ.เมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบรุี 11000 02-969-9713
87 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีตวิานนท ์  9/9 ม.5 ต.ตลาดขวญั   อ.เมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบรุี 11000 02-968-6246
88 ไอท ีซติี้  โลตสั บางกรวย-ไทรนอ้ย  888 หมูท่ี ่2  ต าบลบางบัวทอง  อ าเภอบางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 02-147-4849
89 แม็กซ ์ลิง้ค ์อนิเตอรเ์ทรด บิ๊กซ ีแจง้วฒันะ 112 หมูท่ี ่5 บิ๊กซแีจง้วฒันะ หอ้ง GCR102 ชัน้ G อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 0632173051
90 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีแจง้วฒันะ 2 112 หมู5่ ถนนแจง้วฒันะ ต.ปากเกร็ด   อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 02-5832213
91 ไอท ีซติี้  เซน็ทรัล แจง้วฒันะ  99,99/9 หมู ่2 ถ.แจง้วฒันะ  ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 02-835-3759
92 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีแจง้วฒันะ 2 (Realme) 112 หมู5่ ถนนแจง้วฒันะ ต.ปากเกร็ด   อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 02-583-4530
93 ไอท ีซติี้  โลตสั บางใหญ่  90 หมูท่ี ่5 ต.บางคเูวยีง อ.บางกรวย จ.นนทบรุี 11130 02-459-2094
94 ไอท ีซติี้  เซน็ทรัล เวสตเ์กต OPPO  199 199/1-2 ถนนรัตนาธเิบศร ์ ต.เสาธงหนิ อ.บางใหญ ่ จ.นนทบรุ ี 11140 02-0659588
95 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีรัตนาธเิบศร ์ 6 หมูท่ี6่ ต.เสาธงหนิ   อ.บางใหญ ่จ.นนทบรุี 11140 02-921-0082
96 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีไทรนอ้ย 1 หมูท่ี ่6 ต.ไทรนอ้ย  อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบรุ ี 11150 063-9424031
97 เอส.ท.ีโฟน ส านักงานใหญ่ 41/10 หมูท่ี3่ (บิ๊กซปีทมุธาน)ี ต.บา้นฉาง อ.เมอืงปทมุธาน ีจ.ปทมุธานี 12000 025812815
98 ไอท ีซติี้  โลตสั บางกะดี  204 หมู.่5 ต.บางกะดี ่อ.เมอืง จ.ปทมุธาน ีจ.ปทมุธานี 12000 02-1472344
99 ไอท ีซติี้  โลตสั บางกะด ีDtac Center  204 หมู.่5 ต.บางกะดี ่อ.เมอืง จ.ปทมุธาน ี 12000 02-1472343
100 ไอท ีซติี้  โลตสั ปทมุธาน ี  21/49 ถ.ปทมุสามโคก ต.บางปรอก   อ.เมอืง จ.ปทมุธานี 12000 02-978-1130
101 ไอท ีซติี้  โลตสั รังสติคลอง 7  41/2 หมูท่ี2่ ถนนรังสติ - นครนายก ต.ล าผักกดู  อ.ธัญบรุ ีจ.ปทมุธานี 12110 02-074-8889
102 ไอท ีซติี้  โลตสั รังสติ-นครนายก  90 ม.2 ต.บงึยีโ่ถ อ.ธัญบรุ ีจ.ปทมุธานี 12110 02-0467889
103 ไอท ีซติี้  ฟิวเจอรป์ารค์ รังสติ 94 อาคารศนูยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารครั์งสติ หอ้งพแีอลซ.ี3 ไอทเีอส005 ชัน้ 3 โซนฟิวเจอร ์ไอท ีหมู ่2 ถ.พหลโยธนิ แขวงประชาธปัิตยเ์ขตธัญบรุ ีจ.ปทมุธานี 12110 02-958-0638

104 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีรังสติ คลอง6 158/17 หมู ่4 ต.รังสติ   อ.ธัญบรุ ีจ.ปทมุธานี 12110 02-577-0977
105 ไอท ีซติี้  โลตสั นวนคร 98/103 หมู1่3 ต.คลองหนึง่   อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 02-520-3522
106 ทจี ีเซลลลูา่รเ์วลิด์ REALME มารเ์ก็ตวลิเลจ คลองสี่ 98 ศนูยก์ารคา้มารเ์ก็ตวลิเลจ รังสติคลอง4 ชัน้ 1 เลขที ่SO119 ต.บงึยีโ่ถ อ.ธัญบรุ ีจ.ปทมุธานี 12130 0824864789
107 นวเอเซยี สนญ. 94 ฟิวเจอรพ์ารค์รังสติ หอ้งไอทเีอส006 ชัน้3เอฟ อ.ธัญบรุ ีจ.ปทมุธานี 12130 029580570
108 มัลตแิบรนด์ ส านักงานใหญ่ 94 ศนูยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รังสติ หอ้ง PLZ.3.ITS001 ชัน้ 3 อ.ธัญบรุ ีจ.ปทมุธานี 12130 025676105
109 เอฟเอ็กซ ์เทเลคอม ส านักงานใหญ่ 99 ม.8 ศนูยก์ารคา้เซยีรังสติ ชัน้จ ีหอ้งจเีอ็น040 ถ.พหลโยธนิ ต.คคูต อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี 12130 029260885
110 เอฟเอ็กซ ์เทเลคอม เซยีรังสติ 99 ม.8 ศนูยก์ารคา้เซยีรรั์งสติ ชัน้จ ีหอ้ง จบี0ี18 ถ.พหลโยธนิ ต.คคูต อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี 12130 029926885
111 ไอท ีซติี้  เซยีรรั์งสติ 99 หมู ่8 ถนนพหลโยธนิ ต.คคูต  อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี 12130 02-992-6209
112 ไอท ีซติี้  เซยีร ์รังสติ หอ้ง GB013-GB014 ชัน้ที ่G  99 หมูท่ี ่8 ถนน พหลโยธนิ ต าบลคคูต อ าเภอล าลกูกา จังหวดัปทมุธานี 12130 02-992-7351
113 ไอท ีซติี้  เซยีร ์รังสติ หอ้ง KG034-KG036 ชัน้ที ่G  99 หมูท่ี ่8 ถนน พหลโยธนิ ต าบลคคูต อ าเภอล าลกูกา จังหวดัปทมุธารี 12130 02-992-7352
114 007 โมบาย อยธุยา 126 ม.3 อยธุยาพารค์ ชัน้ 2 ล็อค SF-38 ถ.สายเอเซยี จ.พระนครศรอียธุยา 13000 035346864
115 แพลตตน่ัิมโฟน อยธุยา 126 ม.3 ถ.สายเอเชยี ต.คลองสวนพล ูอ.พระนครศรอียธุยา จ.พระนครศรอียธุยา 13000 035801197
116 โฟน โฟน คอรป์อเรชัน่ โลตสั โรจนะ 101 หมูท่ี ่3 ต.สามเรอืน อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา 13160 035330121
117 โฟน โฟน คอรป์อเรชัน่ สนญ. 88 หอ้งเลขที ่067PG038 หมูท่ี9่ ต.เชยีงรากนอ้ย อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา 13180 035274340
118 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีอา่งทอง (SAMSUNG,VIVO)  หอ้ง จซีเีอ็น033-036  24 ถนน โพธิพ์ระยา-ทา่เรอื ต าบลโพสะ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวดัอา่งทอง 14000 035-610-316
119 ไอท ีซติี้  โลตสั อา่งทอง 73 ถนน เลีย่งเมอืง 1 ต าบลโพสะ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวดัอา่งทอง 14000 035-610294
120 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีอา่งทอง หอ้ง จซีอีาร ์121  24 ถนน โพธิพ์ระยา-ทา่เรอื ต าบลโพสะ อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวดัอา่งทอง 14000 035-611431
121 เจไอ อนิเตอร ์กรุป๊ ลพบรุี 224/5-6 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชบุศร อ.เมอืงลพบรุ ีจ.ลพบรุี 15000 036411387
122 โมบายโฟน ลพบรุี 2 หมู ่1 ถ.พหลโยธนิ ต.ทา่ศาล อ.เมอืงลพบรุ ีจ.ลพบรุี 15000 036615858
123 ไอท ีซติี้  โรบนิสนั ลพบรุ ีOPPO  555/5 ม.4  ต.กกโก  อ.เมอืงลพบรุ ีจ.ลพบรุี 15000 -
124 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีลพบรุี 2 หมู1่ ต.ทา่ศาลา   อ.เมอืง ลพบรุ ีจ.ลพบรุ ี 15000 036-784-394
125 เฮยีบหย ูไวรเ์ลส ลพบรุี 64-65 หมู ่1 ต.ล านารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรุี 15130 036462306
126 กุง้โฟน ชัยนาท 34/16 ถ.พรหมประเสรฐิ ต.ในเมอืง อ.เมอืงชัยนาท จ.ชัยนาท 17000 056411124
127 ไอท ีซติี้  โลตสั ชัยนาท  364/25 ถ.ทางหลวง 340 ต.บา้นกลว้ย   อ.เมอืง จ.ชัยนาท 17000 052-020-644
128 พรอนันต์ ชัยนาท 583 ม.1 ถ.บรรจบวถิ ีต.หนัคา อ.หนัคา จ.ชัยนาท 17130 056451178
129 เอ็กซโ์ฟน สนญ. 311/2 ม.1 ถ.หนัคา-บา้นเชีย่น ต.หนัคา อ.หนัคา จ.ชัยนาท 17130 056451017
130 แทป๊โฟน โมบาย 2 ส านักงานใหญ่ 91/3 ถ.มติรภาพ ต.ปากเพรยีว อ.เมอืงสระบรุ ีจ.สระบรุี 18000 036212582
131 นวจักรภัณฑโ์ฟน สระบรุี 4/24 ถ.เทศบาล 6 ต.ปากเพรยีว อ.เมอืงสระบรุ ีจ.สระบรุี 18000 036212139
132 ไอท ีซติี้  โลตสั สระบรุ ี  91/3 ถนนมติรภาพ ต.ปากเพรยีว  อ.เมอืงสระบรุ ีจ.สระบรุี 18000 036-670952
133 ไอท ีซติี้  โรบนิสนั สระบรุ ี  99 หมูท่ี ่7  ต.ตลิง่ชัน  อ.เมอืงสระบรุ ีจ.สระบรุี 18000 036-351-547
134 ไอท ีซติี้  โลตสั แกง่คอย  177 หมู ่1 ต าบลตาลเดีย่ว อ าเภอแกง่คอย จ.สระบรุี 18110 036-670951
135 มกิซโ์ฟน ชลบรุี 55/88-89 ม.1 ต.เสม็ด อ.เมอืงชลบรุ ีจ.ชลบรุี 20000 038053779
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136 ไอท ีซติี้  โรบนิสนั ชลบรุ ี(อมตะนคร)  888 หมูท่ี ่3  ต าบลดอนหวัฬอ่  อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจ.ชลบรุี 20000 02-029-0649
137 ไอท ีซติี้  โลตสั อมตะนคร  700/75 หมูท่ี5่  ต าบลคลองต าหร ุ อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจ.ชลบรุี 20000 02-029-0649
138 ไอบสิ พลสั เน็ทเวอรค์ ออปโป้ โรบนิสนั ชลบรุี 888 โรบนิสนัชลบรุ ีชัน้ 2F หอ้ง 213 ม.3 ต.ดอนหวัฬอ่ อ.เมอืง จ.ชลบรุี 20000 034257555
