
ลาํดบั จังหวดั ชือร้าน ภาค ทีอยู่ โทรศัพท์ เวลาทาํการ

1 กรุงเทพ เพาเวอร์บาย จาํกดั(สาขาคลงัสินคา้) กลาง 152 หมู่ที$ 6 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต.บางพนู  อ.เมืองปทุมธานี  จ.ปทุมธานี 12000 02 - 904-2091 08:30-17:30
2 กาญจนบุรี วีเทค คอมพิวเตอร์ กลาง 275/7-8 ถ.แสงชูโต ต.บา้นเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 034 - 515031, 034 - 511119 08:30-17:30
3 จนัทบุรี  บา้นคอมพิวเตอร์ เนตเวิร์ค บจ. กลาง 35/84  หมู่ที$ 7 ต.จนัทนิมิต อ.เมือง จ.จนัทบุรี 22000 039 - 302555 08:30-17:30
4 ชลบุรี วฒันซิสเทม็เมชั$น จาํกดั กลาง 512/15 ม.9 ถ.พทัยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 038 - 421786 08:30-17:30
5 ชลบุรี วี เซิร์ฟ พลสั กลาง เลขที$ 18/34 หมู่ 1 ถนนราชชุมพล ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 038-80 7137-9
6 ตราด ตราดอินเตอร์เนต หจก. กลาง 253 หมู่ 2 ต.วงักระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 039 - 523090, 081-3020250 08:30-17:30
7 ปราจีนบุรี ไจแอนท ์บลู ซิสเทม็ส์ หจก. กลาง 124/3-4 ถ.หนา้เมือง ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 037 - 452142 08:30-17:30
8 ระยอง ระยอง โอเอ แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั กลาง 31,33,35 ซ.ศูนยก์ารคา้สาย 4 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 038 - 860278-9 08:30-17:30
9 ระยอง บริษทั สตาร์ มนันี$ จาํกดั กลาง 239 ถนนสุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 088 - 2781587 08:30-17:30
10 ราชบุรี บริษทั พงษไ์พบูลย ์ไฮ-เทค จาํกดั กลาง 342 ถ.บา้นปากแรต ต.บา้นโป่ง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 032 - 344127-31 08:30-17:30
11 สระบุรี สระบุรี ไอที เฮาส์ บจ. กลาง 591/18 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 036 - 230636-7 08:30-17:30
12 สระบุรี โมเดิร์นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จาํกดั กลาง 76/4 ถ.เศรษฐสมัพนัธ์ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 036 - 380977-8 08:30-17:30
13 เชียงใหม่ นิยมพานิช บจ. เหนือ 62 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 053 - 270020 # 841,801 08:30-17:30
14 เชียงใหม่ สหพานิช เชียงใหม่ บจ. เหนือ 62 ถ.โชตนา ต.ชา้งเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 053 - 220999 # 141 08:30-17:30
15 เชียงราย เชียงรายเทคโนคอม หจก. เหนือ 25 ถ. เรืองนคร ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 061-2673331, 061-267332 08:30-17:30
16 เชียงราย มิวนิคซพัพลาย หจก. เหนือ 836/16 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 053 - 718000 # 14 08:30-17:30
17 ตาก ตากคอมพิวเตอร์ หจก. เหนือ 6/33-34 ถนนพหลโยธิน ต. ระแหง อ. เมือง จ. ตาก 63000 055 - 516837-8 #17-18 08:30-17:30
18 น่าน  บริษทั อาร์ แอนด ์ที ซิสเทม็ส์ จาํกดั เหนือ 262/15-16 ถนนมหายศ ต.ในเวียง อาํเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่าน 55000    054-750877 ,054-711655, 054-775577 08:30-17:30
19 พะเยา มาร์ทด็อทคอม เหนือ 1007/21 ถ.พหลโยธิน ตาํบลเวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 054 - 411220-2 08:30-17:30
20 พะเยา นอร์ทเทิร์น ออโตเมชั$น ซิสเตม็ บจ. เหนือ 8 ถ.รอบเวียงประตูกลอง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 054 - 410334-5 # 104 08:30-17:30
