
  Master จังหวัด Address Telephone Fax

1 บริษัท เวลเทค กรุ๊ป จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร 13/27,13/28 ถนนประเสริฐมนกิูจ แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุม่ กรุงเทพฯ 10230 0-2793-9000 0-2793-9149

2 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) กรุงเทพมหำนคร 433 ถนนสคุนธสวสัดิ ์แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230 0-2553-8888 0-2578-8195

DROP OFF
ศนูย์บริกำร SYNNEX สำขำ พนัธ์ทิพย์พลำซำ่ กรุงเทพมหำนคร ห้องเลขที่ 51028, 51028/1 ชัน้ 5 อำคำรพนัธ์ทิพย์พลำซำ่ ถนนเพชรบรีุ รำชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 0-2656-6171-2 0-2656-6172

DROP OFF
ศนูย์บริกำร SYNNEX  สำขำ เซียร์รังสิต กรุงเทพมหำนคร ห้องเลขที่ FC098 ชัน้ 4 อำคำรศนูย์กำรค้ำเซียร์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ต ำบลคคูต อ ำเภอล ำลกูกำ จงัหวดัปทมุธำนี 12130 0-2992-6910-1 0-2992-6911

DROP OFF
ศนูย์บริกำร SYNNEX  สำขำ ซีคอนสแควร์ กรุงเทพมหำนคร อำคำรศนูย์กำรค้ำซีคอนสแควร์ เลขที่ 55 ห้อง ITB36 ชัน้ B1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250  0-2721-8971  0-2721-8972

DROP OFF
ศนูย์บริกำร SYNNEX  สำขำ IT Mall Fortune Town กรุงเทพมหำนคร อำคำรศนูย์กำรค้ำฟอร์จนูทำวน์ เลขที่ 7 ห้องเลขที่ 4P26 ชนั 4 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 0-2641-1314 0-2641-1315

ภาคกลาง จงัหวดั

1 บริษัท เอส.เค.ออโตเมชัน่ จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร 898 ถนนเจริญนคร แขวงบำงล ำภลูำ่ง เขตคลองสำน กรุงเทพฯ 10600 0-2437-0476-9 0-2439-2511-3

2 บริษัท ไอที ดีลิเวอร์ร่ี จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร 160 อำคำรเซ็นทรัลพระรำม 2 ชัน้ 2 ถนนพระรำม 2 แขวงแสมด ำ เขตบำงขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 0-2872-4622 0-2416-9308

3 บริษัท สมำร์ทโฮม อิเล็คทรอนิคส์ จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร 66 ซอยอนำมยั ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวงลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10540 0-2721-4812 0-2721-4883

4 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด เค.ดบับลิว.อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี กรุงเทพมหำนคร ศนูย์กำรค้ำแฟชัน่ไอซ์แลนด์ ห้อง IT23-24 ชัน้ 3 ถนนรำมอินทรำ แขวงคนันำนยำว เขตคนันำยำว กรุงเทพ 10230 0-2947-5768 0-29475768

5 บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด ปทมุธำนี เลขที่ 99 หมู่ 8 ศนูย์กำรค้ำเซียร์รังสิต ห้อง GB153 ชัน้ G ถ.พหลโยธิน ต.คคูต อ.ล ำลกูกำ จ.ปทมุธำนี 12130 0-2992-7201 0-2992-7202

6 บริษัท ไพล็อต จ ำกัด (สำขำ พนัธ์ทิพย์งำมวงศ์วำน) กรุงเทพมหำนคร 5121 ศนูย์กำรค้ำพนัธ์ทิพย์งำมวงศ์วำน ชัน้ 5 ถนนงำมวงศ์วำน อ ำเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11120 0-2953-5684 0-2953-5684

7 บริษัท ไพล็อต จ ำกัด (สำขำ ไอทีมอล์) กรุงเทพมหำนคร 7 อำคำรฟอร์จนูทำน์(IT MALL)ชัน้ 3 ห้อง 3P63 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 0-2642-0796 0-2642-0796