139 โมบาย ช็อป แอรพ์อรต์ เชยีงใหม่ 2 เซน็ทรัลแอรพ์อรท์ ชัน้ 3 ห.356 ต.หายยา อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 20100 053201331
140 แอลซบี ีโมบาย ซพัพลาย แปซฟิิค พารค์ ศรรีาชา 90 อาคารแปซฟิิค พารค์ หอ้ง 210 ชัน้ FL-02 ถ.สขุมุวทิ ต.ศรรีาชา อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20110 033002798
141 ไอท ีซติี้  โรบนิสนั ศรรีาชา  90 ถนนสขุมุวทิ ต าบลศรรีาชา   อ าเภอศรรีาชา จ.ชลบรุี 20110 033-002-582
142 ไอท ีซติี้  โลตสั บอ่วนิ OPPO  117/46 หอ้ง 90P2037 ชัน้ 2 หมูท่ี ่3 ต.บอ่วนิ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20110 038-117-153
143 ไอท ีซติี้  โรบนิสนั บอ่วนิ  354 หมู ่6   ต.บอ่วนิ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20110 033-138516
144 ไอท ีซติี้  โรบนิสนั บอ่วนิ Dtac Shop ชัน้ที ่RBW-2F  354 หมู ่6  ต.บอ่วนิ  อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี 20110 033-138517
145 ไอท ีซติี้  โลตสั บอ่วนิ หมูท่ี ่3 ต.บอ่วนิ   อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20110 038-117-113
146 ไอท ีซติี้  โลตสั พนัสนคิม  140 หมูท่ี ่1  ต าบลกฎุโงง้  อ าเภอพนัสนคิม จ.ชลบรุี 20140 033-641-819
147 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีพัทยาใต ้  565/41 หมูท่ี1่0 ต.หนองปรอื  อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 033-004-532
148 ไอท ีซติี้  โลตสั พัทยาเหนอื  19 หมู ่5 ถนน พัทยาเหนอื ต าบล นาเกลอื, อ าเภอบางละมงุ  จ.ชลบรุ ี 20150 033-002696
149 ไอท ีซติี้  โลตสั พัทยาใต ้  408/2 หมูท่ี ่12 ถ.สขุมุวทิ ต.หนองปรอื   อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 056-411-056
150 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีพัทยาใต ้ บิ๊กซซีเูปอรเ์ซน็เตอร ์ชัน้2 หอ้ง 204  565/41 หมู1่0 ต.หนองปรอื   อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 033-641-621
151 แอตสตดูโิอบาย ต.เตา่ สนญ. 64 ถ.บา้นบงึ-บา้นคา่ย ต.บา้นบงึ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุี 20170 038443449
152 ไอท ีซติี้  โลตสั บา้นบงึ  64  ถนนบา้นบงึ-บา้นคา่ย ต าบลบา้นบงึ   อ าเภอบา้นบงึ จ.ชลบรุี 20170 038-485-883
153 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีสตัหบี (ชลบรุ)ี  88/18 หมูท่ี ่3 ต าบลสตัหบี อ าเภอสตัหบี จ.ชลบรุี 20180 038-199803
154 โมบาย แคร์ ฮารเ์บอรม์อลล ์แหลมฉบัง 4/222 หมูท่ี ่10 ต.ทุง่สขุลา อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 038195323
155 ร ่ารวย เทเลโฟน ชลบรุี 189/188 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 038312566
156 แอลซบี ีโมบาย ซพัพลาย ส านักงานใหญ่ 98/212 หมูท่ี ่9 ต.บงึ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 038199212
157 ไอท ีซติี้  โรบนิสนั บอ่วนิ OPPO  354 หมู ่6  ต.บอ่วนิ  อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 -
158 ฮาก๊ากกรุป๊ ชลบรุี 555/34 ม.3 ต.บอ่วนิ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 038197175
159 เพาเวอรฟ์ลู คอมมนูเิคชัน่ เซน็ทรัล ระยอง 99,99/1 เซน็ทรัลระยอง ชัน้ที ่2 หอ้ง 231 ถ.บางนา-ตราด จ.ระยอง 21000 038942993
160 ไอท ีซติี้  โลตสั แกลง  OPPO  279/1 ถนนสขุมุวทิ ต.ทางเกวยีน  อ.แกลง จ.ระยอง 21110 -
161 แอลซบี ีโมบาย ซพัพลาย เซน็ทรัล ระยอง 888 ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 038913858
162 ไอท ีซติี้  โลตสั มาบตาพดุ  158/18 ถนนสขุมุวทิ ต าบลมาบตาพดุ   อ าเภอเมอืงระยอง จ.ระยอง 21150 038-627-590
163 บา้นใจด ีมอืถอื ระยอง 199/54-55 ม.2 ต.นคิมพัฒนา อ.นคิมพัฒนา จ.ระยอง 21180 038636449
164 เอ็ม แอนด ์เอ็น คอมมนูเิคชัน่ จันทบรุี 20/3 ม.3 ต.สพียา อ.ทา่ใหม ่จ.จันทบรุี 22120 039341666
165 ไฮควิคอมพวิเตอรจั์นทบรุี จันทบรุี 34/1-2 ม.1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบรุี 22150 039361609
166 สยามเออาร์ ตราด 369/1 ม.2 ต.วงักระแจะ อ.เมอืงตราด จ.ตราด 23000 039511067
167 ก๊ตัจังโฟน ฉะเชงิเทรา 55/1 ม.4 ต.บางตนีเป็ด อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 038981661
168 โทโมบาย ฉะเชงิเทรา 55/1 ม.4 ต.บางตนีเป็ด อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 038981698
169 รา้นชา้งโฟนช็อป สนญ. 9/1 ศนูยก์ารคา้บิ๊กซ ีชัน้G-INB หอ้ง GCR126,GBB104 ต.หนา้เมอืง อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 038514816
170 เบทเทอร ์อัพ โลตสั บางปะกง 99 หมูท่ี ่2 อาคารเทสโกโ้ลตสั บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 24180 038540189
171 ไอท ีซติี้  โลตสั บางปะกง Dtac Shop  99 หมูท่ี ่2  ต.บางววั  อ.บางประกง จ.ฉะเชงิเทรา 24180 092-5186044 
172 ไอท ีซติี้  โลตสั ปราจนีบรุี 15/1 หมู4่ ต าบลบางบรบิรูณ์   อ าเภอเมอืงปราจนีบรุ ีจ.ปราจนีบรุี 25000 037-482-260
173 ลกักีโ้มบาย ปราจนีบรุี 379/85-86 ม.10 ต.หนองกี ่อ.กบนิทรบ์รุ ีจ.ปราจนีบรุี 25110 037455760
174 เอ็มซรีีส่ ์ซพัพลาย ปราจนีบรุี 633/63 หมู ่10 ต.ทา่ตมู อ.ศรมีหาโพธ ิจ.ปราจนีบรุี 25140 037208907
175 ใตฟ้้าเทเลคอม สนญ. ข1-075/1 ถ.สวุรรณศร ต.นครนายก อ.เมอืง จ.นครนายก 26000 037315361
176 ทโีฟนช็อป 2013 โลตสั นครนยก ข1-150 ชัน้ 1 โลตสันครนายก ต.บา้นใหญ ่อ.เมอืงนครนายก จ.นครนายก 26000 036315018
177 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีสระแกว้ 352 ถนนสวุรรณศร ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืง จ.สระแกว้ 27000 037-600-237
178 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีอรัญประเทศ หอ้งทีG่CR108  189  หมูท่ี7่  ต.ป่าไร ่ อ.อ าเภออรัญประเทศ จ.สระแกว้ 27120 037-643-889
179 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีสระแกว้ (วงัน ้าเย็น) 916 หมู1่ ต.วงัน ้าเย็น   อ.วงัน ้าเย็น จ.สระแกว้ 27210 037-550-338
180 เควเีทเลคอม นครราชสมีา 553/13 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044342115
181 โคราชนวกจิ คอมมนูเิคชัน่ สนญ. 99 ถ.ไชยณรงค ์ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044268499
182 นฎกรเทเลคอม นครราชสมีา 243/176 ซ.วดัทา่ตะโก ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044000765
183 เอ็น เทเลคอม นครราชสมีา 24 คลงัพลาซา่จอมสรุางค ์ชัน้ 4 ล็อคจ ี413 เอฟ 422-เอฟ424อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044260368
184 ไอท ีซติี้  โลตสั โคราช (VIVO) หอ้ง 024P2038 ชัน้ที ่2  719/5 ถนน มติรภาพ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวดันครราชสมีา 30000 044-000655
185 ไอท ีซติี้  เดอะมอลล ์โคราช  1242/2 หอ้ง 2PX-19A1 ถนนมติรภาพ ต.ในเมอืง  อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 044-393-483
186 โคราชเทเลคอมไวรเ์ลส โลตสั หวัใหญ่ 296/1 หมูท่ี ่1 ถ.นเิวศรัตน ์ต.บัวใหญ ่อ.บัวใหญ ่จ.นครราชสมีา 30120 044257052
187 สมหมายมอืถอื เซน็ทรัลพลาซา่ นครราชสมีา 275,277,279 ถ.เทศบาล 1 ต.บัวใหญ ่อ.บัวใหญ ่จ.นครราชสมีา 30120 044462958
188 ไอท ีซติี้  โลตสั ปากชอ่ง  289 หมูท่ี ่18 ถนนมติรภาพ  ต.ปากชอ่ง อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา 30130 044-929543
189 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีปากชอ่ง Dtac Shop บิ๊กซ ีสาขาปากชอ่ง หอ้ง GCR122,123 ชัน้ G  28 ถนนมติรภาพ ต.ปากชอ่ง อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา 30130 044-001310
190 แอดไวซ ์ทมิ ไอท ีโนนสงู นครราชสมีา 88 ถ.ศรธีาน ีต.โนนสงู อ.โนนสงู จ.นครราชสมีา 30160 044379299
191 โคราชเทเลคอมไวรเ์ลส โชคชัย 351 หมูท่ี ่12 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสมีา 30190 044257052
192 รา้นดา่นเกวยีน ไอที นครราชสมีา 301 ม.2 ถ.สขุาภบิาล 1 ต.ดา่นเกวยีน อ.โชคชัย จ.นครราชสมีา 30190
193 ไอท ีซติี้  โลตสั โชคชัย 351 หมูท่ี ่12 ต.โชคชัย   อ.โชคชัย จ.นครราชสมีา 30190 044-491-227
194 ไอท ีซติี้  โลตสั ดา่นขนุทด  147 หมู ่2 ต าบลดา่นขดุทด อ าเภอดา่นขนุทด  จ.นครราชสมีา 30210 044-9841333