21 พิษณุโลก ฮิวเมติค หจก. เหนือ 82/8-9  ถนนศรีธรรมไตรปิฏก ต. ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000 055-218754  055-218755  055-217634 08:30-17:30
22 ลาํปาง นิยมพานิชลาํปาง บจ. เหนือ 359/17 ถ.บุญวาทย ์(ฉตัรไชย) ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลาํปาง 52100 054-322535 # 802, 054-222999 # 222 08:30-17:30
23 เลย ยนูิตีK  ซิสเตม็ เลย ตะวนัออกเฉียงเหนือ 18/12-13  ถ.มลิวรรณ  ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย  42000 042 - 861988 08:30-17:30
24 กาฬสินธุ์  ทีเอสเทเลคอมแอนดโ์อเอ จก. ตะวนัออกเฉียงเหนือ 246/20-21 ถ.ธนผล ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000 043-814747; 043-821333 # 213,214 08:30-17:30
25 ขอนแก่น ขอนแก่นไทยแลนด ์หจก. ตะวนัออกเฉียงเหนือ 378 ถ.ศรีจนัทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000 043 - 224145 08:30-17:30
26 ขอนแก่น บริษทั ขอนแก่น เจเน็ต คอมพิวเตอร์ จาํกดั ตะวนัออกเฉียงเหนือ 348/11-12 ซ.รื$นรมย1์ ถ.รื$นรมย ์ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043 - 389445 08:30-17:30
27 บุรีรัมย์ ยนูิตีK  ซิสเตม็ บุรีรัมย ตะวนัออกเฉียงเหนือ 356/3-4,356/13-14  ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.บุรีรัมย ์จ.บุรีรัมย ์31000 044 - 613929 08:30-17:30
28 มุกดาหาร ยนูิตีK  ซิสเตม็ มุกดาหาร ตะวนัออกเฉียงเหนือ 69/3-4 ถ.สองนางสถิตย ์ต.มุกดาหาร อ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 042 - 614841 08:30-17:30
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29 ศรีษะเกษ บริษทั พีวีคอมแอนดเ์ทคโนโลยี จาํกดั ตะวนัออกเฉียงเหนือ 887/14   ถ.อุบล  ต.เมืองใต ้อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 045-611736-7, 089-7225550 08:30-17:30
30 ศรีสะเกษ ยนูิตีK  ซิสเตม็ ศรีสะเกษ ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1349/6-7 ถ.วิจิตรนคร ต.เมืองใต ้อ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 04 5- 643999 08:30-17:30
31 สุรินทร์ พลายซิสเตมส์ บจ. ตะวนัออกเฉียงเหนือ 329-335 ถ.หนองดุม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044 - 514224 # 105 08:30-17:30
32 หนองคาย ยนูิตีK  ซิสเตม็ หนองคาย ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1220/3 หมู่ที$ 2 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 042 - 422064 08:30-17:30
33 หนองคาย วี เซิร์ฟ พลสั ตะวนัออกเฉียงเหนือ เลขที$ 220/36 หมู่ 3 ถนนเสด็จ ต.มีชยั อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 042-46 4272-4
34 อุดรธานี ยนูิตีK  ซิสเตม็ อุดรธานี ตะวนัออกเฉียงเหนือ 56/40-41 ถ.วฒันานุวงศ ์ต.หมากแขง้ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 042 - 224566 08:30-17:30
35 อุบลราชธานี  อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด ์เทเลคอมเซอร์วิส จก. ตะวนัออกเฉียงเหนือ 42,44,46 ถ.พโลชยั  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลรราชธานี 34000 045 - 262731-2 08:30-17:30
36 กระบี$ พีเอส คอมเทค (2008) บจ. ใต้ 88/23-24 ถ.มหาราช ต.ปากนํKา อ.เมืองกระบี$ จ.กระบี$ 81000 075 - 612771 08:30-17:30