8 บริษัท เฟิร์ส ไอที เซ็นเตอร์ จ ำกัด สมทุรปรำกำร 201/27 หมู่ที1่ ถนนเทพำรักษ์ ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 0-2705-0602 0-2315-2393

9 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด พี เอ็น พี แอ็ดวำนซ์ เอ็นจิเนียร่ิง   นครปฐม 74-76 ถนนหลงัพระ ต ำบลพระปฐมเจดีย์ อ ำเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 73000 0-3424-2008 0-3424-2008

10 บริษัท วเีทคคอมพิวเตอร์ จ ำกัด   กำญจนบรีุ 275/7-8 ถนนแสงชโูต ต ำบลบ้ำนเหนือ อ ำเภอเมืองกำญจนบรีุ จงัหวดักำญจนบรีุ 71000 0-3451-2400 0-3451-7533

11 บริษัท พรินเตอร์ เซอร์วสิ จ ำกัด ปทมุธำนี ส ำนกังำนใหญ่ เลขที่ 99 อำคำรศนูย์กำรค้ำเซียร์รังสิต ชัน้4 ห้องเอฟเอ็น004 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คคูต อ.ล ำลกูกำ จ.ปทมุธำนี 12150 0-2402-6600 0-2992-6921

12 บริษัท โฮม ไอ.ที จ ำกัด สมทุรสำคร 238/15 ถนนเอกชยั ต ำบลมหำชยั อ ำเภอเมืองสมทุรสำคร จงัหวดัสมทุรสำคร 74000 0-3483-7383 0-3442-8750

13 บริษัท วซิ เวนเดอร์ จ ำกัด อ่ำงทอง 12/29 หมู่ 7 ต ำบลศำลเจ้ำโรงทอง อ ำเภอวเิศษชยัชำญ จงัหวดัอ่ำงทอง 14110 0-3563-2508 0-3563-2050

14 อิงค์เซ็นเตอร์ กำญจนบรีุ 150/81 หมู่ 10 ถนนพฒันำกำญจน์ ต ำบลปำกแพรก อ ำเภอเมือง จงัหวดักำญจนบรีุ 71000 0-3462-5458 0-3462-5458

95 CCSC 



ภาคเหนือ จงัหวดั

1 บริษัท วชัระคอม แอนด์ เนทเวอร์ค จ ำกัด ส ำนกังำนใหญ่ นครสวรรค์ 1016/18 หมู่ที่ 9 ต ำบลนครสวรรค์ตก อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ 60000 0-5633-4070-1 0-5633-4070-1

2 บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จ ำกัด พิษณโุลก 107/4-5 ถนนสิงหวฒัน์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองพิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก 65000 0-5521-5048-9 0-5528-2330

3 บริษัท ไฟร์คอม แอนด์ เน็ตเวอร์ค จ ำกัด พิษณโุลก 59 (ศนูย์กำรค้ำปทมุทองพลำซำ่ ล็อคที่ 83-84,91-92) ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองพิษณโุลก  จงัหวดัพิษณโุลก 65000 0-5521-9200 0-5521-9200

4 บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์ โอเอ จ ำกัด เพชรบรูณ์ 62 ถนนเทศบำล 2 ต ำบลหลม่สกั อ ำเภอหลม่สกั  จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67110 0-5670-4444 0-5670-2795

5 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด พอช.คอม เชียงใหม่ 422/55-56 ถนนช้ำงคลำน ต ำบลช้ำงคลำน อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 0-5320-4481-3 0-5320-4481-3

6 บริษัท ชิ ชำง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เชียงใหม่ 410/18 ถนนช้ำงคลำน ต ำบลช้ำงคลำน อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 0-5328-0150 0-5320-4479-80

7 บริษัท ไซเบอร์ สเปซ จ ำกัด เชียงใหม่ 17/3 ถนนหสัดิเสว ีต ำบลศรีภมิู อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 50200 0-5327-7110,294 0-5327-9367