195 เค.โมบายล ์2497 นครราชสมีา 588/151 หมูท่ี ่10 ต.โคกกรวด อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30280 044003411
196 คอมเซเวน่ บานาน่า ชอ้ปป้ิง เมอืง บรุรัีมย์ 138 ถ.สนุทรเทพ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.บรุรัีมย์ 31000 020177777
197 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีบรุรัีมย์ หอ้ง จซีอีาร ์112 ชัน้ที ่จ ี- ไอเอ็น  150 หมูท่ี ่7 ต าบลอสิาณ อ าเภอเมอืงบรุรัีมย ์จังหวดับรุรัีมย์ 31000 044-690108
198 ไอท ีซติี้  โรบนิสนั บรุรัีมย์  125 หมูท่ี6่  ต.กระสงั  อ.เมอืงบรุรัีมย ์จ.บรุรัีมย์ 31000 044-110035
199 ไอท ีซติี้  หา้งทวกีจิซปุเปอรเ์ซน็เตอร ์(Kios Realme)  274 หมู ่8 ถนนบรุรัีมย-์นางรอง ต าบลอสิาน อ าเภอเมอืง  จ.บรุรัีมย์ 31000 044-110633
200 สรุนิทรเ์ทเลคอม สรุนิทร์ 119-121 ถ.หนองดมุ ต.ในเมอืง อ.เมอืงสรุนิทร ์จ.สรุนิทร์ 32000 044514377
201 คอมเซเวน่ บานาน่า ชอ้ปป้ิง กันทรารมย ์ศรสีะเกษ 64/16 หมูท่ี ่5 ต.ดนู อ.กันทรารมย ์จ.ศรสีะเกษ 33130 020177777
202 ทจี ีเซลลลูา่รเ์วลิด์ เซน็ทรัล อบุล 311 ห.215PG25 ม.7 ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อบุลราชธานี 34000 045422443
203 ทซีดีบับลวิ เทเลคอม อบุลราชธานี 941/10/11/12 ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืงอบุลราชธาน ีจ.อบุลราชธานี 34000 045262228
204 ไอท ีซติี้ เซน็ทรัล อบุลราชธานี  หอ้ง 219 ชัน้ที ่2  311 หมูท่ี ่7 ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจังหวดัอบุลราชธานี 34000 045-950-790
205 โรมมิง่ แอดวานซ์ อบุลราชธานี 17 ถ.หลวง ต.พบิลู อ.พบิลูมังสาหาร จ.อบุลราชธานี 34110 045441026
206 ทจี ีเซลลลูา่รเ์วลิด์ REALME โลตสั ชัยภูม ิ4 171 ชัน้ 1 ถ.สนามบนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ชัยภูมิ 36000 0824864789
207 แอดไวซ ์โซพ่สิยั โซพ่สิยั 274 หมูท่ี ่2 ต.โซ ่อ.โซพ่สิยั จ.บงึกาฬ 38170 042485447
208 ไอท ีซติี้  โลตสั หนองบัวล าภู  36 หมู ่2 ถ.บญุยาหาร ต.ล าภู อ.เมอืงหนองบัวล าภู จ.หนองบัวล าภู 39000 042-315610
209 ไอท ีซติี้  โลตสัหนองบัวล าภู OPPO  36 หมู ่2 ถ.บญุยาหาร ต.ล าภู อ.เมอืงหนองบัวล าภู  จ.หนองบัวล าภู 39000 -
210 ตน้โมบาย สนญ. 250/1 ตกึคอมโฆษะ ชัน้ 2 2C03_01-02 ถ.ศรจัีนทร ์จ.ขอนแกน่ 40000 043226138
211 ไลค ์168 ขอนแกน่ 342/11 ถ.หนา้เมอืง ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043389378
212 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีขอนแกน่ 2 Dtac Shop  177 หมูท่ี9่ ต.เมอืงเกา่  อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 061-9658966 
213 ไอท ีซติี้  เซน็ทรัล ขอนแกน่ หอ้ง 339 ชัน้ 3  250/1 ถ.ศรจัีนทร ์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 043-001-808
214 ไอท ีซติี้  โลตสั ขอนแกน่ 1  356 หมูท่ี ่3    ต าบลเมอืงเกา่   อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043-001-787
215 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีบา้นไผ่  100 หมูท่ี ่6 ถนนมติรภาพ ต.หวัหนอง  อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ 40110 043-000942
216 รัชชานนท ์อารซ์เีอ็น อดุรธานี 227/3 ต.หมากแขง้ ถ.ประจักษ์ศลิปาคม อ.เมอืงอดุรธาน ีจ.อดุรธานี 41000 042343925
217 เอ็งจุง่ฮวดเซลสแ์อนดเ์ซอรว์สิ อดุรธานี 91/91 ถ.พานพรา้ว ต.หมากแขง้ อ.เมอืงอดุรธาน ีจ.อดุรธานี 41000 042326500
218 ไอท ีซติี้ บ ิ๊กซ ีอดุรธาน1ี  415 หมูท่ี ่3  ต.หนองบัว(หมากแขง้)  อ.เมอืงอดุรธาน ีจ.อดุรธานี 41000 042-110828
219 ไอท ีซติี้ เซน็ทรัล อดุรธาน ี  277/1-3, 271/5  ถนนประจักษ์ศลิปาคม ต.หมากแขง้ อ.เมอืงอดุร จ.อดุรธานี 41000 042-921-341
220 ไอท ีซติี้ โลตสั รังษิณา (อดุรธาน)ี 499/117 หมู ่7 บา้นโนนพบิลูย ์ ต.หมากแขง้ อ.เมอืงอดุรธาน ีจ.อดุรธานี 41000 042-111-382
221 อดุรเทเลคอม 2549 อดุรธานี 453/2 ม.10 ถ.แชแล ต.กมุภวาปี อ.กมุภวาปี จ.อดุรธานี 41110 042334816
222 จุย้มอืถอื เลย 220 ม.8 ถ.เลย-เชยีงคาน ต.เมอืง อ.เมอืงเลย จ.เลย 42000 042811458
223 แอดวานซเ์ซน็เตอร์ เลย 8-8/1 ถ.เอือ้อารยี ์ต.กดุป่อง อ.เมอืงเลย จ.เลย 42000 042830989
224 ไอท ีซติี้ บ ิ๊กซ เลย GCN001-GCN004,GCN0057  114 ม.9 ต.นาอาน อ.เมอืง จ.เลย 42000
225 ชชูัย เทเลคอม (วงัสะพงุ) เลย 52/11-12 หมูท่ี ่5 ต.วงัสะพงุ อ.วงัสะพงุ จ.เลย 42130 042842059
226 ท.ีโอ.โมบาย สนญ. 304(B03) ม.10 ถ.มติรภาพ ต.โพธิช์ัย อ.เมอืง จ.หนองคาย 43000 042412849
227 ไอท ีซติี้ อัศวรรณชอ้ปป้ิงคอมเพล็กซ ์วนั  305 หมู ่10 ถนนมติรภาพ ต.โพธิช์ัย อ.เมอืงหนองคาย  จ.หนองคาย 43000 042-414574
228 ป็อปสโตร ์ไอท ีโฟน โพนพสิยั 231 หมูท่ี ่13 ต.จมุพล อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย 43120 0854542255
229 ไอท ีซติี้ เสรมิไทยคอมเพล็กซม์หาสารคาม  76/1-7 ถนนนครสวรรค ์ต.ตลาด  อ.เมอืงมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 043-020-474
230 โกสมุเทเลเซลล์ มหาสารคาม 65/1 ม.1 ต.หวัขวาง อ.โกสมุพสิยั จ.มหาสารคาม 44140 043020254
231 ย ูบซิเินส ส านักงานใหญ่ 67 หมูท่ี ่1 ต.หวัขวาง อ.โกสมุพสิยั จ.มหาสารคาม 44140 043761313
232 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีสวุรรณภูม ิ(รอ้ยเอ็ด) 12 หมู5่   ต าบลสระค ูอ าเภอสวุรรณภูม ิจ.รอ้ยเอ็ด 45130 043-581-690
233 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีกาฬสนิธุ์  101/2 ถนนถนีานนท ์ต.กาฬสนิธุ ์ อ.เมอืงกาฬสนิธุ ์จ.กาฬสนิธุ์ 46000 043-010338
234 เดอะวนัไอที สกลนคร 445 ม.14 ต.ธาตเุชงิชมุ อ.เมอืงสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042724144
235 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีสกลนคร 1594/16 ถ.รอบเมอืง ต.ธาตเุชงิชมุ   อ.เมอืงสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042-731-369
236 ไอทสีมารท์เซอรว์สิ สกลนคร 1773/72-81 ถนนต.พัฒนา ต.ธาตเุชงิชมุ อ.เมอืงสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042733595
237 ไอแฮปป้ีดสิทรบิวิชัน่ สกลนคร 1712/14 ถ.รอบเมอืง ต.ธาตเุชงิชมุ  อ.เมอืงสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042732191
238 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีค าตากลา้  296 หมู ่11  ต าบลค าตากลา้  อ าเภอค าตากลา้ จ.สกลนคร 47250 042-796-518
239 พนูเพิม่ 888 นครพนม 129-131-133-135 ถ.ศรเีทพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครพนม จ.นครพนม 48000 042511066
240 เฟรชโมบาย นครพนม 9/2(บิ๊กซ)ี อาคารบิ๊กซ ีชัน้ 1 ซอยรว่มมติร ถ.นติโย จ.นครพนม 48000 0918659426
241 มกุดาหารสือ่สาร มกุดาหาร 122/8 ถ.ววิธิสรุการ ต.มกุดาหาร อ.เมอืงมกุดาหาร จ.มกุดาหาร 49000 042632045
242 ไอท ีซติี้  โรบนิสนั มกุดาหาร  99/1   ถนนชยางกรู  ต าบลมกุดาหาร   อ าเภอเมอืงมกุดาหาร  จ.มกุดาหาร 49000 042-040-277
243 ไอบสิ พลสั เน็ทเวอรค์ ไอบซิ โรบนิสนั มกุดาหาร 99/11 โรบนิสนัมกุดาหาร ชัน้ 2F หอ้ง B210 ถ.ชยางกรู ต.มกุดาหาร อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 49000 034257555
244 แมว่งัสือ่สาร บิ๊กซ ีเชยีงใหม่ 208 ม.3 ต.ทา่ศาลา อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่ 50000 052009130
245 แมว่งัสือ่สาร บิ๊กซ ีเชยีงใหม ่2 94 ม.4 ต.หนองป่าคร่ัง อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่ 50000 052009133
246 ไอท ีซติี้ บ ิ๊กซ ีเชยีงใหม ่1  208 หมูท่ี ่3 ต.ทา่ศาลา  อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่ 50000 052-000859
247 ไอท ีซติี้ โลตสั เชยีงใหม ่(ค าเทีย่ง)  19 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขา เชยีงใหม ่ค าเทีย่ง ถ.ตลาดค าเทีย่ง ต.ป่าตนั   อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่ 50000 052-001-102
248 ไอท ีซติี้  เซน็ทรัล เชยีงใหม ่แอรพ์อรต์  2 อาคารศนูยก์ารคา้เซน็ทรัล แอรพ์อรต์ พลาซา หอ้ง 334-335 ถนนมหดิล ต าบลหายยา  อ าเภอเมอืง จ.เชยีงใหม่ 50000 053-903-544