37 ชุมพร ไฮเทค คอมพิวเตอร์ แอนด ์เน็ตเวิร์ค หจก. ใต้ 144/1 ถ.กรมหลวงชุมพร ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 077 - 507172 08:30-17:30
38 ตรัง ด๊อกเตอร์พีซี ใต้ 16/2   ถ. วดัคลองนํKาเจ็ด  ต.ทบัเที$ยง  อ.เมือง  จ. ตรัง  92000 075-212079, 075-215318 # 108, 08:30-17:30
39 นครศรีธรรมราช นครโอเอ บจ. ใต้ 102,104,106 ม.เมืองทอง ถ.วนัดีโฆษิตกุลพร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000 075-432244 # 11 08:30-17:30
40 นครศรีธรรมราช เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ บจ. ใต้ 70/4-7 ถ.ปากนคร ต.คลงั อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-318700 # 847 08:30-17:30
41 นราธิวาส ทกัษิณอินโฟเทค บจ.(สาขานราธิวาส) ใต้ 52/12 ถ.สุริยะประดิษฐ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 073 - 514225 08:30-17:30
42 ปัตตานี ทกัษิณอินโฟเทค บจ. ใต้ 109 หมู่ 5 ถนนหนองจิก ตาํบลรูสะมิแล อาํเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 94000 073-349000 08:30-17:30
43 ยะลา ทกัษิณอินโฟเทค บจ.(สาขายะลา) ใต้ 220/28 ถ.พิพิธภกัดี ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 073 - 212140 # 4 08:30-17:30
44 สงขลา บริษทัคอมพิวเตอร์ แอนด ์วีดีโอแลป ใต้ 318-320 ถ.ธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-237251 08:30-17:30

45 สตูล นายนค์อม ใต้ 1237 หมู่ 3 ถ.ละงู-ทุ่งหวา้ ต.กาํแพง อ.ละงู สตูล 91110 074-750888 # 19, 081-8968595 08:30-17:30

46 สุราษฎธานี วี เซิร์ฟ พลสั ใต้ เลขที$ 412/8 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 8400 077-21 7907-9
47 สุราษฎธานี ยนูีติK ซิสเตม็ สุราษฎธานี ใต้ 231/13 หมู่ที$ 1 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตีKย อ.เมืองสุราษฎร์ธานีจ.สุราษฎร์ธานี 84000 077 - 218787 08:30-17:30



ลาํดับ จังหวัด ชื�อร้าน ภาค ที�อยู่ โทรศัพท์ เวลาทําการ

1 กรุงเทพ ไอทีซิตี�   (พนัธทิพย ์ชั�น 5) กลาง อาคารพนัธุ์ทิพย ์พลาซา ชั�น 5-6  ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 092-823-1791 10:30-19:30
2 กรุงเทพ ไอทีซิตี�   (ซีคอนสแคว ชั�น1) กลาง ห้างสรรพสินคา้ซีคอนสแคว ชั�น 1 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 092-823-1791 10:30-19:30
3 ประจวบฯ ไอทีซิตี�  (หวัหิน) กลาง บลพูอร์ท  รีสอร์ท มอลล ์หวัหิน 8/89  ชั�น3 ห้อง306 ต.หนองแก อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์  77110  092-823-2192 10:30-19:30
4 ลพบุรี ลพบุรีนิยมกิจ  จาํกดั กลาง 4 / 89  หมู่ที<  3  ตาํบลป่าตาล  อาํเภอเมือง  จงัหวดัลพบุรี   15000 036 - 411313 - 4 08:30-17:30
5 อยธุยา ป.วฒันา โอเอ หจก. กลาง 459 หมู่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 13160 035-332-301 08:30-17:30
6 เชียงใหม่ เชียงใหม่สยามทีวี บจ. เหนือ 111/3 ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ 50100  053-276111 10:30-19:30
7 เชียงใหม่ ชิชาง คอมพวิเตอร์ บจ. เหนือ 410/8 หมู่บา้นเชียงใหม่แลนด ์ถ.ชา้งคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 053-280150 # 807 08:30-17:30
8 เชียงราย ทวียนตม์าร์เกต็ติ�ง บจ. เหนือ 99/13 ม. 13 ถนนพหลโยธิน ต.สนัทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 053-700353-5 08:30-17:30
9 เพชรบรูณ์ คอมพวิเตอร์ แลนด ์โอเอ บจ. เหนือ 62 ถนนเทศบาล 2, ต. หล่มสกั อ. หล่มสกั จ. เพชรบรูณ์  67110 056-704422 08:30-17:30
