
ล ำดบั ชือ่รำ้นคำ้ สำขำ รหสัไปษณีย์ เบอรโ์ทร

1 บางกอก เทเลคอม 999 ส านักงานใหญ่ 90/53 ม.18 ต.บางพึง่ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130 024084999
2 แกรมมี ่อะโกร บิ๊กซเีอ็กซต์รา้ บางบอน 19/164 บิ๊กซเีอ็กซต์รา้ บางบอน ชัน้ 2 หมูท่ี ่6 ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 028982727
3 เพาเวอรฟ์ลู คอมมนูเิคชัน่ เซ็นทรัล พระราม 2 160 อาคารเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 หอ้งเลขที ่EC225 ชัน้  2เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 0829959742
4 แกรมมี ่อะโกร บิ๊กซ ีเพชรเกษม 1 1759 บิ๊กซซีเูปอรเ์ซ็นเตอร์ สาขาเพชรเกษม 1 ถ.เพชรเกษม 1 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 028094145
5 เพาเวอรฟ์ลู คอมมนูเิคชัน่ เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ 28 ถ.ฉมิพล ีแขวงฉมิพลี เขตตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 10170 025254519
6 ฟิวเจอรเ์อวี ส านักงานใหญ่ 99/99 ม.6 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรงุเทพฯ 10220 025338099
7 ฟิวเจอรเ์อวี ส านักงานใหญ่ 99/99 หมูท่ี ่6 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร 10220 025338099
8 เพาเวอรฟ์ลู คอมมนูเิคชัน่ เซ็นทรัล รามอนิทรา 109/10 ศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา รามอนิทรา หอ้งเลขที ่302/1 ชัน้ 3 ถ.รามอนิทรา แขวงอนุสาวร ีเขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 0942417999
9 แกรมมี ่อะโกร แฟชัน่ ไอสแ์ลนด์ 587,589 อาครแฟชัน่ไอสแ์ลนด์ ชัน้ 3 หอ้ง เค3บซี0ี5 ถ.รามอนิทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรงุเทพมหานคร 10240 029476052
10 ฟิวเจอรเ์อวี โลตสับางกะปิ 3109 เทสโกโ้ลตสับางกะปิ แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 10240 021165001
11 ฟิวเจอรเ์อวี โลตสั บางกะปิ 3109 เทสโกโ้ลตสับางกะปิ แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 025338099
12 บรูพวัฒน ์คอมมวินเิคชัน่ ซคีอน สแควร์ 55 ถ.ศรนีครนิทร์ หนองบอน ประเวศ กรงุเทพฯ 10250 027202497
13 แกรมมี ่อะโกร บิ๊กซเีอ็กซต์รา้ ออ่นนุช 114 อาคารบิ๊กซเีอ็กซต์า้ออ่นนุช ซ.ออ่นนุช 1 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนงเหนอื เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 10260 023116771
14 แกรมมี ่อะโกร บิ๊กซเีอ็กซต์รา้ ศรนีครนิทร์ 425 บิ๊กซเีอ็กซต์รา้ศรนีครนิทร์ ชัน้ 2 หอ้ง F2/5-6 หมูท่ี ่5 ถ.ศรนีครนิทร ์ต.ส าโรงเหนอื อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270 027587515
15 แกรมมี ่อะโกร บิ๊กซ ีปากน ้า 498/1 บิ๊กซซีเูปอรเ์ซ็นเตอร์ สาขาสม ถ.สขุมุวทิ ต.ปากน ้า อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 023882507

16 แกรมมี ่อะโกร โลตสั บางปู 2502 ศนูยก์ารคา้เทสโกโ้ลตสั สาขาบางป ูชัน้ที ่3 ต.บางปใูหม ่อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10280 027109894
17 แกรมมี ่อะโกร ส านักงานใหญ่ 2539 อมิพเีรยีลลาดพรา้ว ชัน้ 3 หอ้ง บที6ี1 ซ.ลาดพรา้ว 81-83 จ.สมทุรปราการ เขตวังทองหลาง กรงุเทพฯ 10310 029348810
18 แกรมมี ่อะโกร ซัมซงุ อมิพเีรยีล 2539 อาคารอมิพเีรยีล ลาดพรา้ว ชัน้ 2 หอ้ง AS-S7 ถ.ลาดพรา้ว แขวงคลองเจา้คณุสงิห ์เขตวังทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310 029348894
19 แม็กซ ์ลิง้ค ์อนิเตอรเ์ทรด ส านักงานใหญ่ 1770 โอเอไอทาวเวอร ์อาคาร 2 ชัน้ 12 ถ.เพชรบรุตีดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 026528824
20 แม็กซ ์ลิง้ค ์อนิเตอรเ์ทรด บิ๊กซ ีรัชดภเิษก 125 บิ๊กซ ีรัชดาภเิษก หอ้งที1่0 ถ.พระราม 9 แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10320 0854882035
21 แม็กซ ์ลิง้ค ์อนิเตอรเ์ทรด เซ็นทรัล พระราม 9 9/8,9/9 เซ็นทรัล พระราม 9 ชัน้ B1 หอ้งที ่B25 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10320 0813744234
22 เพาเวอรฟ์ลู คอมมนูเิคชัน่ บิ๊กซ ีสะพานควาย 618/1 อาคารบิ๊กซ ีสะพานควาย หอ้งเลขที ่BCR026 ชัน้ G ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 0870900108
23 วัน ท ูโฟร ์โมบาย โลตสั สขุาภบิาล 3 101,101/1 หอ้ง 087PG008 ถ.รามค าแหง แขวงมนีบรุ ีกรงุเทพฯ 10510 029168288
24 แกรมมี ่อะโกร บิ๊กซเีอ็กซต์รา้ รม่เกลา้ 42,44 บิ๊กซเีอ็กซต์รา้ รม่เกลา้ ชัน้ 1 หอ้ง F1/16 ถ.รม่เกลา้ แขวงมนีบรุ ีเขตมนีบรุ ีกรงุเทพมหานคร 10510 029195537
25 บางกอก เทเลคอม 999 โลตสั มนีบรุี 73 ม.18 สวุนิทวงศ์ มนีบรุ ีกรงุเทพฯ 10510 025402911
26 วัน ท ูโฟร ์โมบาย สนญ. 22 อาคารบเีอ็ม ชัน้ 3 ซ.ลาดกระบัง 14/1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรงุเทพฯ 10520 020594465
27 วัน ท ูโฟร ์โมบาย บิ๊กซ ีหนองจอก 34 ม.1 ถ.เลยีบวารี แขวงกระทุม่ราย เขตหนองจอก กรงุเทพฯ 10530 029882718
28 วัน ท ูโฟร ์โมบาย สมารท์ดไีวซ์ 46 หอ้ง PG011 ถ.เชือ่มสมัพันธ์ แขวงกระทุม่ราย เขตหนองจอก กรงุเทพฯ 10530 029882869
29 วัน ท ูโฟร ์โมบาย เมกา บางนา 39 ม.6 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแกว้ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540 021051788
30 วัน ท ูโฟร ์โมบาย มารเ์ก็ตวลิเลจ สวุรรณภมูิ 99/29 ม.1 หอ้ง S237 ต.ราชาเทวะ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540 020754156
31 แกรมมี ่อะโกร ซัมซงุ บางพลี 99/29 อาคารโฮมโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ ชัน้ 2 หอ้งเลขที ่R250-R251  ต.ราชาเทวะ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540 020048092
32 บางกอก เทเลคอม 999 โลตสับางนา 14/9 ถ.บางนา-ตราด กม.7 ต.บางแกว้ อ.บางพล ีสมทุรปราการ 10540 027399585
33 เพาเวอรฟ์ลู คอมมนูเิคชัน่ ป่ินเกลา้ 7/222 ชัน้ 3 หอ้ง 309 แขวงอรณุอัมรนิทร ์เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร 10700 028849154
34 แม็กซ ์ลิง้ค ์อนิเตอรเ์ทรด เดอะมอลล ์งามวงศว์าน 30/39-50 เดอะมอลล ์งามวงศว์าน หอ้งที ่2บเีอส 13-12 ถ.งามวงศว์าน ต.บางเขน อ.เมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบรุี 11000 0632045721
35 แกรมมี ่อะโกร บิ๊กซเีอ็กซต์รา้ บางใหญ่ 9/9 อาคารบิ๊กซเีอ็กซต์า้บางใหญ่ หมู ่11 ถ.ตลิง่ชนั-สพุรรณบรุ ีต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 029033308
36 แกรมมี ่อะโกร บิ๊กซเีอ็กซต์รา้บางใหญ ่ซัมซงุ 9/9 บิ๊กซเีอ็กซต์รา้ บางใหญ่ ชัน้ 2 หอ้ง 2CR2218-2CR2219 หมูท่ี ่11 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 029032635
