
Acer Authorized Service Center 

กรงุเทพมหานคร/ภาคกลาง
ลําดบั จงัหวดั

1 ปราจนีบรุี ไจแอนท ์บล ูซสิเท็มส ์หจก. 1
124/3-4 ถ.หนา้เมอืง ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี 
25000

037-452142

2 ราชบรุี บรษิัท พงษ์ไพบลูย ์ไฮ-เทค จํากดั 1 342 ถ.บา้นปากแรต ต.บา้นโป่ง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุ ี70110 032-344127-31

3 สระบรุี สระบรุ ีไอท ีเฮาส ์บจ. 1 591/18 ถ.พหลโยธนิ ต.ปากเพรยีว อ.เมอืง จ.สระบรุ ี18000 036-230636-7

4 สระบรุี โมเดริน์เทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์จํากดั 1 76/4 ถ.เศรษฐสมัพันธ ์ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบรุ ี18140 036-380977-8

ภาคตะวนัออก
ลําดบั จงัหวดั

1 ตราด ตราดอนิเตอรเ์นต หจก. 1 253 หมู ่2 ต.วงักระแจะ อ.เมอืง จ.ตราด 23000 039-523090

2 ระยอง ระยอง โอเอ แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 1
31,33,35 ซ.ศนูยก์ารคา้สาย 4 ถ.สขุมุวทิ ต.ทา่ประดู ่อ.เมอืง จ.ระยอง 
21000

038-860278-9

3 จันทบรุ ี บา้นคอมพวิเตอร ์เนตเวริค์ บจ. 1 35/84  หมูท่ี= 7 ต.จันทนมิติ อ.เมอืง จ.จันทบรุ ี22000 039-302555

4 ระยอง ธนาธวิัตถ ์บจ. 1 239 ถนนสขุมุวทิ ต.ทางเกวยีน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 088-2781587

5 ชลบรุี วัฒนซสิเท็มเมชั=น จํากดั 1 512/15 ม.9 ถ.พัทยากลาง ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี20260 038-421786

ภาคเหนอื
ลําดบั จงัหวดั

1 เชยีงราย เชยีงรายเทคโนคอม หจก. 1 25 ถ. เรอืงนคร ต.เวยีง อ.เมอืง จ.เชยีงราย 57000 053-745121-2 # 21-22

2 เชยีงราย มวินคิซพัพลาย หจก. 1 836/16 ต.เวยีง อ.เมอืง จ.เชยีงราย 57000 053-718000 # 14

3 เชยีงใหม่ นยิมพานชิ บจ. 1 62 ถ.มหดิล ต.สเุทพ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50200 053-270020 # 841,801

4 เชยีงใหม่ สหพานชิ เชยีงใหม ่บจ. 1 62 ถ.โชตนา ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50300 053-220999 # 141

5 ตาก ตากคอมพวิเตอร ์หจก. 1 6/33-34 ถนนพหลโยธนิ ต. ระแหง อ. เมอืง จ. ตาก 63000 055516837-8 #17-18

6 น่าน  บรษิัท อาร ์แอนด ์ท ีซสิเท็มส ์จํากดั 1 262/15-16 ถนนมหายศ ต.ในเวยีง อําเภอเมอืงน่าน จังหวดัน่าน 55000 054-750877,054-711655,054-775577

7 พษิณุโลก ฮวิเมตคิ หจก. 1 82/8-9  ถนนศรธีรรมไตรปิฏก ต. ในเมอืง อ. เมอืง จ. พษิณุโลก65000 055-218754,055-218755  055-217634 

8 ลําปาง นยิมพานชิลําปาง บจ. 1 359/17 ถ.บญุวาทย ์(ฉัตรไชย) ต.สวนดอก อ.เมอืง จ.ลําปาง 52100 054-322535 # 802, 054222999 # 222

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ลําดบั จงัหวดั

ศนูยบ์รกิาร AASC

ศนูยบ์รกิาร AASC

ศนูยบ์รกิาร AASC

ที อยู่ โทรศพัท์

ที อยู่ โทรศพัท์

ศนูยบ์รกิาร AASC ที อยู่ โทรศพัท์

ที อยู่ โทรศพัท์



1 กาฬสนิธุ ์ ทเีอสเทเลคอมแอนดโ์อเอ จก. 1 246/20-21 ถ.ธนผล ต.กาฬสนิธุ ์ อ.เมอืง  จ.กาฬสนิธุ ์ 46000 043- 814747,043-821333#213,214