10 กาํแพงเพชร  สยามคอม พลสั หจก. เหนือ 388-392 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาํแพงเพชร 62000 0-5571-7771 08:30-17:30
11 ตาก กิกกะเฮิร์ทช คอมสแควร์ บจ เหนือ 31/18 ถ. อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 (055) 536678 08:30-17:30
12 นครสวรรค์ วชัระคอม แอนด ์เนทเวอร์ค บจ เหนือ 1016/18 หมู่ 9 ต.นครสวรรคต์ก อ. เมืองนครสวรรค ์จ. นครสวรรค ์60000 081-3957722, 0897037416 08:30-17:30
13 น่าน  บริษทั ไฮเวยอ์ินเตอร์เทรด จาํกดั เหนือ 75 ถนนมหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน  55000 054-710442  , 0864310703 08:30-17:30
14 ลาํปาง เชียงใหม่สยามทีวี บจ. (ลาํปาง) เหนือ 356 ถนน .ฉตัรชยั ตาํบล. สบตุ๋ย  อาํเภอ.เมือง   จงัหวดั ลาํปาง 52000 054-319004 08:30-17:30
15 ลาํพนู เชียงใหม่สยามทีวี บจ. (ลาํพนู) เหนือ 480/1 ถ.เจริญราษฎร์  ต.ในเมือง อ.เมืองลาํพนู จ.ลาํพนู 51000 053 563 333 08:30-17:30
16 อุตรดิตถ ์ ไทยพานิช วีดีโอ บจ. เหนือ 1/94-97, 99-103  ถ.สาํราญรื<น  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ์53000 055-417982/ 088-4194119 08:30-17:30
17 นครพนม  เสียงทิพยไ์อเทค จก. ตะวนัออกเฉียงเหนือ 434/1  ถ.อภิบาลบญัชา  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครพนม 48000 043-520-273 , 081-493-5010 08:30-17:30
18 นครราชสีมา ไอทีซิตี�  (เดอะมอลโคราช) ตะวนัออกเฉียงเหนือ เดอะมอลล ์นครราชสีมา ชั�น 3 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 092-823218 10:30-19:30
19 บุรีรัมย์ ธงชยั โอเอ เซลล ์แอนด ์เซอร์วิส หจก. ตะวนัออกเฉียงเหนือ 68/13 ถ.ธานี อ.เมือง บุรีรัมย ์31000 (044) 612189 , 081-9662606 08:30-17:30
20 ร้อยเอด็ ไอ ที ทูเดย ์บจ. ตะวนัออกเฉียงเหนือ 46/1-3 ถนนเพลินจิต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000 042-733595 , 042-713399 08:30-17:30
21 สกลนคร บริษทั ไอที สมาร์ท เซอร์วิส จาํกดั ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1773/79-80 ถ.ต.พฒันา  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 042-713399  083-4072929 08:30-17:30
22 อุดรธานี นาโนครีเอทีฟ บจ. ตะวนัออกเฉียงเหนือ 77/89 หมู่ 2 ซ.บา้นหนองตุ ต.หมากแขง้ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 092-823218 08:30-17:30
23 นครศรีธรรมราช ไอคอน มลัติมีเดีย ใต้ 89/201 ชั�นใตด้ิน ห้างโรบินสนั ถ.พฒันาการคูขวาง ต.คลงั อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-318027 ;084-0641122 08:30-17:30
24 พทัลุง พทัลุงการไฟฟ้า (1994) หจก. ใต้ 9/1-2-3 ถ.คูหาสวรรค ์ ต.คูหาสวรรค ์อ.เมือง จ.พทัลุง 93000 074-617778-80 08:30-17:30
25 ระนอง ระนองคอมพวิเตอร์ แอนด ์คอมมิวนิเคชั<น บจก. ใต้ อาคารมาร์นาโน  3/3 ถ.ดบัคดี ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 077-822552 # 2, 094-8054206 08:30-17:30
26 สงขลา เต่าเพชร ซอฟทแ์วร์ คอมพวิเตอร์ บจ. ใต้ 209/1 ถ.เพชรเกษม ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 (074) 231526, 081-0799133 08:30-17:30
27 สุราษฎร์ธานี พซีี วิน ชอ็ป ใต้ 130 หมู่ 1 ถ.เลี<ยงเมือง ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 0869509911, 0815375350 08:30-17:30
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ลาํดบั จงัหวดั ชื<อร้าน ภาค ที<อยู่ โทรศพัท์ เวลาทาํการ