37 แกรมมี ่อะโกร บิ๊กซเีอ็กซต์รา้ แจง้วัฒนะ 112 บิ๊กซเีอ็กซต์รา้ แจง้วัฒนะ ชัน้ 1 หมูท่ี ่5 ถ.แจง้วัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 025822727
38 แม็กซ ์ลิง้ค ์อนิเตอรเ์ทรด บิ๊กซ ีแจง้วัฒนะ 112 หมูท่ี ่5 บิ๊กซแีจง้วัฒนะ หอ้ง GCR102 ชัน้ G ถ.แจง้วัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 0632173051
39 บางกอก เทเลคอม 999 เซ็นทรัล แจง้วัฒนะ 99,99/9 ม.2 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 021010330
40 เพาเวอรฟ์ลู คอมมนูเิคชัน่ โรบนิสนั ศรสีมาน 99 อาคารโรบนิสนั ศรสีมาน หอ้งเลขที ่209 ชัน้ 2 หมู ่1 ต.บา้นใหม ่อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 0970485759
41 แม็กซ ์ลิง้ค ์อนิเตอรเ์ทรด เซ็นทรัล เวสตเ์กต 199,199/1,199/2 เซ็นทรัล เวสตเ์กต หอ้งที ่220 ชัน้ 2 หมูท่ี ่6 ต.เสาธงหนิ อ.บางใหญ ่จ.นนทบรุี 11140 0632241726
42 เพาเวอรฟ์ลู คอมมนูเิคชัน่ เซ็นทรัล เวสทเ์กต 199,199/1,199/2 อาคารเซ็นทรัล เวสทเ์กต หอ้งเลขที ่283 หมูท่ี ่6 ต.เสาธงหนิ อ.บางใหญ ่จ.นนทบรุี 11140 0822242448
43 วัน ท ูโฟร ์โมบาย โลตสั นวนคร 98/103 ม.13 ชัน้ 2 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 029091165
44 ฟิวเจอรเ์อวี สนญ. 20/68 โลตสัซปูเปอรเ์ซ็นเตอร์ สาขาล าลกูกา ม.18 ต.คคูต อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี 12130 029958300
45 ฟิวเจอรเ์อวี เซยีรรั์งสติ 99 อาคารศนูยก์ารคา้เซยีรรั์งสติ ชัน้ 2 หมูท่ี ่8 ถ.พหลโยธนิ ต าบลล าลกูกา อ าเภอล าลกูกา จังหวัดปทมุธานี 12130 025338099
46 แกรมมี ่อะโกร โลตสั บา้นฟ้า 75 เทสโกโ้ลตสัซเูปอรเ์ซ็นเตอร์ สาขาบา้นฟ้า หมูท่ี ่5 ต.บงึค าพรอ้ย อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 025691229
47 บางกอก เทเลคอม 999 อบธุยา พารค์ G-12 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรอียธุยา จ.พระนครศรอียธุยา 13000 035335156
48 บางกอก เทเลคอม 999 บิ๊กซ ีลพบรุี 2 ม.1 ต.ทา่ศาลา อ.เมอืง จ.ลพบรุี 15000 036614499
49 บางกอก เทเลคอม 999 โลตสั สงิหบ์รุี 189 ม.7 ต.บางงา อ.ทา่วุง้ จ.ลพบรุี 15150 036510881
50 บางกอก เทเลคอม 999 โลตสั ชยันาท 364/25 ถ.ทางหลวง 340 ต.บา้นกลว้ย อ.เมอืง จ.ชยันาท 17000 056412052
51 บางกอก เทเลคอม 999 โลตสั สระบรุี 91/3 ถ.มติรภาพ ต.ปากเพรยีว อ.เมอืง จ.สระบรุี 18000 036222740
52 บางกอก เทเลคอม 999 ตกึคอม ชลบรุี 97/223 ม.1 ต.เสม็ด อ.เมอืง จ.ชลบรุี 20000 038184050
53 เพาเวอรฟ์ลู คอมมนูเิคชัน่ เซ็นทรัลชลบรุี 55/88-89,55/91 เซ็นทรัลชลบรุี ชัน้ที ่2 หอ้ง OP202,OP203 ม.1 ต.เสม็ด อ.เมอืงชลบรุ ีจ.ชลบรุี 20000 038053738
54 บางกอก เทเลคอม 999 โลตสับอ่วนิ 2117/46 ม.3 ต.บอ่วนิ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20110 038117495
55 เพาเวอรฟ์ลู คอมมนูเิคชัน่ โรบนิสนั ศรรีาชา 236 ชัน้ 2 เลขที ่90 ถ.สขุมุวทิ ต.ศรรีาชา  อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20110 0830497888
56 น าชยัโฮมอเิลคโทรนคิส์ สนญ. 353/46 ม.9 ถ.สขุมุวทิ ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 038716040
57 บางกอก เทเลคอม 999 บิ๊กซ ีพัทยาเหนอื 565/41 ม.10 ห.204/1 สขุมุวทิ ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 038374853
58 บางกอก เทเลคอม 999 ฮารเ์บอรม์อลล ์ชลบรุี 4/222 ถ.สขุมุวทิ ม.10 ต.ทุง่สขุลา อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 038493124
59 แฟชัน่มเีดยีวชิัน่ ระยอง 165/8 ถ.ราษฎรบ์ ารงุ ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038617333
60 แฟชัน่ มเีดยี วชิัน่ แหลมทอง ระยอง 554 แหลมทอง ชอ้ปป้ิงพลาซา่ ระยอง แผนยังเลขที ่2314-2314/1 ถ.สขุมุวทิ ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038617333
61 บางกอก เทเลคอม 999 โลตสั ระยอง 3 ถ.สขุมุวทิ ต.ทา่ประดู ่อ.เมอืง จ.ระยอง 21000 038875353
62 เพาเวอรฟ์ลู คอมมนูเิคชัน่ เซ็นทรัล ระยอง 99,99/1 เซ็นทรัลระยอง ชัน้ที ่2 หอ้ง 231 ถ.บางนา-ตราด ต.เชงิเนนิ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038942993
63 ศริวิัฒนาพรเทรดดิง้ ระยอง 30/8 ม.3 ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง จ.ระยอง 21130 038601174
64 เดอะเบสท ์1 อเีล็คทรคิซตีี้ แกลง 246/9 ต.ทางเกวยีน อ.แกลง จ.ระยอง 21150 038677236
65 เดอะเบสท ์1 อเีล็คทรคิซตีี้ ระยอง 550/12 ถ.สขุมุวทิ ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21150 038620672
66 เดอะเบสท ์1 อเีล็คทรคิ จันทบรุี 4/1 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม ่อ.เมอืงจันทบรุ ีจ.จันทบรุี 22000 039301442
67 เดอะเบสท ์1 อเีล็คทรคิซตีี้ สอยดาว จันทบรุี 139/7 ม.1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบรุี 22180 039421119

68 เดอะเบสท ์1 อเีล็คทรคิซตีี้ ตราด 1137/2 ม.1 ต.วังกระแจะ อ.เมอืงตราด จ.ตราด 23000 039610201
69 บรูพวัฒน ์คอมมวินเิคชัน่ ฉะเชงิเทรา 108/9-10 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 038812051
70 บรูพวัฒน ์คอมมวินเิคชัน่ จ.ปราจนีบรุี 15/1 ต.บางบรบิรูณ์ ม.4 อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุี 25000 037482262
71 บางกอก เทเลคอม 999 โลตสั ศรมีหาโพธิ์ 228 I-MOBILE ม.10 ถ.ทางหลวง 304 ทา่ตมู ศรมีหาโพธิ ์ปราจนีบุ 25140 037466212
72 บางกอก เทเลคอม 999 โลตสั อรัญประเทศ 559 ม.1 บา้นใหมห่นองไทร อรัญประเทศ จ.สระแกว้ 27120 037541700
73 บางกอก เทเลคอม 999 บิ๊กซโีคราช 118 ถ.มติรภาพหนองคาย ห.201/1 ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 044295028
74 บางกอก เทเลคอม 999 โลตสั ปราสาท 68 ม.2 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สรุนิทร์ 32140 044551181
75 บางกอก เทเลคอม 999 โลตสั สงขลา 257 ม.1 ต.สงัขละ อ.สงัขละ จ.สรุนิทร์ 32150 044571811
76 บางกอก เทเลคอม 999 โลตสักาญจนาภเิษก 229 ต.หนองหญา้ลาด ม.3 อ.กันทรลักษณ์  จ.ศรสีะเกษ 33110 045661494
77 บางกอก เทเลคอม 999 โลตสั ขขุนัธ์ 84 ม.7 ต.หว้ยเหนอื อ.ขขุนัธ ์จ.ศรสีะเกษ 33140 045671289
78 ทซีดีบับลวิ เทเลคอม อบุลราชธานี 941/10/11/12 ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืงอบุลราชธาน ีจ.อบุลราชธานี 34000 045262228
79 บางกอก เทเลคอม 999 เซ็นทรัล อบุล 311 ม.7 เลีย่งเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง จ.อบุลราชธานี 34000 045422475
80 บางกอก เทเลคอม 999 โลตสั วารนิช าราบ 322 ม.8 ต.แสนสขุ อ.วารนิช าราบ จ.อบุลราชธานี 34190 045396095