2 ขอนแกน่ บรษิัท ขอนแกน่ เจเน็ต คอมพวิเตอร ์จํากดั 1 348/11-12 ซ.รื=นรมย1์ ถ.รื=นรมย ์ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 043-389445

3 ขอนแกน่ ขอนแกน่ไทยแลนด ์หจก. 1 378 ถ.ศรจีันทร ์อ.เมอืง จ.ขอนแกน่  40000 043-224145

4 บรุรีัมย์ บรษิัท แอดไวซ ์โฮลดิJงส ์กรุ๊ป จํากดั สาขา 65 บรุรีัมย์ 1 354/9 ถ.จริะ ต.ในเมอืง อ.เมอืง  จ.บรุรีัมย ์31000 044-613929, 044613929

5 สรุนิทร์ พลายซสิเตมส ์บจ. 1 329-335 ถ.หนองดมุ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์32000 044-514224 # 105

6 หนองคาย
บรษิัท แอดไวซ ์โฮลดิJงส ์กรุ๊ป จํากดั สาขา 64 
หนองคาย

1 137/2 ม.5 ถ.มติรภาพ ต.มชียั อ.เมอืง  จ.หนองคาย 43000 042-465250

7 อบุลราชธาน ี อบุลคอมพวิเตอร ์แอนด ์เทเลคอมเซอรว์สิ จก. 1 42,44,46 ถ.พโลชยั  ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อบุลรราชธานี 34000 045-262731-2

8 เลย บรษิัท แอดไวซ ์โฮลดิJงส ์กรุ๊ป จํากดั สาขา 77 เลย 1 18/12-13 ถ.มะลวิรรณ ต.กดุป่อง อ.เมอืง จ.เลย 42000 042-861988

9 ศรสีะเกษ
บรษิัท แอดไวซ ์โฮลดิJงส ์กรุ๊ป จํากดั สาขา 5 ศรสีะ
เกษ

1 1349/6 ถ.วจิตรนคร ต.เมอืงใต ้อ.เมอืง จ.ศรษีะเกษ 3300 045-643999

10 ศรษีะเกษ บรษิัท พวีคีอมแอนดเ์ทคโนโลย ีจํากดั 1 999/53-54  ถ.วนัลกูเสอื  ต.เมอืงใต ้อ.เมอืง จ.ศรสีะเกษ 33000 045-620736-7

11 มกุดาหาร
บรษิัท แอดไวซ ์โฮลดิJงส ์กรุ๊ป จํากดั สาขา 15 
มกุดาหาร

1 69/3 ถ.สองนางสถติ อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 49000 042-614841

ภาคใต้
ลําดบั จงัหวดั

1 กระบี= พเีอส คอมเทค (2008) บจ. 1 88/23-24 ถ.มหาราช ต.ปากนํJา อ.เมอืงกระบี= จ.กระบี= 81000 075-612771

2 ชมุพร ไฮเทค คอมพวิเตอร ์แอนด ์เน็ตเวริค์ หจก. 1 144/1 ถ.กรมหลวงชมุพร ต.ทา่ตะเภา อ.เมอืง จ.ชมุพร 86000 077-507172

3 ตรัง ดอ๊กเตอรพ์ซีี 1 16/2   ถ. วดัคลองนํJาเจ็ด  ต.ทับเที=ยง  อ.เมอืง  จ. ตรัง  92000 075-212079, 075-215318 # 108

4 นครศรธีรรมราช นครโอเอ บจ. 1
102,104,106 ม.เมอืงทอง ถ.วนัดโีฆษิตกลุพร ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรี
ฯ 80000

075-432244 # 11

5 ปัตตานี ทักษิณอนิโฟเทค บจ. 1 109 หมู ่5 ถนนหนองจกิ ตําบลรสูะมแิล อําเภอเมอืง จังหวดัปัตตานี 94000 073-349000

6 ระนอง ระนองคอมพวิเตอร ์แอนด ์คอมมวินเิคชั=น บจก. 1 อาคารมารน์าโน  3/3 ถ.ดบัคด ีต.เขานเิวศน์ อ.เมอืง จ.ระนอง 85000 077-822552 # 123

7 สตลู นายนค์อม 1 1237 หมู ่3 ถ.ละง-ูทุง่หวา้ ต.กาํแพง อ.ละง ูสตลู 91110 074-750888 # 19