8 บริษัท  แคมปัส คอมพิวเตอร์ จ ำกัด เชียงใหม่ 1/4 หมู่ที่ 8 ถนนสเุทพ ต ำบลสเุทพ อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 50200 0-5340-4025#104 0-5340-4103

9 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ เชียงใหม่ 312/1 ชัน้ที่ 1 ห้องเลขที่ เอ 04-06 ถนนมณีนพรัตน์ ต ำบลศรีภมิู อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 50200 0-5422-2107 0-5422-4210

10 บริษัท สอำดกรุ๊ป จ ำกัด (สำขำลคักีพ้ลำซำ่) ล ำปำง 111-119 ถนนบญุวำทย์ ต ำบลสวนดอก อ ำเภอเมืองล ำปำง จงัหวดัล ำปำง 52100 0-5541-4227-9 0-5541-4223

11 บริษัท ชยัเจริญคอร์ปอรเรชัน่ จ ำกัด อตุรดิตถ์ 1/72-74 ถนนส ำรำญร่ืน ต ำบลทำ่อิฐ อ ำเภอเมืองอตุรดิตถ์ จงัหวดัอตุรดิตถ์ 53000 0-5462-7209 0-5462-7957

12 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด เวลิด์ไวด์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แพร่ 2/151-153 ถนนยนัตรกิจโกศล ต ำบลในเวยีง อ ำเภอเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่ 54000 0-5471-1529-30 0-5471-1530

13 บริษัท อำร์แอนด์ที ซิสเท็มส์ จ ำกัด น่ำน 262/15 ถนนมหำยศ ต ำบลในเวยีง อ ำเภอเมืองน่ำน จงัหวดัน่ำน 55000 0-5441-1220-2 0-5441-0202

14 บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวอร์ค จ ำกัด พะเยำ 1007/19 ถนนพหลโยธิน ต ำบลเวยีง อ ำเภอเมืองพะเยำ จงัหวดัพะเยำ 56000 0-5377-2545 0-5377-2545

15 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด เควซีี คอมพิวเตอร์ เชียงรำย 124/13 หมู่ที่ 14 ถนนสนัโค้งหลวง ต ำบลเวยีง อ ำเภอเมืองเชียงรำย จงัหวดัเชียงรำย 57000 0-5375-6309 0-5360-0219

16 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด ตำกคอมพิวเตอร์ ตำก 6/33-34 ถนนพหลโยธิน ต ำบลระแหง อ ำเภอเมืองตำก จงัหวดัตำก 63000 0-5554-0573 0-5554-0144

17 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด ก๊อปปี ้ซิสเท็ม ตำก 6/9 ถนนพหลโยธิน ต ำบลหนองหลวง อ ำเภอเมืองตำก จงัหวดัตำก 63000 0-5551-6908 0-5551-6799

18 บริษัท กิกกะเฮิร์ทซ์ คอมสแควร์ จ ำกัด ตำก 31/18 ถนนอินทรคีรี ต ำบลแม่สอด อ ำเภอแม่สอด จงัหวดัตำก 63110 0-5553-6678 0-5553-6680

19 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด สยำมคอม พลสั ก ำแพงเพชร 388-392 ถนนเจริญสขุ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จงัหวดัก ำแพงเพชร 62000 0-5572-0155 0-5572-0509

20 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด คอมเซ็นเตอร์ แพลนเน็ท กรุ๊ป สโุขทยั 119/8 ถนนจรดวถีิถ่อง ต ำบลเมืองสวรรคโลก อ ำเภอสวรรคโลก จงัหวดัสโุขทยั 64110 0-5564-3222,663 0-5562-3677

21 บริษัท อินเกรส โอเอ (เชียงใหม)่จ ำกัด เชียงใหม่ อำคำรพนัธุ์ทิพย์พลำซำ่ ห้องเลขที่ 2106/1 ถ.ช้ำงคลำน ต.ช้ำงคลำน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 054-710690 