81 บางกอก เทเลคอม 999 บิ๊กซ ียโสธร 323 ม.2 ต.ส าราญ อ.เมอืง จ.ยโสธร 35000 045724261
82 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ บิ๊กซ ียโสธร 323 ม.2 หา้งบิ๊กซ ีสาขายโสธร หอ้ง GCN035 ชัน้ G-LN ต.ส าราญ อ.เมอืงยโสธร จ.ยโสธร 35000 043513955
83 บางกอก เทเลคอม 999 บิ๊กซชียัภมู ิ 99 ม.1 ต.บุง้คลา้ อ.เมอืง จ.ชยัภมูิ 36000 044051028
84 บางกอก เทเลคอม 999 โลตสัหนองบัวล าภู 36 ม.2 ต.ล าภู อ.เมอืง จ.หนองบัวล าภู 39000 042312656
85 บางกอก เทเลคอม 999 เซ็นทรัล ขอนแกน่ 99/1 เซ็นทรัลพลาซา่ ช.3 ห.E07 ถ.ศรจัีนทร อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 043288375
86 บางกอก เทเลคอม 999 โลตสั ขอนแกน่ 356 ม.3 ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 043472570
87 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ บา้นแอนดบ์ยีอนด ์ขอนแกน่ 290/2 ม.17 อ.บา้นแอนดบ์ยีอนด์ หอ้ง 101 ชัน้ 1 ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043513955
88 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ โรบนิสนัรอ้ยเอ็ด (ซัมซงุ) 137 ม.3 หา้งโรบนิสนัรอ้ยเอ็ด หอ้ง 210 ชัน้ 2F ต.ดงลาน อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด จ.รอ้ยเอ็ด 40000 043513955
89 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ เซ็นทรัลพลาซา่ ขอนแกน่ 99,99/1 เซ็นทรัลพลาซา่ขอนแกน่ หอ้ง 335 ชัน้ 3 ถ.ศรจัีนทร ์ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043513955
90 เพาเวอรฟ์ลู คอมมนูเิคชัน่ เซ็นทรัล ขอนแกน่ 99 อาคารเซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน่ หอ้งเลขที ่334 ชัน้ 3 ถ.ศรจัีนทร ์ต.ในเมอืง 40000 0656652552
91 บางกอก เทเลคอม 999 เซ็นทรัล อดุรธานี 277/3 ถ.ประจักศปิคม เซ็นทรัลฯ ต.หมากแขง้ อ.เมอืง จ.อดุรธานี 41000 042110611
92 บางกอก เทเลคอม 999 ตกึคอม อดุรธานี 71/29 ถ.อดุรดษุฎี ต.หมากแขง้ อ.เมอืง จ.อดุรธานี 41000 042247108
93 เอ็งจุ่งฮวดเซลสแ์อนดเ์ซอรว์สิ อดุรธานี 91/91 ถ.พานพรา้ว ต.หมากแขง้ อ.เมอืงอดุรธาน ีจ.อดุรธานี 41000 042326500
94 นริชาคอมมนูเิคชัน่ อดุรธานี 339/9 หมูท่ี ่1 ต.หนองบัว อ.เมอืงอดุรธาน ีจ.อดุรธานี 41000 042211288
95 นริชาคอมมนูเิคชัน่ อดุรธานี 339/9 หมูท่ี ่1 ต.หนองบัว อ.เมอืงอดุรธาน ีจ.อดุรธานี 41000 042211288
96 บางกอก เทเลคอม 999 บิ๊กซ ีมหาสารคาม 11 ช.1 ต.เกิง้ บิ๊กซมีหาสารคาม อ.เมอืง จ.มหาสารคาม 44000 043995688
97 บางกอก เทเลคอม 999 เสรมิไทย 103 ถ.รมิคลองสมถวลิ ต.ตลาด อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม 44000 043970823
98 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ เสรมิไทย คอมเพล็กซ์ 76/1-7 อาคารเสรมิไทยคอมเพล็กซ์ หอ้งEX-RE108 ชัน้ 1 ถ.นครสวรรค ์ต.ตลาด อ.เมอืงมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 043513955
99 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ เสรมิไทยคอมเพล็กซ ์(ซัมซงุ) 76/1-7 อ.เสรมิไทยคอมเพล็กซ์ หอ้ง IK201 ชัน้ 2 ต.ตลาด อ.เมอืงมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 043513955
100 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ รอ้ยเอ็ด 46/4-6 ถ.เพลนิจติ ต.ในเมอืง อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด จ.รอ้ยเอ็ด 45000 043513955
101 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ โรบนิสนั รอ้ยเอ็ด 137 ม.3 หา้งโรบนิสนัรอ้ยเอ็ด หอ้ง IT01 ชัน้ 2F ต.ดงลาน อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด จ.รอ้ยเอ็ด 45000 043513955
102 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ บิ๊กซ ีรอ้ยเอ็ด 320 หมู ่10 ต.เหนอืเมอืง อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด จ.รอ้ยเอ็ด 45000 043513955
103 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ รอ้ยเอ็ด (ซัมซงุ) 46/7-8 ถ.เพลนิจติ ต.ในเมอืง อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด จ.รอ้ยเอ็ด 45000 043513955
104 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ รอ้ยเอ็ด 56/5 ถ.เทวาภบิาล ต.ในเมอืง อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด จ.รอ้ยเอ็ด 45000 043513955
105 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ กาฬสนิธุ์ 22/11-13 ถนนถนีานนท์ ต.กาฬสนิธุ ์อ.เมอืงกาฬสนิธุ ์จ.กาฬสนิธุ์ 46000 043513955
106 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ เทสโกโ้ลตสักาฬสนิธุ์ 99/11 หา้งเทสโกโ้ลตสักาฬสนิธุ์ ถ.บายพาสสงเปลอืย ต.กาฬสนิธุ ์อ.เมอืงกาฬสนิธุ ์จ.กาฬสนิธุ์ 46000 043513955
107 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ บิ๊กซกีาฬสนิธุ(์เทเลวชิ) 101/2-3 หา้งบิ๊กซ ีชัน้ G หอ้ง GCR112/1 ถ.ถนีานนท ์อ.เมอืงกาฬสนิธุ ์จ.กาฬสนิธุ์ 46000 043513955
108 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ บิ๊กซกีาฬสนิธุ ์(ซัมซงุ) 101/2-3 หา้งบิ๊กซ ีหอ้ง GCR121 ชัน้ G ถ.ถนีานนท ์ต.กาฬสนิธุ ์อ.เมอืงกาฬสนิธุ ์จ.กาฬสนิธุ์ 46000 043513955
109 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ โรบนิสนั สกลนคร 88/8 หา้งโรบนิสนัสกลนคร หอ้ง2F-B-205 ชัน้ 2F ถ.นติโย ต.ธาตเุชงิชมุ อ.เมอืงสกลนคร จ.สกลนคร 47000 043513955
110 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ บิ๊กซ ีนครพนม 9/2 หา้งบิ๊กซ ีหอ้ง GCR121 ชัน้ G-IN ถ.นติโย ซ.รว่มมติร ต.หนองญาต ิอ.เมอืงนครพนม จ.นครพนม 48000 043513955
111 บางกอก เทเลคอม 999 โลตสั ธาตพุนม 212 ม.4 ถ.ชยางกรู ต.ธาตพุนมเหนอื อ.ธาตพุนม จ.นครพนม 48110 042540515
112 ธรีะรัตน ์คอมมวินเิคชัน่ โรบนิสนั มกุดาหาร 99/11 หา้งสรรสนิคา้โรบนิสนั ชัน้ 2F-B-209 ถ.ชยางกรู ต.มกุดาหาร อ.เมอืงมกุดาหาร จ.มกุดาหาร 49000 043513955
113 เชยีงใหมเ่ทเลช็อป CTF เชยีงใหม่ 2 ชัน้ที ่3 หอ้งเลขที ่321 ถ.มหดิล ต.หายยา อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่ 50000 052001212
114 แมว่ังสือ่สาร บิ๊กซ ีเชยีงใหม่ 208 ม.3 ต.ทา่ศาลา อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่ 50000 052009130
115 แมว่ังสือ่สาร บิ๊กซ ีเชยีงใหม ่2 94 ม.4 ต.หนองป่าคร่ัง อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่ 50000 052009133
116 CHICHANG COMPUTER PROMENADA  IT 192 ห.L2-IT ต.ทา่ศาลา อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 50000 053280150
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117 แมว่ังสือ่สาร แอรพ์อรต์ เชยีงใหม่ 2 หอ้ง 353 ถ.มหดิล ต.หายยา อ.เมอืงเชยีงใหม ่ จ.เชยีงใหม่ 50100 053202763