8 สงขลา บรษิัทคอมพวิเตอร ์แอนด ์วดีโีอแลป 1 318-320 ถ.ธรรมนูญวถิ ีอ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 074-237251

ศนูยบ์รกิาร AASC ที อยู่ โทรศพัท์



Acer Authorized Service Drop Point 

กรงุเทพมหานคร / ภาคกลาง
ลําดบั จงัหวดั

1 กรุงเทพ ไอทซีติีJ  (พันธทพิย ์ชั Jน 5) 1
อาคารพันธุท์พิย ์พลาซา ชั Jน 5-6  ถนนเพชรบรุตีดัใหม ่เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 
10400

02-9926800

2 กรุงเทพ ไอทซีติีJ  (ซคีอนสแคว ชั Jน1) 1 หา้งสรรพสนิคา้ซคีอนสแคว ชั Jน 1 ถนนศรนีครนิทร ์เขตประเวศ กทม 02-7218484

ภาคกลาง
ลําดบั จงัหวดั

1 ลพบรุี ลพบรุนียิมกจิ  จํากดั 1 4 / 89  หมูท่ี=  3  ตําบลป่าตาล  อําเภอเมอืง  จังหวดัลพบรุ ี  15000 036-411313- 4

2 กาญจนบรุี วเีทค คอมพวิเตอร์ 1 275/7-8 ถ.แสงชโูต ต.บา้นเหนือ อ.เมอืง จ.กาญจนบรุ ี71000 034-515031,034-511119

3 ประจวบฯ ไอทซีติีJ (หัวหนิ) 1
ศนูยก์ารคา้ บลพูอรท์  รสีอรท์ มอลล ์หัวหนิ 8/89  ชั Jน 3 หอ้ง 306 ซ.หมูบ่า้นหนองแก 
ต.หนองแก อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์ 77110  

032-908-243

4 อยธุยา ป.วัฒนา โอเอ หจก. 1 459 หมู ่2 ต.สามเรอืน อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา 035-332-301

ภาคตะวนัออก
ลําดบั จงัหวดั

ภาคเหนอื
ลําดบั จงัหวดั

1 กําแพงเพชร  สยามคอม พลัส หจก. 1 388-392 ถ.เจรญิสขุ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.กาํแพงเพชร 62000 055-717771, 055-720155 

2 เชยีงราย ทวยีนตม์ารเ์ก็ตติJง บจ. 1 608/3 หมู ่2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลเวยีง อําเภอเมอืง จังหวดัเชยีงราย 57000 053-700353 # 202

3 เชยีงใหม่ เชยีงใหมส่ยามทวี ีบจ. 1 111/3 ชา่งหลอ่ ต.หายยา อ.เมอืงเชยีงใหม ่50100 053-276111

4 ตาก กกิกะเฮริท์ช คอมสแควร ์บจ 1 31/18 ถ. อนิทรครี ีต.แมส่อด อ.แมส่อด จ.ตาก 63110 055-536678

5 นครสวรรค์ วัชระคอม แอนด ์เนทเวอรค์ บจ 1 1016/18 หมู ่9 ต.นครสวรรคต์ก อ. เมอืงนครสวรรค ์จ. นครสวรรค ์60000 081-3957722, 089-7037416

6 น่าน  เอไอท ีคอมมารท์ บจ. 1 75 ถนนมหายศ ต.ในเวยีง อ.เมอืง จ.น่าน  55000 054-750365

7 เพชรบรูณ์ คอมพวิเตอร ์แลนด ์โอเอ บจ. 1 62 ถนนเทศบาล 2, ต. หลม่สกั อ. หลม่สกั จ. เพชรบรณู์  67110 056-704422

8 ลําปาง เชยีงใหมส่ยามทวี ีบจ. (ลําปาง) 1 356 ถนน .ฉัตรชยั ตําบล. สบตุย๋  อําเภอ.เมอืง   จังหวดั ลําปาง 52000 054-319004

ที อยู่ โทรศพัท์ศนูยบ์รกิาร AASD

ศนูยบ์รกิาร AASD ที อยู่ โทรศพัท์

โทรศพัท์

ที อยู่ โทรศพัท์

ที อยู่ศนูยบ์รกิาร AASD

ศนูยบ์รกิาร AASD



9 อตุรดติถ ์ ไทยพานชิ วดีโีอ บจ. 1 1/94-97, 99-103  ถ.สาํราญรื=น  ต.ทา่อฐิ  อ.เมอืง จ.อตุรดติถ ์53000 055-442166-8