249 ไอท ีซติี้  เซน็ทรัล เฟสตวิลั เชยีงใหม่  99, 99/1, 99/2 หมู ่4 ถ.ซปูเปอรไ์ฮเวย ์ต.ฟ้าฮา่ม อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่ 50000 053-288-542
250 สมดุโน๊ต เชยีงใหม่ 44/2 ม.7 ต.สนัก าแพง อ.สนัก าแพง จ.เชยีงใหม่ 50130 053395505
251 โมบายช็อป เชยีงใหม่ 300/3 ถ.มณีนพรัตน ์ต.ศรภีูม ิอ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่ 50200 053217485
252 ทววีทิย ุ(มอืถอื) ส านักงานใหญ่ 259 หมูท่ี ่2 ต.ปงค า อ.ไชยปราการ จ.เชยีงใหม่ 50320 0833234666
253 กามัวร ์เทเลชอป ล าพนู 200 ม.4 ต.บา้นกลาง อ.เมอืงล าพนู จ.ล าพนู 51000 053581922
254 ไอคอนเนค เทเลคอม สนญ. 200GCL014 ม.4 ต.บา้นกลาง อ.เมอืงล าพนู จ.ล าพนู 51000 053582700
255 บโีมบายเทเลคอม ล าปาง 66/28-29 ถ.ทา่คราวนอ้ย ต.สบตุย๋ อ.เมอืงล าปาง จ.ล าปาง 52100 054222666
256 โฟโต ้พดีเีอเซอรว์สิ สนญ. 65 บิ๊กซลี าปาง ชัน้ 1 หอ้ง 10 ถ.ล าปาง-งาว ต.สบตุย๋ อ.เมอืงล าปาง จ.ล าปาง 52100 054221059
257 หา้งหุน้สว่นจ ากัด ทเีอสเทเลคอม ส านักงานใหญ่ 357/5 ถ.บญุวาทย ์ต.สวนดอก อ.เมอืงล าปาง จ.ล าปาง 52100 054223556
258 ไอท ีซติี้  เซน็ทรัล ล าปาง  319 ถนนซปุเปอรไ์ฮเวย ์ล าปาง - งาว ต.สวนดอก  อ.เมอืงล าปาง จ.ล าปาง 52100 054-010374
259 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีล าปาง  หอ้ง จซีอีาร ์143-144 , GCR 102/4  65 ถนน ไฮเวยล์ าปาง-งาว ต าบลสบตุย๋ อ าเภอเมอืงล าปาง จังหวดัล าปาง 52100 054-260221
260 ไทยมารท์ออนไลน์ อตุรดติถ์ 1/98 ถ.ส าราญรืน่ ต.ทา่อฐิ อ.เมอืงอตุรดติถ ์จ.อตุรดติถ์ 53000 055442166
261 ประทับใจเทเลคอม อตุรดติถ์ 125 ถ.บรมอาสน ์ต.ทา่อฐิ อ.เมอืงอตุรดติถ ์จ.อตุรดติถ์ 53000 055444744
262 ไอท ีซติี้  โลตสั อตุรดติถ ์  2 ถ.ศรชีาววงั ต.ทา่อฐิ    อ.เมอืงอตุรดติถ ์จ.อตุรดติถ์ 53000 077-963-798
263 ไอเอ็มโมบาย อตุรดติถ์ 113 ถ.บรมอาสน ์ต.ทา่อฐิ อ.เมอืงอตุรดติถ ์จ.อตุรดติถ์ 53000 055832685
264 โกหยว่น อตุรดติถ์ 199 หมูท่ี ่2 ต.รว่มจติ อ.ทา่ปลา จ.อตุรดติถ์ 53190 0642362669
265 คอมเซเวน่ บานาน่า ช็อปป้ิง พชิัย-อตุรดติถ์ 89 ม.1 ต.ทา่สกั อ.พชิัย จ.อตุรดติถ์ 53220 020177777
266 แมว่งัสือ่สาร บิ๊กซ ีแพร่ 600 ม.9 ต.นาจักร อ.เมอืงแพร ่จ.แพร่ 54000 054060101
267 แมว่งัสือ่สาร โลตสั แพร่ 55/4 ม.1 ต.ทุง่กวาว อ.เมอืง จ.แพร่ 54000 054060103
268 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีแพร ่(VIVO)  หอ้ง จซีอีาร ์131-136  600 หมูท่ี ่9 ต าบลนาจักร อ าเภอเมอืงแพร ่จังหวดัแพร่ 54000 054-060058
269 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีแพร่  หอ้ง จซีอีาร ์138,142  600 หมูท่ี ่9 ต าบลนาจักร อ าเภอเมอืงแพร ่จังหวดัแพร่ 54000 054-060-065
270 แอดไวซร์อ้งกวาง แพร่ 224/3 ม.13 ต.รอ้งกวาง อ.รอ้งกวาง จ.แพร่ 54140 054648128
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271 แมว่งัสือ่สาร โลตสั น่าน 320 ม.4 ต.ดูไ่ต ้อ.เมอืงน่าน จ.น่าน 55000 054050101
272 แมว่งัสือ่สาร โลตสั เวยีงสา 725 ม.4 ต.กลางเวยีง อ.เวยีงสา จ.น่าน 55110 054050105
273 ปัว โมบายวนั น่าน 261 ม.3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 054791988
274 แมว่งัสือ่สาร โลตสั พะเยา 669 ม.3 ต.ทา่วงัทอง อ.เมอืงพะเยา จ.พะเยา 56000 054070103
275 ไอท ีซติี้  โลตสั พะเยา  669 หมูท่ี ่3 ต าบลทา่วงัทอง อ าเภอเมอืงพะเยา จ.พะเยา 56000 054-431-020
276 แมว่งัสือ่สาร โลตสั เชยีงค า 369 ม.5 ต.หยว่น อ.เชยีงค า จ.พะเยา 56110 054010101
277 แมว่งัสือ่สาร เซน็ทรัล เชยีงราย 99/9 ม.13 ต.รอบเวยีง อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 052020172
278 แมว่งัสือ่สาร บิ๊กซ ีเชยีงราย 184 หอ้ง 224/1 ม.25 ต.รอบเวยีง อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 052020143
279 โมบายไฮเทคคอรป์อเรชัน่ เชยีงราย 184 ม.25 ต.รอบเวยีง อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 053153946
280 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีเชยีงราย 1 184 หมู ่25 ต.รอบเวยีง   อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 052-020-522
281 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีเชยีงราย 1 OPPO ชัน้ 2 184 หมู ่25 ต.รอบเวยีง   อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 052-020-281
282 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีเชยีงราย (VIVO) 184 หมู ่25 ต.รอบเวยีง   อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 052-020-167
283 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีเชยีงราย 2(SAMSUNG)  58 หมูท่ี ่7 ต าบลบา้นดู ่  อ าเภอเมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57100 053-727-381
284 แมว่งัสือ่สาร โลตสั แมจั่น 245 ม.4 ต.แมจั่น อ.แมจั่น จ.เชยีงราย 57110 052020147
285 แมว่งัสือ่สาร โลตสั พานเชยีงราย 2567 ม.1 ต.เมอืงพาน อ.พาน จ.เชยีงราย 57120 052020148
286 แมว่งัสือ่สาร โลตสั แมส่าย 156 ม.5 ต.เวยีงพางค า อ.แมส่าย จ.เชยีงราย 57130 052020150
287 ไอท ีซติี้  โลตสั แมส่าย (Samsung) 156 ม.5 ต.เวยีงผางค า   อ.แมส่าย จ.เชยีงราย 57130 077-961-518
288 ไอท ีซติี้  โลตสั แมส่าย (เชยีงราย) 156  หมูท่ี5่   ต าบลเวยีงพางค า อ าเภอแมส่าย จ.เชยีงราย 57130 052-020-644
289 เค โฟน ส านักงานใหญ่ 16/4 ถ.นาวาคชสาร ต.จองค า อ.เมอืงแมฮ่อ่งสอน จ.แมฮ่อ่งสอน 58000 053611664
290 ซจีไีวรเ์ลส คอรป์อเรชัน่ นครสวรรค์ 1016/2 ม.9 ถ.พหลโยธนิ ต.นครสวรรคต์ก อ.เมอืงนครสวรรค ์จ.นครสวรรค์ 60000 056222634
291 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีนครสวรรค์ ชัน้ใตด้นิ หอ้ง B12/1 320/10 ถ.สวรรคว์ถิ ีต.ปากน ้าโพ   อ.เมอืง จ.นครสวรรค์ 60000 056-233-170
292 แฝดสยาม นครสวรรค์ 186 ม.4 ถ.พยหุะ อ.พยหุะครี ีจ.นครสวรรค์ 60130 056342695
293 ขา้วหอมเทเลโฟน นครสวรรค์ 297 ม.5 ต.แมเ่ลย่ ์อ.แมว่งก ์จ.นครสวรรค์ 60150 056295074
294 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีลาดยาว (นครสวรรค)์  99/19 หมูท่ี6่ ต าบลลาดยาว   อ าเภอลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 056-200-535
295 เอ็นเอโฟน นครสวรรค์ 258/51 ม.15 ต.หนองกระโดน อ.เมอืงนครสวรรค ์จ.นครสวรรค์ 60240 056296344
296 รา้นถังทองโฟน ส านักงานใหญ่ 613/1 ถ.เจรญิสขุ ต.ในเมอืง อ.เมอืงก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 62000 0877350888
297 ไอท ีซติี้  โรบนิสนั ก าแพงเพชร 651/1 ถนนเจรญิสขุ  ต.ในเมอืง อ.เมอืงก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 62000 055-867-245
298 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีก าแพงเพชร 613/1 ถนนเจรญิสขุ  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จ.ก าแพงเพชร 62000 055-853-832
299 การต์นู โมบาย ก าแพงเพชร 342-343 ม.6 ต.ลานกระบอื อ.ลานกระบอื จ.ก าแพงเพชร 62170 055024497
300 แม็ก สตดูโิด ตาก 18/3 ถ.พหลโยธนิ ต.ระแหง อ.เมอืงตาก จ.ตาก 63000 055892393
301 แมว่งัสือ่สาร บิ๊กซ ีตาก 18/3 ถ.พหลโยธนิ ต.ระแหง อ.เมอืงตาก จ.ตาก 63000 055030110
302 โมบายชอ้ป ตาก 3/6 ถ.จอมพล ต.หนองหลวง อ.เมอืงตาก จ.ตาก 63000 055521039
303 เอ แอนด ์พ ีโฟน ส านักงานใหญ่ 18/3 ถ.พหลโยธนิ ต.ระแหง อ.เมอืง จ.ตาก 63000 0946019276
304 คอมเซเวน่ บานาน่า ช็อปป้ิง แมส่อด-ตาก 11 ถ.อนิทรครี ีต.แมส่อด อ.แมส่อด จ.ตาก 63110 020177777
305 ไอท ีซติี้  โลตสั แมส่อด 17 ถนนสายเอเชยี ต.แมส่อด   อ.แมส่อด จ.ตาก 63110 055-030-547
306 อโีฟน สโุขทัย 189/9 ม.4 ถ.วเิชยีรจ านงค ์ต.ธาน ีอ.เมอืงสโุขทัย จ.สโุขทัย 64000 055616153
307 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีสโุขทัย หอ้ง GCR107  68 หมู ่2 ต.บา้นกลว้ย อ.เมอืง จ.สโุขทัย 64000 055-651-937
308 ชา่งวฒันเ์ซอรว์สิโฟน สนญ. 106/12 ถ.จรดวถิถีอ่ง ต.เมอืงสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สโุขทัย 64110 055623198
309 เมา้ทท์เูมา้ท์ สโุขทัย 7/10 ซ.กรมทาง ถ.จรดวถิถีอ่ง ต.เมอืงสวรรคโลก อ.สวรรคโลกจ.สโุขทัย 64110 055643543