118 แมว่ังสือ่สาร พันทพิ เชยีงใหม่ 152/1 หอ้ง 1152-53 ต.ชา้งคลา้น อ.เมอืงเชยีงใหม ่ จ.เชยีงใหม่ 50100 053288095
119 SAHAPANIT CHANGKLAN CHIANGMAI 186/34-35 ถ.ชา้งคลาน ต.ชา้งคลาน อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 50100 053903721
120 สหธานมีารเ์ก็ตติง้ ฝาง 200 ม.2 ต.สนัทราย อ.ฝาง จ.เชยีงใหม่ 50110 053451500
121 สนิธานอีเีล็คทรอนกิค์ ฝาง 241 ม.14 ต.เวยีง อ.ฝาง จ.เชยีงใหม่ 50110 053452151
122 ตอ๋งโมบาย เชยีงใหม่ 333/4 ม.2 ต.ขีเ้หล็ก อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม่ 50150 53471599
123 แมว่ังสือ่สาร แมร่มิ 535/2 ม.1 ต.รมิใต ้ อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม่ 50180 053861114
124 แมว่ังสือ่สาร กาดสวนแกว้ 21 ถ.หว้ยแกว้ ต.สเุทพ อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่ 50200 052009124
125 แมว่ังสือ่สาร กาดสวนแกว้ 21 ถ.หว้ยแกว้ ต.สเุทพ อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่ 50200 052009124
126 SAHAPANIT CHANGMOI CHIANGMAI 119-121 ถ.ชา้งมอ่ย ต.ชา้งมอ่ย อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 50300 053252040
127 แมว่ังสือ่สาร นคิม ล าพนู 1/91 ม.4 ต.บา้นกลาง อ.เมอืง จ.ล าพนู 51000 053552973
128 แมว่ังสือ่สาร นคิมพลาซา่ 165 ม.4 ต.บา้นกลาง อ.เมอืงล าพนู จ.ล าพนู 51000 053582701
129 บางกอก เทเลคอม 999 เซ็นทรัล ล าปาง 319 ห.234 ชัน้ 2 ถ.ไฮเวยล์ าปาง-งาว อ.เมอืง จ.ล าปาง 52000 054811685
130 แมว่ังสือ่สาร ล าปาง 54/43 ต.สบตุย๋ อ.เมอืงล าปาง จ.ล าปาง 52100 054224780
131 นยิมพานชิล าปาง ล าปาง 359/17 ถ.ฉัตรไชย ต.สวนดอก อ.เมอืงล าปาง จ.ล าปาง 52100 054222999

132 แมว่ังสือ่สาร โลตสั หา้งฉัตร 216/1 ม.6 ต.หา้งฉัตร อ.หา้งฉัตร จ.ล าปาง 52190 054338189
133 ไทยพานชิวดีโีอ อตุรดติถ์ 1/94-97,99-103 ถ.ส าราญรืน่ ต.ทา่อฐิ อ.เมอืงอตุรดถิ ์จ.อตุรดติถ์ 53000 055442166
134 ไทยพานชิวดีโีอ ไทยมารท์พลัส 66/24 ถ.พาดวาร ีต.ทา่อฐิ อ.เมอืงอตุรดติถ ์จ.อตุรดติถ์ 53000 055403924
135 ไทยพานชิวดีโีอ หา้งศรพีงษ์พารค์ 45/1-5 ชัน้ที ่1 หอ้งเลขที ่1 หอ้งเลขที ่1-2 ถ.อนิใจม ีต.ทา่อฐิ อ.เมอืงอตุรดติถ ์ 53000 0623099544
136 บางกอก เทเลคอม 999 โลตสั อตุรดติถ์ 2 I-MOBILE ถ.ศรชีาววัง ต.ทา่อฐิ อ.เมอืง จ.อตุรดติถ์ 53000 055407389
137 เจเจโมบาย อตุรดติถ์ 185 ม.3 ต.ในเมอืง อ.เมอืงอตุรดติถ ์จ.อตุรดติถ์ 53120 055043204
138 แมว่ังสือ่สาร บิ๊กซ ีแพร่ 600 ม.9 ต.นาจักร อ.เมอืงแพร ่จ.แพร่ 54000 054060101
139 แมว่ังสือ่สาร โลตสั แพร่ 55/4 ม.1 ต.ทุง่กวาว อ.เมอืง จ.แพร่ 54000 054060103
140 แมว่ังสือ่สาร โลตสั น่าน 320 ม.4 ต.ดูไ่ต ้ อ.เมอืงน่าน จ.น่าน 55000 054050101
141 แมว่ังสือ่สาร โลตสั เถนิ 371 ม.2 ต.ลอ้มแรด อ.เถนิ จ.ล าปาง 55000 054326688
142 แมว่ังสือ่สาร โลตสั เวยีงสา 725 ม.4 ต.กลางเวยีง อ.เวยีงสา จ.น่าน 55110 054050105
143 แมว่ังสือ่สาร พะเยา 7/23 ถ.ประตกูลอง 2 ต.เวยีง อ.เมอืงพะเยา จ.พะเยา 56000 054483838
144 แมว่ังสือ่สาร โลตสั พะเยา 669 ม.3 ต.ทา่วังทอง อ.เมอืงพะเยา จ.พะเยา 56000 054070103
145 สนิธานอีเีล็คทรอนกิค์ พะเยา 405/7 ถ.พหลโยธนิ ต.แมต่ า๋ อ.เมอืงพะเยา จ.พะเยา 56000 054481512
146 ทวยีนตม์ารเ์ก็ตติง้ พะเยา 961/3-4 ถ.พหลโยธนิ ต.เวยีง อ.เมอืงพะเยา จ.พะเยา 56000 053700356
147 แมว่ังสือ่สาร โลตสั เชยีงค า 369 ม.5 ต.หยว่น อ.เชยีงค า จ.พะเยา 56110 054010101
148 แมว่ังสือ่สาร เชยีงราย 184 ม.11 ถ.รอบเวยีง อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 053746519
149 แมว่ังสือ่สาร เซ็นทรัล เชยีงราย 99/9 ม.13 ต.รอบเวยีง อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 052020172
150 แมว่ังสือ่สาร บิ๊กซ ีเชยีงราย 184 หอ้ง 224/1 ม.25 ต.รอบเวยีง อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 052020143
151 สหธานมีารเ์ก็ตติง้ เชยีงราย 99/15 ม.13 ต.สนัทราย อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 053774774
152 สนิธานอีเีล็คทรอนกิค์ เชยีงราย 111 ม.25 ต.รอบเวยีง อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 053153311
153 ทวยีนตม์ารเ์ก็ตติง้ เชยีงราย 608/3 ม.2 ถ.พหลโยธนิ ต.เวยีง อ.เมอืง จ. เชยีงราย 57000 053711040
154 บางกอก เทเลคอม 999 เซ็นทรัล เชยีงราย 99/9 เซ็นทรัล ม.3 ถ.พหลโยธนิ รอบเมอืง อ.เมอืง จ.เชยีงราย 57000 052020884
155 บางกอก เทเลคอม 999 เซ็นทรัล เชยีงราย 99/9เซ็นทรัลเชยีงราย ม.13 ต.รอบเวยีง อ.เมอืง จ.เชยีงราย 57000 052020883
156 แมว่ังสือ่สาร โลตสั แมจั่น 245 ม.4 ต.แมจั่น อ.แมจั่น จ.เชยีงราย 57110 052020147
157 แมว่ังสือ่สาร โลตสั พานเชยีงราย 2567 ม.1 ต.เมอืงพาน อ.พาน จ.เชยีงราย 57120 052020148
158 แมว่ังสือ่สาร โลตสั แมส่าย 156 ม.5 ต.เวยีงพางค า อ.แมส่าย จ.เชยีงราย 57130 052020150
159 แมว่ังสือ่สาร โลตสั เชยีงของ 252 ม.10 ต.เวยีง อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย 57140 052020174
160 นครสวรรค ์เจเอ็มบี นครสวรรค์ 51 ต.ปากน ้าโพ อ.เมอืงนครสวรรค ์จ.นครสวรรค์ 60000 056228000
161 บางกอก เทเลคอม 999 วสีแควร ์นครสวรรค์ 914/17 ต.นครสวรรคต์ก ม.10 อ.เมอืง จ.นครสวรรค์ 60000 056312588
162 บางกอก เทเลคอม 999 โลตสั ตาคลี 239 ม.1 ต.ตาคลี อ.ตาคล ีจ.นครสวรรค์ 60210 056373678
163 นครสวรรค ์เจ.เอ็ม.บ.ี ก าแพงเพชร 613/1 ถ.เจรญิสขุ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 62000 055853947
164 ทรัพยเ์พิม่พนูลสิซิง่ ก าแพงเพชร 24 ถ.วจิติร 2 ต.ในเมอืง อ.เมอืงก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 62000 055853939
165 ทรัพยเ์พิม่พนูลสิซิง่ บิ๊กซ ีก าแพงเพชร 613/1 บิ๊กซ ีก าแพงเพชร หอ้ง 127/1 ถ.เจรญิสขุ ต.ในเมอืง อ.เมอืงก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 62000 055713333
166 แมว่ังสือ่สาร บิ๊กซ ีตาก 18/3 ถ.พหลโยธนิ ต.ระแหง อ.เมอืงตาก จ.ตาก 63000 055030110
167 โมบายชอ้ป ตาก 3/6 ถ.จอมพล ต.หนองหลวง อ.เมอืงตาก จ.ตาก 63000 055521039
168 หา้งทองเฮงเจรญิ พษิณุโลก 130/9-10 ถ.พระองคด์ า ต.ในเมอืง อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055302643
169 เสยีงทพิยก์ารด์โฟน พษิณุโลก 108/4-5 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมอืง อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055252633
170 บางกอก เทเลคอม 999 เซ็นทรัล พษิณุโลก 9/99 ม.5 เซ็นทรัล ต.พลายชมุพล อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 055338505