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ลําดบั จงัหวดั

1 นครพนม  เสยีงทพิยไ์อเทค จก. 1 434/1  ถ.อภบิาลบญัชา  ต.ในเมอืง  อ.เมอืง  จ.นครพนม 48000 042-511555

2 รอ้ยเอ็ด ไอ ท ีทเูดย ์บจ. 1 46/1-3 ถนนเพลนิจติ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.รอ้ยเอ็ด 45000 043-520-273

3 สกลนคร บรษิัท ไอท ีสมารท์ เซอรว์สิ จํากดั 1 1773/79-80 ถ.ต.พัฒนา  ต.ธาตเุชงิชมุ อ.เมอืง จ.สกลนคร 042-733595, 042-713399

4 อดุรธานี นาโนครเีอทฟี บจ. 1 77/89 หมู ่2 ซ.บา้นหนองต ุต.หมากแขง้ อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41000 042-323232 #214

5 นครราชสมีา ไอทซีติีJ (เดอะมอลลโ์คราช) 1
เดอะมอลล ์นครราชสมีา ชั Jน 3 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา
 30000

092-823-2184

6 บรุรีัมย์ ธงชยั โอเอ เซลล ์แอนด ์เซอรว์สิ หจก. 1 68/13 ถ.ธานี อ.เมอืง บรุรีัมย ์31000 044-612189

ภาคใต้
ลําดบั จงัหวดั

1 นครศรธีรรมราช เอส.พ.ีเอ คอมพวิเตอร ์บจ. 1 70/4-7 ถ.ปากนคร ต.คลงั อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 075-318700#847

2 สรุาษฎรธ์านี บอสคอมพวิเทค 1 289/2  ถ.ตลาดใหม ่ต.ตลาด อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077-210430

3 พัทลงุ พัทลงุการไฟฟ้า (1994) หจก. 1 9/1-2-3 ถ.คหูาสวรรค ์ ต.คหูาสวรรค ์อ.เมอืง จ.พัทลงุ 93000 074-617778-80

4 สงขลา เตา่เพชร ซอฟทแ์วร ์คอมพวิเตอร ์บจ. 1 209/1 ถ.เพชรเกษม ต. หาดใหญ ่อ. หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 (074) 231526

ศนูยบ์รกิาร AASD ที อยู่ โทรศพัท์

ที อยู่ โทรศพัท์ศนูยบ์รกิาร AASD



Acer Service Network 
กรงุเทพมหานคร / ภาคกลาง
ลําดบั จงัหวดั

1 กรุงเทพ สมารท์ เทคโนโลย ีโซลชูั=น  (เซ็นทรัล อนิเตอร ์ซพัพลาย) 1
เลขที= 222/6-7 หมูท่ี= 9 ถนนสขุมุวทิ 107 ตําบล สาํโรงเหนือ อําเภอเมอืง 
จังหวดั สมทุรปราการ 10270

02-383891-3 # 106

2 กรุงเทพ ซ ีแอนด ์ซ ีโอเอ บจ.(ฟิวเจอรพ์ารค์ รังสติ) 1
ชั Jน G อาคารศนูยก์ารคา้เซยีร ์รังสติ ถ.พหลโยธนิ ต.คคูต อ.ลําลกูกา จ.
ปทมุธานี 12130

02-9927223-4

3 กรุงเทพ ซ ีแอนด ์ซ ีโอเอ บจ.(ไอทมีอลล ์ฟอรจ์นูทาวน)์ 1
7 ศนูยก์ารกคา้เดอะไอทมีอลล ์ชั Jน 3 หอ้ง 3P66 ถ.รัชดาภเิษก แขวงดนิแดง 
เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400

02-6420678-80

4 กรุงเทพ เพาเวอรบ์าย จํากดั(สาขาคลังสนิคา้) 1
152 หมูท่ี= 6 ถนนรังสติ-ปทมุธานี  ตําบลบางพนู  อําเภอเมอืงปทมุธานี  
จังหวดัปทมุธานี 12000

02-904-2074

ภาคกลาง
ลําดบั จงัหวดั

1 ประจวบครีขีนัธ์ เพยีว 5 ไฮเทค 1 11/101 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหนิ อ.หัวหนิ  จ.ประจวบครีขีนัธ ์77110 032-512484, 032-521184