310 ชนิโมบาย สนญ. 939 ถ.พชิัยสงคราม ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 055220952
311 ทจี ีเซลลลูา่รเ์วลิด์ บิ๊กซ ีพษิณุโลก 939 หอ้งเลขที ่2CR218 ถ.พชิัยสงคราม ต.ในเมอืง อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 054070210
312 นัมเบอรว์นั พษิณุโลก ส านักงานใหญ่ 939 พืน้ที ่2/A 013-017 ถ.พชิัยสงคราม ต.ในเมอืง อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055000487
313 เสยีงทพิยก์ารด์โฟน พษิณุโลก 108/4-5 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมอืง อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055252633
314 ไอท ีซติี้  เซน็ทรัล พษิณุโลก   9/99 หมู5่ ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จังหวดัพษิณุโลก  65000 055-000740
315 ไอท ีซติี้  เซน็ทรัลพษิณุโลก OPPO  9/99 หมู5่  ต.พลายชมุพล  อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 065-7765222
316 ป็อปโมบาย พจิติร 237 ถ.แดงทองด ีต.ตะพานหนิ อ.ตะพานหนิ จ.พจิติร 66110 056621969
317 วชัรนิทรโ์ฟน สนญ. 60/2 ม.2 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พจิติร 66130 056681492
318 สวสัด ีโมบาย วงัทรายพนู 234/23-24 หมูท่ี ่1 ต.วงัทรายพนู อ.วงัทรายพนูจ.พจิติร 66180 0953344665
319 พพี ีโมบาย เขาทราย 914 หมูท่ี ่10 ต.เขาทราย อ.ทับคลอ้ จ.พจิติร 66230 056031594
320 ไอท ีซติี้  โลตสั เพชรบรูณ์ 929 หมูท่ี ่2 ต.สะเดยีง   อ.เมอืงเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์ 67000 056-020-121
321 คอมเซเวน่ บาบาน่า ช็อปป้ิง หลม่สกั 35-36 ถ.เทศบาล 2 ต.หลม่สกั อ.หลม่สกั จ.เพชรบรูณ์ 67110 020177777
322 บบีโีมบายคลนีคิ เพชรบรูณ์ 33 ถ.วจ ีต.หลม่สกั อ.หลม่สกั จ.เพชรบรูณ์ 67110 056704991
323 โชคชัยสมารท์โฟน วเิชยีรบรุี 90 หมูท่ี ่2 ต.ทา่โรง อ.วเิชยีรบรุ ีจ.เพชรบรูณ์ 67130 056791885
324 โฟนช็อปโมโน เพชรบรูณ์ 2268 ม.11 ต.หนองไผ ่อ.หนองไผ ่จ.เพชรบรูณ์ 67140 056781137
325 โชคชัยสมารท์โฟน เพชรบรูณ์ 121/14 ม.7 ต.ซบัสมอทอด อ.บงึสามพัน จ.เพชรบรูณ์ 67160 056731818
326 ประทวนโมบายแอนดเ์ซอรว์สิ เพชรบรูณ์ 121/8 ม.7 ต.ซบัสมอทอด อ.บงึสามพัน จ.เพชรบรูณ์ 67160 056731790
327 โชคชัยสมารท์โฟน ศรเีทพ 701 หมูท่ี ่5 ต.สระกรวด อ.ศรเีทพ จ.เพชรบรูณ์ 67170 0816055588
328 ไอบสิ พลสั เน็ทเวอรค์ เอซสุ โรบนิสนั ราชบรุี 265 โรบนิสนัราชบรุ ีชัน้ 2F หอ้ง 212 ถ.ศรสีรุยิวงศ ์จ.ราชบรุี 70000 034257555
329 ไอบสิ พลสั เน็ทเวอรค์ ไอบซิ โลตสั บา้นโป่ง 110 โลตสับา้นโป่ง หอ้ง 077PG039 ม.5 ตงหนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุี 70110 034257555
330 พแีอนดเ์อ็มโฟน สนญ. 1/1-1/2 ถ.ไชยชมุพล ต.บา้นใต ้อ.เมอืงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุี 71000 034512970
331 โมบายโซน สนญ. 15 หา้งกนกกาญจน ์ซ.3 ถ.อูท่อง ต.บา้นเหนอื อ.เมอืงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุี 71000 034513543
332 วเีทคคอมพวิเตอรแ์อนดเ์ทคโนโลยี สนญ. 275/7-8 ม.2 ถ.แสงชโูต ต.บา้นเหนอื อ.เมอืงกาญจนบรุจี.กาญจนบรุี 71000 034517533
333 วเีทคคอมพวิเตอรแ์อนดเ์ทคโนโลยี วโีมบาย แยกวดัญวน 284/6 ถ.แสงชโูต ต.บา้นเหนอื อ.เมอืงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุี 71000 034602877
334 วเีทคคอมพวิเตอรแ์อนดเ์ทคโนโลยี โรบนิสนั กาญจนบรุี 110 หมู ่9 ต.ปากแพรก อ.เมอืงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุี 71000 034603365
335 วเีทคคอมพวิเตอรแ์อนดเ์ทคโนโลยี โลตสั กาญจนบรุี 355/3 ถ.แสงชโูต ต.ปากแพรก อ.เมอืงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุี 71000 034603332
336 วเีทคคอมพวิเตอรแ์อนดเ์ทคโนโลยี บิ๊กซ ีกาญจนบรุี 786/8 ถ.แสงชโูตเหนอื ต.ทา่มะขาม อ.เมอืงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุี 71000 034602877
337 วเีทคคอมพวิเตอรแ์อนดเ์ทคโนโลยี ท ีเอ็ม เค กาญจนบรุี 99/8 หมูท่ี ่1 ต.ทา่มะขาม อ.เมอืงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุี 71000 0644811588
338 วเีทคคอมพวิเตอรแ์อนดเ์ทคโนโลยี สนญ. 275/7-8 ม.2 ถ.แสงชโูต ต.บา้นเหนอื อ.เมอืงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุี 71000 034517533
339 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีกาญจนบรุี  786/8 ถนนแสงชโูตเหนอื ต.ทา่มะขาม  อ.เมอืงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุี 71000 034-910669
340 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีกาญจนบรุ ีDtac Center ชัน้ G-IN 786/8 ถนนแสงชโูตเหนอื ต.ทา่มะขาม  อ.เมอืงกาญจนบรุ ี จ.กาญจนบรุ ี 71000 034-510543
341 วเีทคคอมพวิเตอรแ์อนดเ์ทคโนโลยี ตลาดทา่มว่ง 313 หมูท่ี ่3 ต.ทา่มว่ง อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรุี 71110 034518887
342 สปีดโฟน กาญจนบรุี 313 ม.3 ต.ทา่มว่ง อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรุี 71110 034611898
343 เคเอส เทเลคอมแอนดเ์ซอรว์สิ กาญจนบรุี 70 ถ.พระแทน่ ต.ทา่เรอื อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรุี 71120 034562569
344 โฟนโมบาย กาญจนบรุี ตลาดทา่เรอื ถ.รถไฟ 2 ต.ทา่เรอื อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรุี 71130 034510256
345 คงิคองเทเลคอม โรบนิสนั สพุรรณบรุี 449 หอ้งเลขที ่RSP-SP-18-00013 ชัน้ 2F ม.5 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี 72000 035454199
346 เอด ีเทเลคอม สพุรรณบรุี 546,548 ถ.มาลยัแมน ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี 72000 035522384
347 ไอท ีซติี้  โรบนิสนั สพุรรณบรุ ี 449 หมูท่ี ่5 ต.ทา่ระหดั   อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี 72000 035-960-180
348 พพี ีโมบาย สพุรรณบรุี 798 ม.2 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี 72130 0854447499
349 ไอบสิ พลสั เน็ทเวอรค์ ไอบซิ โลตสั สามชกุ 820 โลตสัสามชกุ ชัน้ 1 ม.2 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี 72130 034257555
350 สมายโมบาย 418 สพุรรณบรุี 418 ม.6 ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรรณบรุี 72160 035551172
351 ไอท ีซติี้  โลตสั อูท่อง 931 หมูท่ี ่1 ต าบลอูท่อง อ าเภออูท่อง จังหวดัอา่งทอง 72160 035-960550
352 เสรมิทรัพยเ์ทเลคอม สนญ. 49 ม.5 ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี 72180 035596057
353 แอดไวซ ์ไอทดีา่นชา้ง สพุรรณบรุี 247 ม.5 ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี 72180 035960223
354 บเีจเอ็นโมบายโฟน สพุรรณบรุี 64/4 ม.3 ถ.เทศบาล 2 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี 72250 035557160
355 สหพัชร ์เทเลคอม สนญ. 184/24 ม.5 ต.นครปฐม อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034258438
356 ไอท ีซติี้  โลตสั นครปฐม  1048 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร ์   อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 055-040-170
357 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีนครปฐม 754 ถนนเพชรเกษม ต.หว้ยจรเข ้  อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034-100-118
358 ไอบสิ พลสั เน็ทเวอรค์ เทเลวซิ พ ีคอมเพล็ก นครปฐม 74/1-7 อาคารโครงการ P-COMPLEX ชัน้ที ่1 พืน้ที ่A3,A4อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034257555
359 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีออ้มใหญ ่ 17/17 หมู ่8 ต.ออ้มใหญ ่  อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 034-153-655
360 ไอบสิ พลสั เน็ทเวอรค์ ออปโป้ บิ๊กซ ีออ้มใหญ่ 17/17 อาคารบิ๊กซอีอ้มใหญ ่ชัน้ 2 หอ้ง 2CR204 ม.8จ.นครปฐม 73160 034257555
361 ไอบสิ พลสั เน็ทเวอรค์ วโีว ่บิ๊กซ ีออ้มใหญ่ 17/17 บิ๊กซอีอ้มใหญ ่ชัน้ 2อ.สามพราน จ.นครปฐม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 034257555
362 ไอท ีซติี้  เซน็ทรัลพลาซา ศาลายา  99/19,99/20 หมู2่   ต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จ.นครปฐม 73210 02-429-6834
363 ไอท ีซติี้  เซน็ทรัล มหาชัย  ถนนพระราม 2 ต.นาด ี อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000 034-115575