171 บางกอก เทเลคอม 999 โลตสั พษิณุโลก 12 ต.อรัญญกิ อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 055000548
172 บางกอก เทเลคอม 999 โลตสั เพชรบรูณ์ 929 I-MOBILE ม.2 ต.สะเดยีง อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ 67000 056712504
173 บางกอก เทเลคอม 999 บิ๊กซ ีราชบรุี 534 ม.1 ต.โคกหมอ้ อ.เมอืง จ.ราชบรุี 70000 032332642
174 บางกอก เทเลคอม 999 โลตสั นครปฐม 1048 I-MOBILE ถ.เพชรเกษม สนามจันทร อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000 034255132
175 บางกอก เทเลคอม 999 โลตสั บางเลน 188 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 034301029
176 เพาเวอรฟ์ลู คอมมนูเิคชัน่ เซ็นทรัล ศาลายา 99/19,99/20 ม.2 เซ็นทรัลศาลายา ชัน้ที ่2 หอ้ง 222,223 ต.บางเตย  อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 024296855
177 บางกอก เทเลคอม 999 โลตสั สมทุรสาคร 199/8 ม.8 ต.ทา่ทราย อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 74000 034866306
178 เพาเวอรฟ์ลู คอมมนูเิคชัน่ เซ็นทรัล มหาชยั 98 อาคารเซ็นทรัลพลาซา มหาชยั หอ้งเลขที ่98 ชัน้ 4 ต.นาด ีอ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000 0615495656
179 บางกอก เทเลคอม 999 โลตสั สมทุรสงคราม 99 ม.2 ต.บางแกว้ อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม 75000 034711521
180 เพาเวอรฟ์ลู คอมมนูเิคชัน่ บลพูอรต์หัวหนิรสีอรท์มอลล์ 8/89 อาคารบลพูอรต์หัวหนิรสีอรท์ มอลล ์หอ้งเลขที ่307 ชัน้ 3 ซ.หมูบ่า้นหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77110 0981022745
181 บางกอก เทเลคอม 999 หัวหนิ มารเ์กต วลิเลจ 234/1 หัวหนิมาเก็ต ถ.เพชรเกษม อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77120 032526311
182 ปกรณ์และเพือ่น นครศรธีรรมราช 30/285 ม.4 ซ.หมูบ่า้นราชพฤกษ์ 2 ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.ปากนคร 80000 075317422
183 ปกรณ์และเพือ่น นครศรธีรรมราช 30/285 ม.4 ซ.หมูบ่า้นราชพฤกษ์ 2 ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.ปากนคร อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 80000 075317422

184 ปกรณ์และเพือ่น นครศรธีรรมราช 30/285 ม.4 ซ.หมูบ่า้นราชพฤกษ์ 2 ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.ปากนคร อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 80000 075317422
185 ปกรณ์และเพือ่น นครศรธีรรมราช 30/285 ม.4 ซ.หมูบ่า้นราชพฤกษ์ 2 ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.ปากนคร อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 80000 075317422
186 ปกรณ์และเพือ่น นครศรธีรรมราช 30/285 ม.4 ซ.หมูบ่า้นราชพฤกษ์ 2 ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.ปากนคร อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 80000 075317422
187 ปกรณ์และเพือ่น นครศรธีรรมราช 30/285 ม.4 ซ.หมูบ่า้นราชพฤกษ์ 2 ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.ปากนคร อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 80000 075317422
188 ปกรณ์และเพือ่น NT02 89/111-112 ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.คลัง อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 80000
189 ปกรณ์และเพือ่น NS01 89/201 ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.คลัง อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 80000
190 ปกรณ์และเพือ่น PS01 74-75 หมู ่5 ต.วชิติ อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 80000
191 ปกรณ์และเพือ่น NS03 1392 ถ.ศรปีราชญ์ ต.ทา่วัง อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 80000
192 ปกรณ์และเพือ่น NP05 8,9/8 หมูท่ี ่7 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรธีรรมราช 80000
193 ปกรณ์และเพือ่น NP06 130 ถ.นคร-ปากพนัง ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 80000
194 ปกรณ์และเพือ่น NTR01 30/286 หมู ่4 ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.ปากนคร อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 80000
195 ปกรณ์และเพือ่น THAPOO 73/7 ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.ทา่วัง อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 80000
196 ปกรณ์และเพือ่น NT03 1392 ชัน้ 3 อาคารสหไทยพลาซา่ ถ.ศรปีราชญ ์ต.คลัง อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000
197 ปกรณ์และเพือ่น NT04 15 ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000
198 ปกรณ์และเพือ่น NT06 200/25 ม.1 ต.สชีล อ.สชีล จ.นครศรธีรรมราช 80000
199 ปกรณ์และเพือ่น NS04 389 อาคารสหไทยพลาซา่ ชัน้ 3 หมู ่2 ต.ชะมาย อ.ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช 80000
200 ปกรณ์และเพือ่น NS06 8,9-8 หมูท่ี ่7 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรธีรรมราช 80000
201 ปกรณ์และเพือ่น NS02 89/201 ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.คลัง อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 80000
202 ปกรณ์และเพือ่น NP01 89/201 ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.คลัง อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 80000
203 ปกรณ์และเพือ่น NP03 15 ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.คลัง อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 80000
204 ปกรณ์และเพือ่น NTR02 1392 ชัน้ อาคารสหไทยพลาซา่ ถ.ศรปีราชญ ์ต.ทา่วัง อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 80000
205 ปกรณ์และเพือ่น NH01 89/10-11 ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.คลัง อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000
206 ปกรณ์และเพือ่น NH05 8,9/8 หมูท่ี ่7 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรธีรรมราช 80000
207 ปกรณ์และเพือ่น PS01 74-75 หมู ่5 ต.วชิติ อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 80000
208 อนิเตอรค์อมพวิเตอรแ์อนดไ์อทโีรบนิสนั 89/201 ชัน้ 3F ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.คลัง อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 80000 0864741477
209 อนิเตอรค์อมพวิเตอรแ์อนดไ์อทเีซ็นทรัล นครศรธีรรมราช 8,9/8 หอ้งเลขที ่203/2 ชัน้ 2 หมู ่7 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรธีรรมราช 80000 0864741135