2 ปราจนีบรุี อารแ์อนดพ์ ีคอมพซ์สิเต็ม หจก. 1  580/23-24 ม.10 ต.ทา่ตมู อ.ศรมีหาโพธ ิจ.ปราจนีบรุ ี25140 037-414531-2, 037-208218

ภาคตะวนัออก
ลําดบั จงัหวดั

1 จันทบรุ ี ทไูบท ์คอมพวิเตอร ์บจ. 1 4-4/1 ถนนเทศบาล 2 ตําบลวดัใหม ่อําเภอเมอืง จังหวดัจันทบรุ ี22000 039-328587

ภาคเหนอื
ลําดบั จงัหวดั

1 เชยีงราย สนิธานอีเีล็คทรอนกิค ์บจ. 1 111 ม.25 ต.รอบเวยีง อ.เมอืง จ.เชยีงราย 57210 053-153311#101,130

2 เชยีงใหม่ ชชิาง คอมพวิเตอร ์บจ. 1 410/8 หมูบ่า้นเชยีงใหมแ่ลนด ์ถ.ชา้งคลาน อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 053-280150#807

3 พะเยา มารท์ด็อทคอม 1 1007/21 ถ.พหลโยธนิ ตําบลเวยีง อ.เมอืงพะเยา จ.พะเยา 054-411220-2

4 พะเยา นอรท์เทริน์ ออโตเมชั=น ซสิเต็ม บจ. 1 8 ถ.รอบเวยีงประตกูลอง ต.เวยีง อ.เมอืงพะเยา จ.พะเยา 56000 054-410334-5#104

5 แพร่ เวลิดไ์วดเ์ทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์หจก. 1 2/151-153 ถ.ยนัตรกจิโกศล ต.ในเวยีง อ.เมอืงแพร ่จ.แพร ่54000 054-627209,054-627944

6 แพร่ อฮีับ คอมพวิเตอร์ 1 401/4-5 ถ.ภเูกต็ ต.นาจักร อ.เมอืง จ.แพร ่54000 054-522474,054-531656

7 ลําปาง สอาดกรุ๊ป บจ 1 359/31-32 ถ.ฉัตรไชย ต.สวนดอก อ.เมอืง จ.ลําปาง 52100 054-32358

8 อตุรดติถ ์ ชยัเจรญิคอมพวิเตอร ์บจ. 1 1/31-33  ถ.สาํราญรื=น  ต.ทา่อฐิ  อ.เมอืง  จ.อตุรดติถ ์ 53000 055-414227-9

9 พษิณุโลก ไฟรค์อมแอนดเ์น็ตเวริค์ บจ. 1 59/186 ถนนศรธีรรมไตรปิฏก ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 055-248485#12

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ลําดบั จงัหวดั

1 ชยัภมูิ ชยัภมูคิอมพวิเตอร ์แอนด ์คอมมวินเิคชั=น  บจ. 1 111 ม.6 ถนนชยัภมู-ิสคี ิJว ต.ในเมอืง อ.เมอืงชยัภมู ิจ.ชยัภมู ิ36000 044-816921-3,081-7602770

2 มกุดาหาร กรณ์ประกาย ไอท ีเซ็นเตอร ์บจ. 1
68 ถนนววิธิสรุการ ตําบลมกุดาหาร อําเภอเมอืงมกุดาหาร จังหวดัมกุดาหาร 
49000

042-633633# 111
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3 รอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด รัตนกจิ 1 216-218 ถ.เทวาภบิาล ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.รอ้ยเอ็ด 45000 043-511614

4 เลย โกดังคอม หจก. 1 205 ถนนเลย-เชยีงคาน ต.กดุป่อง อ.เมอืง จ.เลย 085-710989

5 เลย เจ.เอ็น.เอ็น.คอมพวิเตอร ์หจก. 1 33/6 ถ.รว่มใจ ต.กดุป่อง อ.เมอืง จ.เลย 42000 042-814981-2

6 สกลนคร สกลนคร โอเอ แอนด ์คอมพวิเตอร ์บจ. 1 1748/4 ถ.สขุเกษม ต.ธาตเุชงิชมุ อ.เมอืง จ.สกลนคร 4700 042-711230,042-713766-7

7 อํานาจเจรญิ อํานาจเจรญิ คอมมวินเิคชั=น หจก. 1 111  ม.9  ต. บุง่ ถ.ชยางกรู  อ.เมอืง  จ. อํานาจเจรญิ 37000 045-452618-9