364 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีมหาชัย  79 หมูท่ี8่  ต.ทา่ทราย  อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000 034-110279
365 ไอท ีซติี้  เซน็ทรัล มหาชัย (realme)  98 หมูท่ี ่4 ต.นาด ีอ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000 034-135855
366 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีมหาชัย 2  หอ้ง 2CR202 ชัน้ที ่1  67/534 หมูท่ี ่4 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จังหวดัสมทุรสาคร 74000 034-864019
367 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีมหาชัย 2 Dtac Center หอ้ง 2CR205 ชัน้ที ่2  67/534 หมูท่ี ่4 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จังหวดัสมทุรสาคร 74000 034-864020
368 ไอบสิ พลสั เน็ทเวอรค์ ไอบซิ เซน็ทรัล มหาชัย 98 หา้งเซน็ทรัลมหาชัยต.นาด ีอ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 74000 034257555
369 คลองมะเดือ่ เทเลคอม สมทุรสาคร 127/13 ม.6 ถ.เศรษฐกจิ 1จ.สมทุรสาคร 74110 034848720
370 เทพเทเลคอม 2017 สมทุรสาคร 126/8 ม.3 ต.แคราย อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 74110 034846128
371 เผอืกสมารท์โฟน สนญ. 245/2 ต.ตลาด อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 74110 034479999
372 คอมเซเวน่ บาบาน่า ช็อปป้ิง โคกโพธ ิปัตตานี 245/6 หมู ่4 ต.โคกโพธ ิอ.โคกโพธ ิจ.ปัตตานี 74120 020177777
373 ทวนิโมบายแคร์ สมทุรสงคราม 148/24 ม.1 ต.บางแกว้ จ.สมทุรสงคราม 75000 034713608
374 เท็น ดสิทรบิวิชัน่ เพชรบรุี 157/4 ม.8 ต.ธงชัย อ.เมอืงเพชรบรุ ีจ.เพชรบรุี 76000 032474349
375 เท็น ดสิทรบิวิชัน่ ซมัซงุเซอรว์สิ บิ๊กซเีพชรบรุี 130 หอ้ง GCR0115 ชัน้ G หมู ่1 ต.ตน้มะมว่ง อ.เมอืงเพชรบรุี 76000
376 เท็น ดสิทรบิวิชัน่ วอกซช์อ๊ป บิ๊กซ ีเพชรบรุี 130 หอ้ง GCR0124/2 ชัน้ G-IN หมู ่1 ต.ตน้มะมว่ง 76000 032474348
377 ออ๋ง มอืถอื เพชรบรุี 27 ถ.มาตยาวงษ์ ต.ทา่ราบ อ.เมอืงเพชรบรุ ีจ.เพชรบรุี 76000 032706870
378 เท็น ดสิทรบิวิชัน่ เพชรบรุี 162 หอ้ง RR-208 ชัน้ 2F หมู ่1 ต.สมอพลอื อ.บา้นลาด 76150 032491779
379 ไอท ีซติี้  โรบนิสนั เพชรบรุ ี  162 หมูท่ี ่1 ต.สมอพลอื  อ.บา้นลาด จ.เพชรบรุี 76150 032-491752
380 ไอบสิ พลสั เน็ทเวอรค์ ไอบซิ โรบนิสนั เพชรบรุี 162 หา้งโรบนิสนัเพชรบรุ ีชัน้ 2F หอ้ง 224,225 ม.1 จ.เพชรบรุี 76150 034257555
381 บิ๊กโฟน สนญ. 152/1 ถ.สละชพี ต.ประจวบครีขีนัธ ์จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77000 032601023
382 เท็นดสิทรบิวิชัน่ สนญ. 234/1 เลขทีห่อ้ง S302 ถ.เพชรเกษม ต.หวัหนิ อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77110 032900532
383 ไอท ีซติี้  มารเ์ก็ตวลิเลจ หวัหนิ OPPO  234/1 ต.หวัหนิ อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์ 77110 032-526425
384 เคเอ็ม เทเลคอม ประจวบครีขีนัธ์ 56/10 ม.2 ต.เขานอ้ย อ.ปราณบรุ ีจ.ประจวบครีขีนัธ์ 77120 032623361
385 โมเดริน์โฟน ประจวบครีขีนัธ์ 137/17 ม.1 ต.เขานอ้ย อ.ปราณบรุ ีจ.ประจวบครีขีนัธ์ 77120 032908536
386 โมบายชอป ประจวบครีขีนัธ์ 9/8 ม.6 ต.แมร่ าพงึ อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77140 032510717
387 แฮปป้ี 20 ประจวบครีขีนัธ์ 20/20 ม.5 ถ.เพชรเกษม-ชายทะเล ต.ก าเนดินพคณุ อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77140 032692213
388 ปกรณ์และเพือ่น นครศรธีรรมราช 30/285 ม.4 ซ.หมูบ่า้นราชพฤกษ์ 2 ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.ปากนครจ.นครศรธีรรมราช 80000 075317422
389 ศนูยบ์รกิารจไีอสโตน นครศรธีรรมราช 89/201 โรบนิสนัโอเชีย่น ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.ในเมอืงจ.นครศรธีรรมราช 80000 075800502
390 อนิเตอรค์อมพวิเตอรแ์อนดไ์อที โรบนิสนั 89/201 ชัน้ 3F ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.คลงั อ.เมอืงนครศรธีรรมราช 80000 0864741477
391 อนิเตอรค์อมพวิเตอรแ์อนดไ์อที เซน็ทรัล นครศรธีรรมราช 8,9/8 หอ้งเลขที ่203/2 ชัน้ 2 หมู ่7 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรธีรรมราช 80000 0864741135
392 ไอท ีซติี้  โรบนิสนั นครศรธีรรมราช  89/201  ต.คลงั  อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 80000 075-800-758
393 ไอท ีซติี้  โลตสั นครศรธีรรมราช OPPO 15 ถ.พัฒนาคขูวาง ต.ในเมอืง   อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 80000 075-803810
394 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีนครศรธีรรมราช OPPO  22 ม.5 ต.ปากพนู   อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 80000 075-803812
395 ไอท ีซติี้  โลตสั นครศรธีรรมราช 15 ถ.พัฒนาคขูวาง ต.ในเมอืง   อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 80000 075-800-584
396 ไอท ีซติี้  เซน็ทรัล นครศรธีรรมราช หอ้ง เค 213 ชัน้ที ่2  8,9/8 หมูท่ี ่7 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวดันครศรธีรรมราช 80000 075-392-842
397 ทุง่สงเทเลคอม โลตสั 144 หมูท่ี ่2 ต.หนองหงส ์อ.ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช 80110
398 ปกรณ์และเพือ่น NP04 389 ชัน้ 3 หมู ่4อ.ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช 80110
399 พลูพงษ์เทเลวชิ นครศรธีรรมราช 150/10-11 ม.2 ถ.ทุง่สง-หว้ยยอดจ.นครศรธีรรมราช 80110 075332365
400 อนิเตอรค์อมพวิเตอรแ์อนดไ์อที สหไทยพลาซา่ทุง่สง 389 อาคารสหไทยพลาซา่ทุง่สง หอ้ง P3-37,P3-38 หมูท่ี ่2จ.นครศรธีรรมราช 80110 0864742121
401 อดุมสนิเทเลคอม นครศรธีรรมราช 720 หมูท่ี ่2 ต.ทา่ยาง อ.ทุง่ใหญ ่จ.นครศรธีรรมราช 80240 075489247
402 หา้หมืน่ลา้นโมบาย นครศรธีรรมราช 74 ม.4 ต.จันด ีอ.ฉวาง จ.นครศรธีรรมราช 80250 075800338
403 ทวนิซนั เมอืง กระบี่ 88/5 ถ.มหาราช ต.ปากน ้า อ.เมอืง จ.กระบี่ 81000 075611119
404 ทวนิซนั ออปโป้ โลตสั กระบี่ 191 ม.12 ถ.เพชรเกษม ต.กระบีน่อ้ย อ.เมอืง จ.กระบี่ 81000 0991529000
405 ประหยัด โมบายล์ สนญ. 220/2 ม.5 ต.อา่วนาง อ.เมอืงกระบี ่จ.กระบี่ 81000 075810202
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406 ไอท ีซติี้  โลตสั กระบี่  191 หมูท่ี ่12  ต.กระบีน่อ้ย  อ.เมอืงกระบี ่จ.กระบี่ 81000 075-810112
407 คลองหนิสือ่สาร ส านักงาน 1 ม.4 ต.คลองหนิ อ.อา่วลกึ จ.กระบี่ 81110 075665689
408 ทวนิ ซนั กระบี่ 285/2 ม.2 ต.เหนอืคลอง อ.เหนอืคลอง จ.กระบี่ 81130 075636663
409 ทวนิซนั เขาพนม 241-241/1 หมูท่ี ่5 ถ.เหนอืคลอง-ชัยบรุจี.กระบี่ 81140 075818792
410 คลนีคิโฟน กระบี่ 8/3 ม.5 ถ.อา่วลกึ-พระแสง ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160 075687323
411 ทวนิซนั โลตสั อา่วนาง 696 หมูท่ี ่2 ต.อา่วนาง อ.เมอืง จ.กระบี่ 81180 075637197
412 พเีอส คอมพวิเตอร์ ส านักงานใหญ่ 447 หมูท่ี ่5 ต.ล าทับ อ.ล าทับ จ.กระบี่ 81190 075643153
413 บางมว่งโมบาย พังงา 74/4 ม.4 ต.บางมว่ง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190 076490699
414 แสงทวเีทเลคอม พังงา 19/10-11 ม.6 ต.คกึคกั อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82220 076485567
415 คงิฆ ์แอนด ์พโีมบาย ภูเก็ต 72 ม.5 โซน BC1PK-RT-15-00016 ถ.เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ต.วชิติอ.เมอืงภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076603893
416 โอเอช็อปภูเก็ต ภูเก็ต 72 ม.5 ต.วชิติ อ.เมอืงภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076249136
417 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีภูเก็ต (Samsung) 72 หมู ่5 ต าบลวชิติ   อ าเภอเมอืงภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076-604075
418 คอมเซเวน่ บเีคเค โลตสั ถลาง ภูเก็ต 303 โลตสั ถลาง ชัน้ 1 หมู ่1 ต.เทพกระษัตร ีอ.ถลางจ.ภูเก็ต 83110 020177777
419 ทวสีนิ สือ่สาร ภูเก็ต 141/1 หมู ่1 ถ.เทพกระษัตร ีต.เทพกระษัตร ีอ.ถลางจ.กเูก็ต 83110 076274155
420 ไอท ีซติี้  โลตสั ฉลอง OPPO  21/10 หมูท่ี ่7 ต.ฉลอง   อ.เมอืงภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130 -