22 บริษัท อินเกรส โอเอ (น่ำน)จ ำกัด น่ำน 33/88-89 ถนนเปรมประชำรำษฎร์ ต ำบลในเวยีง อ ำเภอเมืองน่ำน จงัหวดัน่ำน 55000 054-772037

23 บริษัท ไอทีสมำร์ทสโตร์ จ ำกัด พิษณโุลก 27/8-9 ถนนสนำมบิน ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองพิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก 65000 0-5537-8597

24 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด บญุเลิศปริน้เตอร์แอนด์ไอทีเซอร์วสิ พิษณโุลก เลขที่ 59/6 อำคำรศนูย์กำรค้ำปทมุทอง ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองพิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก 65000 0-5521-9317 0-5521-9317

ภาคตะวันออก จงัหวดั

1 บริษัท วฒันซิสเท็มเมชัน่ จ ำกัด ชลบรีุ 512/15 หมู่ที่ 9 ถนนพทัยำกลำง ต ำบลหนองปรือ อ ำเภอบำงละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 20260 0-3842-1786-7 0-3842-8733

2 บริษัท บ้ำนคอมพิวเตอร์ เนตเวร์ิค จ ำกัด จนัทบรีุ 21/54,21/55 หมู่ที่ 7 ต ำบลจนัทนิมิต อ ำเภอเมืองจนัทบรีุ จงัหวดัจนัทบรีุ 22000 0-3930-2555 0-3930-2555#4

3 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชัน่ จนัทบรีุ 40/5-7 ถนนสฤษดิเดช ต ำบลวดัใหม่ อ ำเภอเมืองจนัทบรีุ จงัหวดัจนัทบรีุ 22000 0-3932-3739 0-3932-5005:18

4 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด โปร มีเดียส์ ซพัพลำย ระยอง 113 ห้องเลขที่ 1314 ซอยศนูย์กำรค้ำสำย 4 ถนนสขุมุวทิ ต ำบลเชิงเนิน อ ำเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21000 0-3886-1260 0-3886-0843

5 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด ไจแอนด์ บล ูซิสเท็มส์ ปรำจีนบรีุ 124/3-4 ถนนหน้ำเมือง ต ำบลหน้ำเมือง อ ำเภอเมืองปรำจีนบรีุ จงัหวดัปรำจีนบรีุ 24999 0-3745-2142 0-3721-1199

6 บริษัท สอยดำวคอมพิวเตอร์ จ ำกัด จนัทบรีุ 303/7-8 หมู่ที่ 1 ต ำบลปะตง อ ำเภอสอยดำว จงัหวดัจนัทบรีุ 22180 0-3936-4463 0-3936-4463#3



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จงัหวดั

1 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด รำชสีมำ แอ็ดวำนซ์ คอมพิวเตอร์ นครรำชสีมำ 1242/2 ถนนมิตรภำพ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จงัหวดันครรำชสีมำ 30000 0-4426-9393-4 0-4426-9394

2 บริษัท เมย์เดย์ บุ๊ค ดอท คอม จ ำกัด นครรำชสีมำ 517/146-147 ถนนมิตรภำพ-หนองคำย ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จงัหวดันครรำชสีมำ 30000 0-4427-1575 0-4427-1575

3 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด ไอที โซน นครรำชสีมำ 287,289 ถนนพิบลูละเอียด ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จงัหวดันครรำชสีมำ 30000 0-4434-3044-5

4 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด ธงชยั โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ บรีุรัมย์ 68/4-5,70 ถนนธำนี ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองบรีุรัมย์ จงัหวดับรีุรัมย์ 31000 0-4461-2189 0-4462-0905

5 บริษัท  พลำยซิสเตมส์  จ ำกัด สริุนทร์ 329-335 ถนนหนองดมุ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองสริุนทร์  จงัหวดัสริุนทร์ 32000 0-4453-8839-40 0-4453-8840