210 เรดารเ์ทเลคอม CPN นครศรธีรรมราช 8,9/8 ม.7 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรธีรรมราช 80000 075392799
211 ปกรณ์และเพือ่น NP04 389 ชัน้ 3 หมู ่4 อาคารสหไทยพลาซา่ ต.ชะมาย อ.ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช 80110
212 ปกรณ์และเพือ่น NH03 389 ชัน้ 3 หมู ่2 อาคารสหไทยพลาซา่ ต.ชะมาย อ.ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช 80110
213 อนิเตอรค์อมพวิเตอรแ์อนดไ์อทนีครศรธีรรมราช 219 ถ.ชนปรดีา ต.ปากแพรก อ.ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช จ.สงขลา 80110 075332747
214 อนิเตอรค์อมพวิเตอรแ์อนดไ์อทเีทสโก ้โลตสั 144 อาคารโลตสั หอ้ง 1,7,8 หมู ่2 ต.หนองหงส ์อ.ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช 80110 0864741616
215 อนิเตอรค์อมพวิเตอรแ์อนดไ์อทสีหไทยพลาซา่ทุง่สง 389 อาคารสหไทยพลาซา่ทุง่สง หอ้ง P3-37,P3-38 หมูท่ี ่2ต.ชะมาย อ.ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช 80110 0864742121
216 เรดารเ์ทเลคอม บิ๊กซ ีเอ็กซต์รา้ สงขลา 677 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 80110 074344777
217 เรดารเ์ทเลคอม บิ๊กซ ีเอ็กซต์รา้ สงขลา 677 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 80110 074344777
218 บางกอก เทเลคอม 999 โลตสั ทา่ศาลา 158/80 I-MOBILE ม.3 ถ.ทางหลวง401 ทา่ศาลา จ.นครศรธีรรมราช 80160 075522463
219 ทวนิ ซัน กระบี่ 285/2 ม.2 ต.เหนอืคลอง อ.เหนอืคลอง จ.กระบี่ 81130 075636663
220 ฟิวเจอรเ์อวี โลตสัภเูก็ต 54/51 อาคารภเูก็ตโกรเชอรี่ หอ้งเลขที ่H-1 ชัน้ที ่1 ถ.ออ๋งชมิผา่ย ต.หาดใหญ่ อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000 076219595
221 ฟิวเจอรเ์อวี โลตสั ภเูก็ต 54/51 อาคารภเูก็ตดกรเซอรี่ หอ้งเลขที ่H-1 ชัน้ที ่1 ถ.ออ่งชมิฝาย ต.หาดใหญ่ อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000 025338099
222 ปกรณ์และเพือ่น ภเูก็ต 74-75 ม.5 ต.วชิติ อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 83000 076307229
223 ปกรณ์และเพือ่น NAKA 63/703 หมู ่4 ต.วชิติ อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000
224 ปกรณ์และเพือ่น PP02 104 หมู ่5 ถ.เฉลมิพระเกยีรตริ.9 ต.รัษฎา อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 83000
225 เรดารเ์ทเลคอม โลตสั ถลาง 303 ม.1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 076510952
226 ปกรณ์และเพือ่น สรุาษฎรธ์านี 88 อาคารเซ็นทรัล ต.ในเมอืง อ.เมอืงสรุาษฎรธ์าน ีจ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077963171
227 ปกรณ์และเพือ่น SP06 88 ชัน้ 2 หมู ่10 ต.วัดประดู่ อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000
228 สรุาษฎรด์จิติอลโฟน สนญ. 221 ถ.หนา้เมอืง ต.ตลาด อ.เมอืงสรุาษฎรธ์าน ีจ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077282626
229 บางกอก เทเลคอม 999 โลตสัสมยุ 1/7 ม.6 ต.บอ่ผดุ อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี 84320 077484557
230 บางกอก เทเลคอม 999 โลตสั ระยอง 25/15 I-MOBILE ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางริน้ อ.เมอืง จ.ระนอง 85000 077822444
231 โฟนนโิอ ชมุพร 188/130 ถ.ศาลาแดง ต.ทา่ตะเภา อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 86000 077505055
232 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ่ เทเลวชิ วชริา 113/1 ถ.ทะเลหลวง ต.บอ่ยาง อ.เมอืง จ.สงขลา 90000 074321999
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233 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ่ บญุชยั วชริา 19/3 ถ.ทะเลหลวง ต.บอ่ยาง อ.เมอืง จ.สงขลา 90000 074314567
234 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ่ เทเลวชิพลัส โลตสัเอ็กซต์รา้ 64 หา้งเทสโกโ้ลตสัเอ็กซต์รา้ หอ้งที ่144 หมู ่2 ต.เขารปูชา้ง อ.เมอืง จ.สงขลา 90000 074307955
235 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ่ บญุชยั โลตสัเอ็กซต์รา้ สงขลา 64 หา้งเทสโกโ้ลตสัเอ็กซต์รา้ สงขลา หอ้งที ่140 หมู ่2 ต.เขารปูชา้ง อ.เมอืง จ.สงขลา 90000 074307959
236 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ่ บญุชยั โลตสั สะเดา 45/8 หา้งเทสโกโ้ลตสั สะเดา ถ.กาญจนวนชิ ต.สะเดา จ.สงขลา 90000 074300500
237 บางกอก เทเลคอม 999 เซ็นทรัลเฟสตวิัล หาดใหญ่ 1518,1518/1,1518/2 ถ.กาญจนวณชิต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 074339841
238 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ่ หาดใหญ่ 369,371 ถ.ศภุสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074345678
239 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ่ เทเลวชิ โรบนิสนั หาดใหญ่ 9 ถ.ธรรมนูญวถิ ีต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074239200
240 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ่ เทเลวชิ บิ๊กซ ีหาดใหญ่ 111/19 หมูท่ี ่4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074580555
241 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ่ เทเลวชิ โลตสั หาดใหญ่ 1142 ถ.กาญจนวณชิย ์ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074223800
242 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ่ เทเลวชิบิ๊กซเีอ็กซต์รา้หาดใหญ่ 677 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074555333
243 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ่ บญุชยั บิ๊กซ ีหาดใหญ่ 111/19 หมูท่ี ่4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074580600
244 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ่ เทเลวชิ ลกีารเ์ดน้ส์ 29 ถ.ประชาธปัิตย ์ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074351111
245 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ่ เทเลวชิ โลตสั หาดใหญ่ 2 1318 หา้งเทสโกโ้ลตสั สาขาหาดใหญ่ 2 หอ้งที ่118 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074252666
246 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ่ บญุชยั โลตสั หาดใหญ่ 2 1318 หา้งเทสโกโ้ลตสั สาขาหาดใหญ่ 2 หอ้งที ่118 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074258777
247 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ่ บญุชยั โลตสั หาดใหญ่ (มอ.) 1142 หอ้งที ่PG013 ถ.กาญจนวณชิย ์ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074241777