8 อดุรธานี บรษิัท เน็ตเท็ค คอมพวิเตอร ์จํากดั 1 เลขที= 35-36 ถ.ขา้งอําเภอ   อําเภอเมอืง  อดุรธานี  41000 042-222173

9 อบุลราชธานี ท.ีท.ี คอม จํากดั 1 308-316 ถ.เขื=อนธานี ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อบุลราชธานี 34000 045-261433

ภาคใต้
ลําดบั จงัหวดั

1 กระบี= พซี ีเเอนด ์โอเอ เซ็นเตอร ์จํากดั 1 94/4-5 ถนนมหาราช ตําบลปากนํJา อําเภอเมอืง จังหวดักระบี= 075-622798

2 นครศรธีรรมราช วนิ-วนิ คอมพวิเตอร ์ซพัพลายแอนดเ์ซอรว์สิ บจ. 1 10/9-10 ถนนทุง่สง-หว้ยยอด ต.ปากแพรก อ.ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช 81100 075-332900,075332055

3 นครศรธีรรมราช ไอคอน มัลตมิเีดยี 1
89/201 ชั Jนใตด้นิ หา้งโรบนิสนั ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.คลงั อ.เมอืง จ.
นครศรธีรรมราช 80000

075-318027

4 นราธวิาส โปรคอมพวิเตอร ์แอนด ์โอเอ บจก.(สาขานราธวิาส) 1 111/2 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมอืง จ.นราธวิาส 96000 073-521057-8

5 นราธวิาส ทักษิณอนิโฟเทค บจ.(สาขานราธวิาส) 1 52/12 ถ.สรุยิะประดษิฐ ต.บางนาค อ.เมอืง จ.นราธวิาส 96000 073-514225

6 พังงา เอสเทค คอมพวิเตอร ์ซสิเท็ม จํากดั 1 หา้งเทสโกโ้ลตสั สาขาฉลอง   ต.ฉลอง  อ.เมอืง  จ.ภเูกต็ 83000 076-374-466

7 ยะลา ทักษิณอนิโฟเทค บจ.(สาขายะลา) 1 220/28 ถ.พพิธิภกัด ีต.สะเตง อ.เมอืง จ.ยะลา 95000 073-212140# 4

8 สงขลา นันทพงษ์ คอมพวิเตอร ์หจก. 1
102/8  ถ.ไทรบรุ ีต.บอ่ยาง อ.เมอืง จ.สงขลา 90000

074-441834

9 สงขลา วชิชสุนิ มารเ์ก็ตติJง บจ. (ศนูยบ์รกิาร) 1 359 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 074-225333 # 5563-5569

10 ภเูก็ต มสิเตอร ์คอมพวิเตอร ์ แอนด ์คอมมวินเิคชั=น  บจ. 1 1 ซ. 3 (พัฒนา) ถ. พัฒนา ต. ตลาดเหนือ อ. เมอืง  จ. ภเูกต็  83000 076-256845-9

11 ภเูก็ต เอสเทค คอมพวิเตอร ์ซสิเท็ม จํากดั (สาขา จังซลีอน) 1
ศนูยก์ารคา้จังซลีอน  ชั Jน 3 หอ้ง R01-02 ถ.ราษฎรอ์ทุศิ 200 ปี ต.ป่าตอง  
อ.กะทู ้ จ.ภเูกต็ 83150 

076-600011

12 ภเูก็ต เอสเทค คอมพวิเตอร ์ซสิเท็ม จํากดั สํานักงานใหญ่ 1 369/63  ถ.เยาวราช  ต.ตลาดใหญ ่ อ.เมอืง  จ.ภเูกต็ 83000  076-212500,076-236041

13 สรุาษฎรธ์านี พซี ีวนิ ชอ็ป 1 130 หมู ่1 ถ.เลี=ยงเมอืง ต.บางกุง้ อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 086-9509911,081-5375350

14 ยะลา ยะลาแอดวานซ์ 1 37 ถ.ผังเมอืง ต.สะเตง อ.เมอืงยะลา จ.ยะลา 95000 073-257710

15 ภเูก็ต เอส.ด.ี ภเูก็ตคอมพวิเตอร ์บจ. 1 5/59-61 ถ.แมห่ลวน ต.ตลาดเหนือ อ.เมอืง จ.ภเูกต็ 83000 076-258222
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