6 บรษิท โปรคอม เซ็นเตอร์ จ ำกัด สริุนทร์ 97,99 ถนนกรุงศรีใน ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองสริุนทร์ จงัหวดัสริุนทร์ 32000 0-4453-8944 0-4453-8890

7 ร้ำนไอที ดอทคอม  สริุนทร์ 208 ถนนกรุงศรีนอก ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองสริุนทร์ จงัหวดัสริุนทร์ 32000 0-4452-1116 0-4452-1118

8 ร้ำนไอที ดอทคอม  (ปรำสำท) สริุนทร์ 270 หมู่ 8 ต ำบลกังแอน อ ำเภอปรำสำท จงัหวดัสริุนทร์ 32140 0-4455-1146 0-4453-2440

9 บริษัท พีว ีคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม จ ำกัด ศรีสะเกษ 999/53-54 ถนนวนัลกูเสือ ต ำบลเมืองใต้ อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 0-4562-0736-7 0-4561-6444

10 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด ล ำ้ฟำ้ โอเอ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี อบุลรำชธำนี 192 ถนนผำแดง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองอบุลรำชธำนี จงัหวดัอบุลรำชธำนี 34000 0-4524-6006-9 0-4526-4655

11 ร้ำนสยำมคณูอนนัต์ อบุลรำชธำนี 97 ถ.จงกลนิจำรณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อบุลรำชธำนี 34000 0-4525-4645 0-4525-4645

12 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด พี.ซี. เนท แอนด์ คอมพิวเตอร์ แล็บ อบุลรำชธำนี 237 ถนนอปุลีสำน ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองอบุลรำชธำนี จงัหวดัอบุลรำชธำนี 34000 0-4526-5327 0-4526-5597

13 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด หนองบวั ไอที เซ็นเตอร์ หนองบวัล ำภู 264/8-9 หมู่ที่ 3 ถนนวไิสยอดุรกิจ ต ำบลหนองบวั อ ำเภอหนองบวัล ำภ ู จงัหวดัหนองบวัล ำภ ู39000 0-4231-1126 0-4231-2637

14 บริษัท ไอที สมำร์ท เซอร์วสิ ขอนแก่น จ ำกัด ขอนแก่น 174 ถนนศรีจนัทร์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 0-4332-1500 0-4332-1590

15 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด ซี ย ูเอส (1999) ขอนแก่น 73/7 ถนนดรุณส ำรำญ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 0-4327-0045-50 0-4327-0045

16 บริษัท ขอนแก่น เจเน็ต คอมพิวเตอร์ จ ำกัด ขอนแก่น 250/1 ชัน้ 3 ถนนศรีจนัทร์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 0-4338-9445 0-4338-9446

17 บริษัท เดลต้ำ ขอนแก่น จ ำกัด ขอนแก่น 250/1 อำคำรโฆษะคอมเพล็กซ์ ชัน้ 3 ถนนศรีจนัทร์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 0-4327-0640-1 0-4327-0640

18 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด อดุร ไอท.ี เซ็นเตอร์ อดุรธำนี 540/42-43 ถนนสำยอทุิศ ต ำบลหมำกแข้ง อ ำเภอเมืองอดุรธำนี จงัหวดัอดุรธำนี 41000 0-4234-3853 0-4234-4332

19 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด เจ.เอ็น.เอ็น.คอมพิวเตอร์ เลย 33/6 ถนนร่วมใจ ต ำบลกุดป่อง อ ำเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 42000 0-4281-4981-2 0-4281-4981#806

20 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด โกดงัคอม  เลย 205 ถนนเลย-เชียงคำน ต ำบลกุดป่อง อ ำเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 42000 0-4286-1489 0-4281-5129

21 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด อีซ่ี-คอมพิวเทค มหำสำรคำม 105/1 ถนนถีนำนนท์ ต ำบลตลำด อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จงัหวดัมหำสำรคำม 44000 0-4374-3375 0-4374-3372