248 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ่ บญุชยั โรบนิสนั หาดใหญ่ 9 หา้งโรบนิสนัหาดใหญ่ ชัน้ที ่1 หอ้ง C02 ถ.ธรรมนูญววิถ ี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074225500
249 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ่ เทเลวชิเซ็นทรัลเฟสตวิัลหาดใหญ่1518,1518/1,1518/2 หอ้งที ่312 หา้งเซ็นทรับเฟสตวิัล ชัน้ 3 ถ.กาญจนวณชิย ์ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074339888
250 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ่ บญุชยั เซ็นทรัลเฟสตวิัลหาดใหญ1่518,1518/1,1518/2 ชัน้ 3 หา้งเซ็นทรัลเฟสตวิัล หาดใหญ่ หอ้ง 343-344 ถ.กาญจนวณชิย ์ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074339899
251 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ่ พพีพี ีบิ๊กซ ีหาดใหญ่ (คลองแห) 111/19 บิ๊กซซีปุเปอรเ์ซ็นเตอร์ หมู ่4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074220999
252 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ่ หาดใหญ่ 369,371 ถ.ศภุสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074345678
253 เรดารเ์ทเลคอม CTF หาดใหญ่ 1518,1518/1,1518/2 ถ.กาญจนวณชิย ์ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074339933
254 เรดารเ์ทเลคอม บิ๊กซ ีซเูปอร ์หาดใหญ่ 111/19 ม.4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074426333
255 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ่ เทเลวชิ โลตสั สะเดา 45/8 หา้งเทสโกโ้ลตสั สะเดา ถ.กาญจนวณชิย ์ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 074412345
256 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ่ เทเลวชิ สะเดา 38 ถ.ปาดงัเบซาร ์ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 074411511
257 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ่ เทเลวชิ โลตสั จะนะ 157/4 หา้งเทสโกโ้ลตสัจะนะ หอ้งที ่111 หมู ่5 ต.บา้นนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 074207333
258 เรดารเ์ทเลคอม เทสโก ้โลตสั จะนะ 157/4 ม.5 ต.บา้นนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 074207506
259 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ่ เทเลวชิ ดา่นนอก 129/1 หมูท่ี ่7 ถ.กาญจนวนชิ ต.ส านักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320 074412789
260 บญุชยัธรุกจิหาดใหญ่ เทเลวชิ ดา่นนอก 129/1 หมูท่ี ่7 ถ.กาญจนวนชิ ต.ส านักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320 074412789
261 เรดารเ์ทเลคอม บิ๊กซ ีสตลู 959 ม.7 ต.คลองขดุ อ.เมอืงสตลู จ.สตลู 91000 074741990
262 ทวนิ ซัน บิ๊กซ ีสตลู 959 ม.7 ต.คลองขดุ อ.เมอืง จ.สตลู 91000 074741960
263 เรดารเ์ทเลคอม เทเลวชิ ละงู 869,870 ม.4 ต.ก าแพง อ.ละง ูจ.สตลู 91110 074750712
264 ทวนิ ซัน ส านักงานใหญ่ 850-851 หมู ่3 ต.ก าแพง อ.ละง ูจ.สตลู 91110 074782333
265 ทวนิ ซัน โลตสัละงู 1473 ม.3 ต.ก าแพง อ.ละง ูจ.สตลู 91110 074775337
266 ทวนิ ซัน ละง ูสตลู 1065-1066 ม.3 ต.ก าแพง อ.ละง ูจ.สตลู 91110 074832997
267 ปกรณ์และเพือ่น ตรัง 138 ถ.พัทลงุ ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืงตรัง จ.ตรัง 92000 075820434
268 ปกรณ์และเพือ่น TS01 102/2 ถ.รัษฎา ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000
269 ปกรณ์และเพือ่น TS02 138 อาคารโรบนิสนั ชัน้ 2 ถ.พัทลงุ ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000
270 เรดารเ์ทเลคอม โรบนิสนั ตรัง 138 ถ.พัทลงุ ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืงตรัง จ.ตรัง 92000 075820378
271 ทวนิ ซัน โรบนิสนัตรัง 138 อาคารหา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั สาขาตรัง หอ้งIT06-1-4 ชัน้ 2F ถ.พัทลงุ ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืงตรัง จ.ตรัง 92000 075290500
272 ทวนิ ซัน สมารท์ช็อปโรบนิสนั 138 อาคารหา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั สาขาตรัง หอ้งB-206/1 ชัน้ 2F ถ.พัทลงุ ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืงตรัง จ.ตรัง 92000 075227227
273 ทวนิ ซัน ทับเทีย่ง 102/2 ถ.รัษฎา ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 075581944
274 ทวนิ ซัน ตรัง 48/2 ถ.รัษฎา ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืงตรัง จ.ตรัง 92000 075211990
275 ทวนิ ซัน โรบนิสนัตรัง 138 อาคารหา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั สาขาตรัง หอ้งIT06-1-4 ชัน้ 2F ถ.พัทลงุ ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืงตรัง จ.ตรัง 92000 075290500
276 ทวนิ ซัน ตรัง 350 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.หว้ยยอด อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 92130 075271207
277 ทวนิ ซัน โลตสัหว้ยยอด 481 ถ.เพชรเกษม ต.หว้ยยอด อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 92130 075271899
278 ทวนิ ซัน ยา่นตาขาว 79 ม.1 ต.ยา่นตาขาว อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง 92140 075282221
279 ทวนิ ซัน กะปาง 161/1 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160 075290161
280 เรดารเ์ทเลคอม โลตสั พัทลงุ 155 ม.2 ต.เขาเจยีก อ.เมอืงพัทลงุ จ.พัทลงุ 93000 074606540
281 แสงไทยเทเลโฟน พัทลงุ 73-75 ถ.โพธิส์ะอาด ต.คหูาสวรรค์ อ.เมอืงพัทลงุ จ.พัทลงุ 93000 074613275
282 ปัตตานคีอมมนูเิคชัน่ (1995) สนญ. 141 ม.5 ต.รสูะมแิล อ.เมอืงปัตตาน ีจ.ปัตตานี 94000 073337900
283 ปัตตานคีอมมนูเิคชัน่ (1995) สนญ. 141 ม.5 ต.รสูะมแิล อ.เมอืงปัตตาน ีจ.ปัตตานี 94000 073337900
284 ปัตตานคีอมมนูเิคชัน่ (1995) เทเลวซิ 2 123 ถ.พพิธิ ต.อาเนาะรู อ.เมอืงปัตตาน ีจ.ปัตตานี 94000 073336140
285 ปัตตานคีอมมนูเิคชัน่ (1995) ซัมซงุ 99/5-6 ถ.มะกรดู ต.สะบารัง อ.เมอืงปัตตาน ีจ.ปัตตานี 94000 073334992
286 ปัตตานคีอมมนูเิคชัน่ (1995) ซัมซงุ นราธวิาศ 12/24-25 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.บางนาค อ.เมอืงนราธวิาส จ.นราธวิาส 96000 0918476742
287 เพาเวอรฟ์ลู คอมมนูเิคชัน่ เซ็นทรัล ระยอง 28 ถ.ฉมิพล ีแขวงฉมิพลี เขตตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร 10170 038942993
288 ล า่ซ า 789 ชยันาท 40 ถ.คงธรรม ต.ในเมอืง อ.เมอืงชยันาท จ.ชยันาท 17000 056010289
289 แอดวานซ ์พซีี ชลบรุี 97/233 ม.1 หอ้งเลขที ่R152-R153 ชัน้ที ่3 ต.เสม็ด อ.เมอืงชลบรุ ีจ.ชลบรุี 20000 038184055
290 รา้นบบีโีฟน ส านักงานใหญ่ 8 ตกึคอมพัทยา หอ้ง 1C 079 หมูท่ี ่10 ถ.พัทยาใต ้ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 038411499