421 คณุหญงิโฟน สาขา 1 9/1 หมูท่ี ่3 ถ.เลีย่งเมอืง ต.มะขามเตีย้ จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077962222
422 ปกรณ์และเพือ่น สรุาษฎรธ์านี 88 อาคารเซน็ทรัล ต.ในเมอืง อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านจี.สรุาษฎรธ์านี 84000 077963171
423 พลอยโมบาย สรุาษฎรธ์านี 130 ม.1 บิ๊กซซีเูปอรเ์ซน็เตอร ์หอ้งเลขที ่2BB005 ชัน้ที ่2อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077963876
424 ฟิวเจอรช์็อปแอนดค์อมมนูเิคชัน่ บิ๊กซ ีสรุาษฎรธ์านี 130 ม.1 หอ้งเลขที ่2CR209 ชัน้ 2 ถ.เลีย่งเมอืง ต.บางกุง้จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077224340
425 สรุาษฎรด์จิติอลโฟน สนญ. 221 ถ.หนา้เมอืง ต.ตลาด อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านจี.สรุาษฎรธ์านี 84000 077282626
426 ไอท ีซติี้  เซน็ทรัล สรุาษฏรธ์าน ี ชัน้ 2 (หอ้ง241)  88 หมู ่10 ต.วดัประดู ่  อ.เมอืงสรุาษฏร ์จ.สรุาษฎรธ์าน ี 84000 077-937755
427 ไอท ีซติี้  โลตสั สรุาษฎรธ์าน ี  76/2 ถนนนครสวรรค ์ต.มะขามเตีย้   อ.เมอืงสรุาษฎรธ์าน ีจ.สรุาษฎรธ์านี 84000 038-300-285
428 ไอท ีซติี้  เซน็ทรัล สรุาษฏรธ์านี  88 หมู ่10 ต.วดัประดู ่  อ.เมอืงสรุาษฏร ์จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077-489-863
429 ไอท ีซติี้  บิ๊กซ ีสรุาษฎรธ์าน ี(Huawei) หอ้ง 2BB001-002 ชัน้ที ่2  130 หมูท่ี ่1 ถนน เลีย่งเมอืง ต าบลบางกุง้ อ าเภอเมอืงสรุาษฎรธ์าน ีจังหวดัสรุาษฎรธ์านี 84000 077-961-495
430 ไอท ีซติี้  โลตสั สรุาษฎรธ์าน ี(Samsung) 76/2 ถนนนครสวรรค ์ต.มะขามเตีย้   อ.เมอืงสรุาษฎรธ์าน ีจ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077-963-798
431 เซน็เตอรโ์มบาย เซน็ทรัล สรุาษฎรธ์านี 97 หมูท่ี ่2 ต.เวยีง อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี 84110 077431553
432 ไอท ีซติี้  โลตสั สมยุ 1/7 หมู ่6 ต.บอ่ผดุ   อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี 84140
433 พานชิโมบาย สนญ. 404/6 ม.1 ต.เวยีงสระ อ.เวยีงสระ จ.สรุาษฎรธ์านี 84190 077960499
434 โอโมบายล์ เซน็ทรัล สรุาษฎรธ์านี 112 หมูท่ี ่4 ต.บางสวรรค ์อ.พระแสง จ.สรุาษฎรธ์านี 84210 077937992
435 นอ้งสมายด์ สนญ. 401/5 ม.1 ต.บา้นนา อ.บา้นนาเดมิ จ.สรุาษฎรธ์านี 84240 077359684
436 ไอท ีซติี้ โลตสั ละไม (สรุาษฎรธ์าน)ี 131/12 หมู4่   ต าบลมะเร็ต อ าเภอเกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี 84310 077-960-990
437 คอมเซเวน่ บานาน่า ช็อปป้ิง เมอืง-ระนอง 77/48 ถ.ทา่เมอืง ต.เขานเิวศน ์อ.เมอืงระนอง จ.ระนอง 85000 020177777
438 นอ้งแฟ้ม สนญ. 92/115 ม.5 ถ.สะพานปลา ต.บางริน้ อ.เมอืงระนอง จ.ระนอง 85000 077880188
439 ระนองคอมพวิเตอร&์คอมมวินเิคชัน ระนอง 3/3 ถ.ดบัคด ีต.เขานเิวศน ์อ.เมอืงระนอง จ.ระนอง 85000 077822552
440 แฮม คอมมวินเิคชัน่ (1996) โลตสั ระนอง 25/15 หมู ่1 ต.บางริน้ อ.เมอืงระนอง จ.ระนอง 85000 077821879
441 ไอท ีซติี้ โลตสั ชมุพร  176 หมูท่ี3่ ต.วงัไผ ่อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 86000 077-630384
442 ไอท ีซติี้ โลตสั ชมุพร OPPO ชัน้ที ่1  176 หมูท่ี3่ ต.วงัไผ ่อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 86000 077-630384
443 กอกุง้โมบายช็อป ชมุพร 544/1-2 หมูท่ี ่4 ต.วงัตะกอ อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 86110 077973719
444 เอไอเอส บัดดี้ ชมุพร 92 หมูท่ี ่4 ต.ทา่มะพลา อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 86110 0884445515
445 R รุง่ สงขลา 151 ถ.ราษฎรอ์ทุศิ 1 ต.บอ่ยาง อ.เมอืงสงขลา จ.สงขลา 90000 074311151
446 บญุชัยธรุกจิหาดใหญ่ เทเลวชิ วชริา 113/1 ถ.ทะเลหลวง ต.บอ่ยาง อ.เมอืง จ.สงขลา 90000 074321999
447 บญุชัยธรุกจิหาดใหญ่ บญุชัย วชริา 19/3 ถ.ทะเลหลวง ต.บอ่ยาง อ.เมอืง จ.สงขลา 90000 074314567
448 บญุชัยธรุกจิหาดใหญ่ เทเลวชิพลสั โลตสัเอ็กซต์รา้ 64 หา้งเทสโกโ้ลตสัเอ็กซต์รา้ หอ้งที ่144 หมู ่2 ต.เขารปูชา้ง อ.เมอืง จ.สงขลา 90000 074307955
449 บญุชัยธรุกจิหาดใหญ่ บญุชัย โลตสัเอ็กซต์รา้ สงขลา 64 หา้งเทสโกโ้ลตสัเอ็กซต์รา้ สงขลา หอ้งที ่140 หมู ่2 ต.เขารปูชา้ง อ.เมอืง จ.สงขลา 90000 074307959
450 บญุชัยธรุกจิหาดใหญ่ บญุชัย โลตสั สะเดา 45/8 หา้งเทสโกโ้ลตสั สะเดา ถ.กาญจนวนชิ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90000 074300500
451 รา้นบญุทรัพย ์โมบาย สงขลา 148/7 หมูท่ี ่3 ต.พะวง อ.เมอืงสงขลา จ.สงขลา 90000 074809335
452 รา้นฟารา่ห์ สงขลา 125 ถ.ทะเลหลวง ต.บอ่ยาง อ.เมอืงสงขลา จ.สงขลา 90000 074370438
453 วฒุโิฟนเซน็เตอร ์1 สนญ. 96/28 ม.10 ถ.กาญจนวนชิ ต.เขารปูชา้ง อ.เมอืง 90000 074443662
454 ไอท ีซติี้ โลตสั สงขลา 64 หมูท่ี ่2 เทสโกโ้ลตสั สงขลา ถนนกาญจนวนชิ ต.เขารปูชา้ง อ.เมอืงสงขลา สงขลา 90000 074-805051
455 คอมเซเวน่ ซมัซงุชอ๊ป เซน็ทรัล หาดใหญ่ 1518/1-1518/2 เซน็ทรัล หาดใหญ ่ชัน้ 3 หอ้ง 313 ถ.กาญจนวณชิย ์ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 020177777
456 คณูทรัพยเ์ทเลคอม สงขลา 677 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 074800303
457 บญุชัยธรุกจิหาดใหญ่ หาดใหญ่ 369,371 ถ.ศภุสารรังสรรค ์ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ่ 90110 074345678
458 บญุชัยธรุกจิหาดใหญ่ เทเลวชิ โรบนิสนั หาดใหญ่ 9 ถ.ธรรมนูญวถิ ีต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 074239200
459 บญุชัยธรุกจิหาดใหญ่ เทเลวชิ บิ๊กซ ีหาดใหญ่ 111/19 หมูท่ี ่4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 074580555
460 บญุชัยธรุกจิหาดใหญ่ เทเลวชิ โลตสั หาดใหญ่ 1142 ถ.กาญจนวณชิย ์ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 074223800
461 บญุชัยธรุกจิหาดใหญ่ เทเลวชิบิ๊กซเีอ็กซต์รา้หาดใหญ่ 677 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 074555333
462 บญุชัยธรุกจิหาดใหญ่ บญุชัย บิ๊กซ ีหาดใหญ่ 111/19 หมูท่ี ่4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 074580600
463 บญุชัยธรุกจิหาดใหญ่ เทเลวชิ โลตสั หาดใหญ ่2 1318 หา้งเทสโกโ้ลตสั สาขาหาดใหญ ่2 หอ้งที ่118 อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 074252666
464 บญุชัยธรุกจิหาดใหญ่ บญุชัย โลตสั หาดใหญ ่(มอ.) 1142 หอ้งที ่PG013 ถ.กาญจนวณชิย ์ต.หาดใหญ่ 90110 074241777
465 บญุชัยธรุกจิหาดใหญ่ บญุชัย โรบนิสนั หาดใหญ่ 9 หา้งโรบนิสนัหาดใหญ ่ชัน้ที ่1 หอ้ง C02 ถ.ธรรมนูญววิถ ีจ.สงขลา 90110 074225500
466 บญุชัยธรุกจิหาดใหญ่ พพีพี ีบิ๊กซ ีหาดใหญ ่(คลองแห) 111/19 บิ๊กซซีปุเปอรเ์ซน็เตอร ์หมู ่4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ 90110 074220999
467 บญุชัยธรุกจิหาดใหญ่ หาดใหญ่ 369,371 ถ.ศภุสารรังสรรค ์ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ่ 90110 074345678
468 วชิัน่ส ์ไอที บิ๊กซ ีเอ็กซต์รา้ หาดใหญ่ 677 หา้งบิ๊กซเีอ็กซต์รา้ หอ้งเลขที ่2CR216 ถ.เพชรเกษม จ.สงขลา 90110 074555566
469 วชิัน่สไ์อที โลตสั หาดใหญใ่น 1318 หา้งเทสโกโ้ลตสั หาดใหญ ่2 หอ้งเลขที ่117 ถ.เพชรเกษมต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 074258818
470 วชิัน่สไ์อที โลตสั มอ. 1142 หา้งโลตสั หาดใหญ ่ถ.กาญจนวณชิย ์ต.หาดใหญอ่.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 074223801
471 วชิัน่สไ์อที โรบนิสนั หาดใหญ่ 9 หา้งโรบนิสนั หาดใหญ ่ถ.ธรรมนูญวถิ ีต.หาดใหญอ่.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 074207567
472 สมารท์อนิเตอรซ์สิเต็ม สนญ. 677(GC049) ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 074801681
473 เอสเอเทเลแฟกซห์าดใหญ่ สนญ. 238/17 ถ.แสงศร ีต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 074351778
474 ไอท ีซติี้ บ ิ๊กซเีอ็กตรา้ หาดใหญ่ 677 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ ่  อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 075-800-584
475 ไอท ีซติี้ โลตสั หาดใหญ่ 1142 ถนนกาญจนวนชิ ต.หาดใหญ ่ อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 074-536384