22 บริษัท ซี.ด.ี รอม คอมพิวเตอร์ จ ำกัด ร้อยเอ็ด 154-156 ถนนรำชกำรด ำเนิน ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จงัหวดัร้อยเอ็ด 45000 0-4352-5617-9 0-4351-3416

23 บริษัท ท.ีเอส.เทเลคอม แอนด์ โอเอ จ ำกัด กำฬสินธ์ิ 20/2-7 ถนนทุง่ศรีเมือง ต ำบลกำฬสินธุ์ อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ จงัหวดักำฬสินธุ์ 46000 0-4381-4747 0-4381-4767,770

24 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด วเิศษเทรดดิง้ กำฬสินธ์ิ 2/5-10 ถนนถีนำนนท์ ต ำบลกำฬสินธุ์ อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ จงัหวดักำฬสินธุ์ 46000 0-4382-2083-4 0-4382-2084

25 บริษัท ไอที สมำร์ท เซอร์วสิ จ ำกัด สกลนคร 1773/79-80 ถนน ต.พฒันำ ต ำบลธำตเุชิงชมุ อ ำเภอเมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 47000 0-4273-3595 0-4271-4922

26 บริษัท กรณ์ประกำย ไอที เซ็นเตอร์ มกุดำหำร จ ำกัด มกุดำหำร 68 ถนนววิธิสรุกำร ต ำบลมกุดำหำร อ ำเภอเมืองมกุดำหำร จงัหวดัมกุดำหำร 49000 0-4263-3633 0-4263-2585

27 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด ชำติสยำม คอมพิวเตอร์ หนองคำย 1211 ถนนเจนจบทิศ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองหนองคำย จงัหวดัหนองคำย 43000 0-4246-0876 0-4246-0877

28 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด บญุล้อมเทคนิค นครพนม 252 ถนนบ ำรุงเมือง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองนครพนม จงัหวดันครพนม 48000 0-4251-6370-1 0-4251-6370

29 หจก.เอบีซี คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วสิ ศรีสะเกษ 826/13 ถนนกสิกรรม ต ำบลเมืองใต้ อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 0-4564-3198-9 0-4563-1416

30 S.O.A.SOLE CO.,LTD. ลำว 181 THADEUA ROAD,THATKHAO VILLAGE, SISATTANAK DISTRICT,,P.O.Box: 2657 VIENTIANE, LAOS 856  21 315796-7 856-21215-558

31 เบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ ยโสธร 86/1 ถนนรัตนเขต ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองยโสธร จงัหวดัยโสธร 35000 0-4571-1850 0-4571-4893



ภาคใต้ จงัหวดั

1 บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จ ำกัด นครศรีธรรมรำช 70/4-7 ถนนปำกนคร ต ำบลคลงั อ ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช จงัหวดันครศรีธรรมรำช 80000 0-7531-8700#845 0-7531-8700#6

2 บริษัท วนิ วนิ คอมพิวเตอร์ซพัพลำยแอนด์เซอร์วสิ จ ำกัด นครศรีธรรมรำช 10/9-10 ถนนทุง่สง-ห้วยยอด ต ำบลปำกแพรก อ ำเภอทุง่สง จงัหวดันครศรีธรรมรำช 80110 0-7533-2900 0-7533-2899

3 บริษัท นครพนัธ์ทิพย์ จ ำกัด  นครศรีธรรมรำช 70/2-3 ถนนปำกนคร ต ำบลคลงั อ ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช จงัหวดันครศรีธรรมรำช 80000 0-7531-9004-5 0-7531-9005

4 บริษัท ด๊อกเตอร์พีซี 2004 จ ำกัด     ตรัง 16/2 ถนนวดัคลองน ำ้เจ็ด ต ำบลทบัเที่ยง อ ำเภอเมืองตรัง จงัหวดัตรัง 92000 0-7521-2079 0-7521-2019