291 แอตสตดูโิอบาย ต.เตา่ สนญ. 64 ถ.บา้นบงึ-บา้นคา่ย ต.บา้นบงึ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุี 20170 038443449
292 แอลซบี ีโมบาย ซัพพลาย เซ็นทรัล ระยอง 98/212 หมู ่9 ต.บงึ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 038913858
293 ฮากา๊กกรุป๊ ชลบรุี 555/34 ม.3 ต.บอ่วนิ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 038197175
294 แอลซบี ีโมบาย ซัพพลาย แปซฟิิค พารค์ ศรรีาชา 98/212 หมูท่ี ่9 ต.บงึ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 033002798
295 แอลซบี ีโมบาย ซัพพลาย ส านักงานใหญ่ 98/212 หมูท่ี ่9 ต.บงึ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 038199212
296 100 ลา้นเทโลโฟน ระยอง 75,77 ซ.ศนูยก์ารคา้สาย 4 ถ.สขุมุวทิ ต.ทา่ประดู ่อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038624991
297 จัตตพุร มอืถอื ระยอง 279/1 ล็อค T10 ถ.สขุมุวทิ ต.ทางเกวยีน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 038670469
298 บา้นใจด ีมอืถอื ระยอง 199/54-55 ม.2 ต.นคิมพัฒนา อ.นคิมพัฒนา จ.ระยอง 21180 038636449
299 บรษัิท สอาดกรุป๊ จ ากัด เชยีงใหม่ 303 ถ.แกว้นวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 50000 053244288

300 โมบาย ช็อป แอรพ์อรต์ เชยีงใหม่ 300/3 ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรภีมู ิอ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่ 50200 053201331
301 เชยีงใหมส่ยามทวีี เชยีงใหม่ 111/1 ถ.ชา่งหลอ่ ต.หายยา อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่ 50200 053282222
302 เชยีงใหมส่ยามทวีี จอมทอง 111/1 ถ.ชา่งหลอ่ ต.หายยา อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่ 50200 053342222
303 เชยีงใหมส่ยามทวีี ล าพนู 111/1 ถ.ชา่งหลอ่ ต.หายยา อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่ 50200 053525722
304 เชยีงใหมส่ยามทวีี ล าปาง 111/1 ถ.ชา่งหลอ่ ต.หายยา อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่ 50200 053282222
305 โฟโต ้พดีเีอเซอรว์สิ สนญ. 65 บิ๊กซลี าปาง ชัน้ 1 หอ้ง 10 ถ.ล าปาง-งาว ต.สบตุย๋ อ.เมอืงล าปาง จ.ล าปาง 52100 054221059
306 สอาดกรุป๊ ซปุเปอรช์พีลักกีพ้ลาซา่ 359/31-32 ถ.ฉัตรไชย ต.สวนดอก อ.เมอืงล าปาง จ.ล าปาง 52100 054323358
307 สอาดกรุป๊ ล าปาง 111-119 ต.สวนดอก ถ.บญุวาทย ์อ.เมอืงจ.ล าปาง 52100 054217107
308 นยิมพานชิล าปาง ล าปาง 359/17 ถ.ฉัตรไชย ต.สวนดอก อ.เมอืงล าปาง จ.ล าปาง 52100 054222999
309 สอาดกรุป๊ เพาเวอรม์ารท์เถนิบรุี 218/1 ม.12 ต.ลอ้มแรด อ.เถนิ จ.ล าปาง 52160 054244170
310 ไทยพานชิวดีโีอ อตุรดติถ์ 1/94-97,99-103 ถ.ส าราญรืน่ ต.ทา่อฐิ อ.เมอืงอตุรดถิ ์จ.อตุรดติถ์ 53000 055442166
311 โมบายไฮเทคคอรป์อเรชัน่ เชยีงราย 184 ม.25 ต.รอบเวยีง อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 053153946
312 นครสวรรค ์เจ.เอ็ม.บี ว-ีสแควร ์พลาซา่ 51 ถ.สชุาดา ต.ปากน ้าโพ อ.เมอืงนครสวรรค ์จ.นครสวรรค์ 60000 056233150
313 เอฟบ ีโมบายล์ นครสวรรค์ 107/306-7 หมูท่ี ่10 ต.วัดไทร อ.เมอืงนครสวรรค ์จ.นครสวรรค์ 60000 056200651
314 แฝดสยาม นครสวรรค์ 186 ม.4 ถ.พยหุะ อ.พยหุะครี ีจ.นครสวรรค์ 60130 056342695
315 ไมนด์ โฮมโฟน (2001) อทัุยธานี 13/4 ถ.เตบิศริ ิต.อทัุยใหม่ อ.เมอืงอทัุยธาน ีจ.อทัุยธานี 61000 056524678
316 ลานสกั เทเลคอม อทัุยธานี 183/2 ม.1 ต.ลานสกั อ.ลานสกั จ.อทัุยธานี 61160 056537010
317 สมารท์โมบาย ก าแพงเพชร 34 ม.2 ต.คลองขลงุ อ.คลองขลงุ จ.ก าแพงเพชร 62120 055781245
318 ท๊อปเทเลคอม 2006 ส านักงานใหญ่ 72 หมูท่ี ่1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบรุ ีจ.ก าแพงเพชร 62130 055771446
319 แอดไวซ ์สลกบาตร ก าแพงเพชร 1494/2 ม.1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบรุ ีจ.ก าแพงเพชร 62140 055772476
320 อโีฟน สโุขทัย 189/9 ม.4 ถ.วเิชยีรจ านงค์ ต.ธาน ีอ.เมอืงสโุขทัย จ.สโุขทัย 64000 055616153
321 ตะวันเทเลมเีดยี สโุขทัย 257 ถ.จรดวถิถีอ่ง ต.ธานี อ.เมอืงสโุขทัย จ.สโุขทัย 64000 055622118
322 เมา้ทท์เูมา้ท์ สโุขทัย 7/10 ซ.กรมทาง ถ.จรดวถิถีอ่ง ต.เมอืงสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สโุขทัย 64110 055643543
323 สอาดอเีล็คทรคิ พษิณุโลก 600/88 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055302920
324 นัมเบอรว์ัน พษิณุโลก ส านักงานใหญ่ 939 พืน้ที ่2/A 013-017 ถ.พชิยัสงคราม ต.ในเมอืง อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055000487
325 เสยีงทพิยก์ารด์โฟน พษิณุโลก 108/4-5 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมอืง อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055252633
326 เสยีงทพิย ์การด์โฟน พษิณุโลก 108/4-5 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมอืง อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055252633
327 เสยีงทพิย ์การด์โฟน เซ็นทรัล พษิณุโลก 108/4-5 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมอืง อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055338556
328 สอาดกรุป๊ เพาเวอรม์ารท์ นครไทย 248 หมูท่ี ่11 ต.เนนิเพิม่ อ.นครไทย จ.พษิณุโลก 65120 055388151
329 รา้น 111 พจิติร 8/90 ถ.ศรมีาลา ต.ในเมอืง อ.เมอืงพจิติร จ.พจิติร 66000 056611164
330 อนิทรแ์อดวานซ์ พจิติร 3/37-38 ถ.ศรมีาลา ต.ในเมอืง อ.เมอืงพจิติร จ.พจิติร 66000 056650395
331 จ.ใจด ีโมบาย 888 พจิติร 39/119 ถ.สระหลวง ต.ในเมอืง อ.เมอืงพจิติร จ.พจิติร 66000 056611029
332 พเิศษโอสถ พจิติร 251/1 ถ.รมิน่าน ต.ตะพานหนิ อ.ตะพานหนิ จ.พจิติร 66110 056621030
333 ชนิโมบาย สนญ. 29/55 ถ.เทพาพัฒนา ต.ในเมอืง อ.เมอืงเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์ 67000 056748666
334 ยคูอม สนญ 53 ถ.เพชรเจรญิ ต.ในเมอืง อ.เมอืงเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์ 67000 056711360
335 โชคชยัสมารท์โฟน เพชรบรูณ์ 121/14 ม.7 ต.ซับสมอทอด อ.บงึสามพัน จ.เพชรบรูณ์ 67160 056731818
336 อนิไซดโ์ฟน ยะลา E1-2 ถ.รถไฟ(ตลาดนัดจตจัุกร) ต.สะเตง อ.เมอืงยะลา จ.ยะลา 95000 073222783
337 นภดลโทรทัศน ์2 ยะลา 108-110 ถ.รวมมติร ต.สะเตง อ.เมอืงยะลา จ.ยะลา 95000 073214366
338 เซา้ทพ์เีคอนิโฟกัส ยะลา 21/4-5 ถ.อาคารสงเคราะห ์ต.สะเตง อ.เมอืงยะลา จ.ยะลา 95000 073215755
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