476 ไอท ีซติี้ โลตสั หาดใหญ ่ (Huawei) อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาหาดใหญ ่1142 ถ. กาญนวณชิย ์ต. หาดใหญ ่  อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 074-800-427
477 ไอท ีซติี้ บ ิ๊กซ ีหาดใหญ ่(Huawei) 111/19 หมู4่ ต.คลองแห   อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 074-805-470
478 บญุชัยธรุกจิหาดใหญ่ เทเลวชิ โลตสั สะเดา 45/8 หา้งเทสโกโ้ลตสั สะเดา ถ.กาญจนวณชิย ์ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 074412345
479 บญุชัยธรุกจิหาดใหญ่ เทเลวชิ สะเดา 38 ถ.ปาดงัเบซาร ์ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 074411511
480 บญุชัยธรุกจิหาดใหญ่ เทเลวชิ โลตสั จะนะ 157/4 หา้งเทสโกโ้ลตสัจะนะ หอ้งที ่111 หมู ่5 ต.บา้นนา 90130 074207333
481 วชิัน่สไ์อที โลตสั จะนะ 157/4 หา้งโลตสั จะนะ หอ้งเลขที ่108 ต.บา้นนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 074207567
482 พนัชกร สงขลา 197 ม.1 ถ.ตา่งตานุสรณ์ ต.นาทว ีอ.นาทว ีจ.สงขลา 90160 074373392
483 บอส บิ๊ก ไทยโฟน สงขลา 63 ม.1 ถ.ยนตรการก าธร ต.ก าแพงเพชร อ.รัตภูม ิจ.สงขลา 90180 074388544
484 แตงโมพาณชิย์ สงขลา 36 ม.1 ถ.ชาญนุเคราะห ต.สะบา้ยอ้ย อ.สะบา้ยอ้ย จ.สงขลา 90210 074306166
485 ท.ีเจ.เทเลคอม สนญ. 96 ม.6 ต.สทงิหมอ้ อ.สงิหนคร จ.สงขลา 90280 074332148
486 บญุชัยธรุกจิหาดใหญ่ เทเลวชิ ดา่นนอก 129/1 หมูท่ี ่7 ถ.กาญจนวนชิ ต.ส านักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320 074412789
487 วชิัน่สไ์อที โลตสั สะเดา 129/1 ถ.กาญจนวนชิ ต.ส านักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320 07412111
488 คลนีคิมอืถอื สนญ. 436 ถ.ตริะสถติย ์ต.พมิาน อ.เมอืงสตลู จ.สตลู 91000 074740308
489 ทวนิ ซนั บิ๊กซ ีสตลู 959 ม.7 ต.คลองขดุ อ.เมอืง จ.สตลู 91000 074741960
490 ทวนิซนั ซมัซงุ บิ๊กซ ีสตลู 959 หอ้งเลขที ่GCR121/1 หมูท่ี ่7 ต.คลองขดุ อ.เมอืง จ.สตลู 91000 074740668
491 สตลูเทเลคอม สตลู 109 ถ.หตัถกรรมศกึษา ต.พมิาน อ.เมอืงสตลู จ.สตลู 91000 074711501
492 ไอท ีซติี้ บ ิ๊กซ ีสตลู 959 หมูท่ี7่ ต.คลองขดุ   อ.เมอืงสตลู จ.สตลู 91000 074-740-445
493 ทวนิ ซนั ส านักงานใหญ่ 850-851 หมู ่3 ต.ก าแพง อ.ละง ูจ.สตลู 91110 074782333
494 ทวนิ ซนั โลตสัละงู 1473 ม.3 ต.ก าแพง อ.ละง ูจ.สตลู 91110 074775337
495 ทวนิ ซนั ละง ูสตลู 1065-1066 ม.3 ต.ก าแพง อ.ละง ูจ.สตลู 91110 074832997
496 นายนค์อม โลตสั ละงู 1473 หมูท่ี ่3 ต.ก าแหง อ.ละง ูจ.สตลู 91110 074775399
497 แฮปป้ีโฟน สตลู 308 ม.6 ต.ละง ูอ.ละง ูจ.สตลู 91110 074783910
498 สรุชัยคอมพวิเตอร์ สตลู 186/15-16 ม.8 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตลู 91160 074735268
499 ทวนิ ซนั โรบนิสนัตรัง 138 อาคารหา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั สาขาตรัง หอ้งIT06-1-4 ชัน้ 2F อ.เมอืงตรัง จ.ตรัง 92000 075290500
500 ทวนิ ซนั สมารท์ช็อปโรบนิสนั 138 อาคารหา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั สาขาตรัง หอ้งB-206/1 ชัน้ 2F อ.เมอืงตรัง จ.ตรัง 92000 075227227
501 ทวนิ ซนั ตรัง 48/2 ถ.รัษฎา ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืงตรัง จ.ตรัง 92000 075211990
502 ทวนิ ซนั โรบนิสนัตรัง 138 อาคารหา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั สาขาตรัง หอ้งIT06-1-4 ชัน้ 2F อ.เมอืงตรัง จ.ตรัง 92000 075290500
503 โฟนบ๊อกซ์ ตรัง 111/31 ถ.รัษฎา ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืงตรัง จ.ตรัง 92000 075828524
504 แมคโมบาย สนญ. 27/3 ถ.ทา่กลาง ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืงตรัง จ.ตรัง 92000 075215814
505 โมบาย แอดวานซ์ ตรัง 165 ถ.พัทลงุ ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืงตรัง จ.ตรัง 92000 075590292
506 รา้นทเีน็ตโฟน ตรัง 103/277 หมูท่ี ่6 ต.ควนปรงิ อ.เมอืงตรัง จ.ตรัง 92000 075823499
507 ไอท ีซติี้ โลตสั ตรัง อาคาร เทสโก ้โลตสั สาขาตรัง ชัน้ที ่1  120/6 หมูท่ี ่2 ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรัง จังหวดัตรัง 92000 075-225296
508 ไอท ีซติี้ โรบนิสนั ตรัง  138 ถนนเพชรเกษม ต.ทับเทีย่ง  อ.เมอืงตรัง จ.ตรัง 92000 075-820826
509 ไอท ีซติี้ โรบนิสนัตรัง  REALME  138 ถนนเพชรเกษม ต.ทับเทีย่ง  อ.เมอืงตรัง จ.ตรัง 92000 075-820363
510 ไอท ีซติี้ บ ิ๊กซ ีตรัง 102/2 ถนนรัษฎา ต.ทับเทีย่ง  อ าเภอเมอืงตรัง จ.ตรัง 92000 075-820-566
511 พณิโฟน 2 ตรัง 251/45 ถ.ตรังคภูม ิต.กันตงั อ.กันตงั จ.ตรัง 92110 075824521
512 ทวนิ ซนั ตรัง 350 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.หว้ยยอด อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 92130 075271207
513 ทวนิ ซนั โลตสัหว้ยยอด 481 ถ.เพชรเกษม ต.หว้ยยอด อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 92130 075271899
514 โมบายโฟน ตรัง 287 ถ.เพชรเกษม ต.หว้ยยอด อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 92130 075820610
515 ทวนิ ซนั ยา่นตาขาว 79 ม.1 ต.ยา่นตาขาว อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง 92140 075282221
516 เพิม่ทรัพยเ์ทเลคอม ตรัง 22/1 ม.2 ต.บอ่หนิ อ.สเิกา จ.ตรัง 92150 075291885
517 เพชรสือ่สาร 4 ตรัง 254 ม.1 ต.เขาวเิศษ อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง 92220 075261130
518 คลนีคิมอืถอื พัทลงุ 155 ม.2 ต.เขาเจยีก อ.เมอืงพัทลงุ จ.พัทลงุ 93000 074820160
519 แสงไทยเทเลโฟน พัทลงุ 73-75 ถ.โพธิส์ะอาด ต.คหูาสวรรค ์อ.เมอืงพัทลงุ จ.พัทลงุ 93000 074613275
520 ไอท ีซติี้ โลตสั พัทลงุ หอ้ง 079P2009 ชัน้ที ่2  155 หมูท่ี ่2 ต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืงพัทลงุ 93000 074-606632
521 ไอท ีซติี้ โคลเิซยีม พัทลงุ 89 ถนนจรญูธรรม ต าบลคหูาสวรรค ์อ าเภอเมอืง จ.พัทลงุ 93000 074-610474
522 ไอท ีซติี้ โลตสั พัทลงุ (SAMSUNG) 155 หมู2่ ต.เขาเจยีก   อ.เมอืง จ.พัทลงุ 93000 074-820303
523 ด ารงคศ์ริสิวสัดิ์ ตรัง 235 ม.10 ต.โคกสกั อ.บางแกว้ จ.พัทลงุ 93160 074625360
524 ป.โมบาย แมข่รี 235 ม.10 ตรอกล็อคที ่1 ถ.เพชรเกษม ต.โคกสกั อ.บางแกว้ จ.พัทลงุ 93160
525 คอมเซเวน่ บานาน่า ช็อปป้ิง เมอืง-ปัตตานี 61,63 ถ.ยะรัง ต.อาเนาะร ูอ.เมอืงปัตตาน ีจ.ปัตตานี 94000 020177777
526 เทคโนเวลิด์ ปัตตานี 61,63 ถ.ยะรัง ต.อาเนาะร ูอ.เมอืงปัตตาน ีจ.ปัตตานี 94000 073338010
527 ปัตตานคีอมมนูเิคชัน่ (1995) สนญ. 141 ม.5 ต.รสูะมแิล อ.เมอืงปัตตาน ีจ.ปัตตานี 94000 073337900
528 ไพศาลเทเลโฟน สนญ. 7/9 ถ.หนองจกิ ต.สะบารัง อ.เมอืงปัตตานี 94000 073710911
529 มสิเตอรโ์ฟน สนญ. 75/2 ถ.มะกรดู ต.สะบารัง อ.เมอืงปัตตาน ีจ.ปัตตานี 94000 073710887
530 เอสอารโ์ฟน 2 ปัตตานี 13/19 ถ.เจรญิประดษิฐ ์ต.สะบารัง อ.เมอืงปัตตาน ีจ.ปัตตานี 94000 073333770
531 เซา้ทพ์เีคอนิโฟกัส ยะลา 21/4-5 ถ.อาคารสงเคราะห ์ต.สะเตง อ.เมอืงยะลา จ.ยะลา 95000 073215755
532 นภดลโทรทัศน ์2 ยะลา 108-110 ถ.รวมมติร ต.สะเตง อ.เมอืงยะลา จ.ยะลา 95000 073214366
533 ยะลา ท.ีมารท์ ยะลา 101 ถ.รวมมติร ต.สะเตง อ.เมอืงยะลา จ.ยะลา 95000 073223216
534 หาดใหญอ่เิลคทรอนคิส์ ยะลา 45-47 ถ.จงรักษ์ ต.สะเตง อ.เมอืงยะลา จ.ยะลา 95000 073228900
535 อนิไซดโ์ฟน ยะลา E1-2 ถ.รถไฟ(ตลาดนัดจตจัุกร) ต.สะเตง อ.เมอืงยะลา จ.ยะลา 95000 073222783
536 ไอท ีซติี้ โคลเีซีย่ม ยะลา 505 ถนน สโิรรส  ต.สะเตง  อ.เมอืงยะลา จ.ยะลา 95000 073-240024
537 คลงัโมบายโฟน ยะลา 98 ถ.พทัิกษ์ธาน ีต.ยะลา อ.ยะลา จ.ยะลา 95120 073291050
538 M.มสุลมิโมบายช็อป ส านักงานใหญ่ 216 ถ.พชิติบ ารงุ ต.บางนาค อ.เมอืงนราธวิาส จ.นราธวิาส 96000 073512114
539 รา้นโคกเคยีนโมบาย ส านักงานใหญ่ 70,72 ถ.โคกเคยีน ต.บางนาค อ.เมอืงนราธวิาส จ.นราธวิาส 96000 073700187
540 ศวิะเทรดดิง้ 2016 ส านักงานใหญ่ 153 ถ.สรุยิะประดษิฐ ์ต.บางนาค อ.เมอืงนราธวิาส จ.นราธวิาส 96000 073511112
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