5 บริษัท พีเอส คอมเทค (2008) จ ำกัด กระบี่ 88/23-24 ถนนมหำรำช ต ำบลปำกน ำ้ อ ำเภอเมืองกระบี่ จงัหวดักระบี่ 81000 0-7563-1289 0-7561-1461

6 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด ภเูก็ตอิงค์ ซพัพลำย แอนด์ เซอร์วสิ  ภเูก็ต 51,53 ซอย 1 ถนนเยำวรำช ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต 83000 0-7625-5294-5 0-7622-6009

7 บริษัท บสัคอมพิวเตอร์ แอนด์เซอร์วสิ จ ำกัด ภเูก็ต 63/701-63/702 หมู่ที่ 4 ต ำบลวชิิต อ ำเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต 83000 0-7624-8664-5 0-7624-8665

8 บริษัท เพอร์เฟค โอ.เอ. สรุำษฎร์ธำนี จ ำกัด สรุำษฏร์ธำนี 244/10-244/11 หมู่ที่ 1 ต ำบลมะขำมเตีย้ อ ำเภอเมืองสรุำษฎร์ธำนี จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี 84000 0-7722-6333#2 0-7722-6133

9 บริษัท สปิริต ไอที จ ำกัด สรุำษฏร์ธำนี 120/254 หมู่ 1 ถนนวดัโพธ์ิ-บำงใหญ่ ต ำบลมะขำมเตีย้ อ ำเภอเมืองสรุำษฎร์ธำนี จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี 84000 0-7728-4685-6 0-7728-4688

10 บริษัท ระนองคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ำกัด ระนอง 3/3 ถนนดบัคดี ต ำบลเขำนิเวศน์ อ ำเภอเมืองระนอง จงัหวดัระนอง 85000 0-7783-1332-3 0-7782-2773

11 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด พี เน็ต แอนด์ ซพัพลำย สงขลำ 95 ซอย 10 ถนนศรีภวูนำรถ ต ำบลหำดใหญ่ อ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ 90110 0-7446-5198 0-7446-5199

12 บริษัท ทกัษิณ อินโฟเทค จ ำกัด ปัตตำนี 109 หมู่ที่ 5 ถนนหนองจิก ต ำบลรูสะมิแล อ ำเภอเมืองปัตตำนี  จงัหวดัปัตตำนี 94000 0-7334-9000 0-7333-7447

13 บริษัท เอสทีมคอมพิวเตอร์ ช๊อป จ ำกัด สงขลำ 558 ถนนธรรมนญูวถีิ ต ำบลหำดใหญ่ อ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ 90110 0-7435-7937-8 0-7435-7991

14 บริษัท เจพีซี คอมพิวเตอร์ จ ำกัด เพชรบรีุ 69 ถนนสริุนทรฤำไชย ต ำบลทำ่รำบ อ ำเภอเมืองเพชรบรีุ จงัหวดัเพชรบรีุ 76000 0-3240-2222 0-3240-2622

15 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด ระนองออนไลน์ ระนอง 32/7 ถนนก ำลงัทรัพย์ ต ำบลเขำนิเวศน์ อ ำเภอเมืองระนอง จงัหวดัระนอง 85000 0-7781-3237-8 0-7781-3237-8

16 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด นรำอิงค์ นรำธิวำส 46/6 ถนนสริุยะประดิษฐ์ ต ำบลบำงนำค อ ำเภอเมืองนรำธิวำส จงัหวดันรำธิวำส 96000 0-7352-1600 0-7351-2569#108

17 บริษัท นำยน์คอม จ ำกัด สตลู 1237 หมู่ที่ 3 ต ำบลก ำแพง อ ำเภอละง ูจงัหวดัสตลู 91110 0-7478-2000 0-7478-2000

18 ร้ำน L&P COMPUTER ชมุพร 127/1-3 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล  ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชมุพร 86000 0-7757-1361 0-7757-1756