1 กรุงเทพ ซี แอนด ์ซี โอเอ บจ.(ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต) กลาง ชั�น G อาคารศูนยก์ารคา้เซียร์ รังสิต ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 02- 9927223-4 10:30-19:30
2 กรุงเทพ ซี แอนด ์ซี โอเอ บจ.(ไอทีมอลล ์ฟอร์จูนทาวน)์ กลาง ไอทีมอลล ์ชั�น 3 หอ้ง 3P66 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 02- 6420678-80 10:30-19:30
3 กรุงเทพ สมาร์ท เทคโนโลย ีโซลูชั<น  (เซ็นทรัล อินเตอร์ ซพัพลาย) กลาง 222/6-7 หมู่ที< 9 ถนนสุขมุวิท 107 ต.สาํโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270      02-383891-3 # 106, 08:30-17:30
4 ปราจีนบุรี อาร์แอนดพ์ี คอมพซ์ิสเตม็ หจก. กลาง  580/23-24 ม.10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140  037 – 208218 , 086- 3999199  08:30-17:30
5 จนัทบุรี  ทูไบท ์คอมพิวเตอร์ บจ. กลาง 84/100 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จนัทบุรี 22000 039-328587-8, 081-9499774 08:30-17:30
6 ประจวบคีรีขนัธ์ เพียว 5 ไฮเทค กลาง 11/101 ถ.เพชรเกษม  ต.หวัหิน อ.หวัหิน  จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77110 032-512484 08:30-17:30
7 เชียงราย สินธานีอีเลค็ทรอนิกค ์บจ. ใต้ 111 ม.25 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57210  053-153311 #101, 130 08:30-17:30
8 แพร่ เวิลดไ์วดเ์ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ หจก. ใต้ 2/151-153 ถ.ยนัตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 054- 627209, 054- 62-7944 08:30-17:30
9 แพร่ อีฮบั คอมพิวเตอร์ ใต้ 401/4-5 ถ.ภูเก็ต ต.นาจกัร อ.เมือง จ.แพร่ 54000 054- 522474,054-531656 08:30-17:30

10 ลาํปาง สอาดกรุ๊ป บจ ใต้ 359/31-32 ถ.ฉัตรไชย ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลาํปาง 52100 054-323358 , 087188556 08:30-17:30
11 อุตรดิตถ ์ ชยัเจริญคอมพิวเตอร์ บจ. ใต้ 1/31-33  ถ.สาํราญรื<น  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ ์ 53000 055-414227-9, 063-5795712 08:30-17:30
12 พิษณุโลก ไฟร์คอมแอนดเ์น็ตเวิร์ค บจ. ใต้ 59/186 ถนนศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 081-68062603,055248485#12 08:30-17:30
13 ชยัภูมิ ชยัภูมิคอมพิวเตอร์ แอนด ์คอมมิวนิเคชั<น  บจ. ตะวนัออกเฉียงเหนือ 111 ม.6 ถนนชยัภูมิ-สีคิ�ว ต.ในเมือง อ.เมืองชยัภูมิ จ.ชยัภูมิ 36000 044 - 816921-3: 0817602770 08:30-17:30
14 มุกดาหาร กรณ์ประกาย ไอที เซ็นเตอร์ บจ. ตะวนัออกเฉียงเหนือ 68 ถนนวิวิธสุรการ ตาํบลมุกดาหาร อาํเภอเมืองมุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร 49000 042-633633 ต่อ 111 08:30-17:30
15 ร้อยเอด็ ร้อยเอด็ รัตนกิจ ตะวนัออกเฉียงเหนือ 216-218 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ 45000  043-511614 08:30-17:30
16 เลย โกดงัคอม หจก. ตะวนัออกเฉียงเหนือ 205 ถนนเลย-เชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 885710989, 08:30-17:30
17 เลย เจ.เอน็.เอน็.คอมพิวเตอร์ หจก. ตะวนัออกเฉียงเหนือ 33/6 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000  042-814981-2 08:30-17:30
18 สกลนคร สกลนคร โอเอ แอนด ์คอมพิวเตอร์ บจ. ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1748/4 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 4700 042-711230,042-713766-7 08:30-17:30
19 อุดรธานี บริษทั เน็ตเทค็ คอมพิวเตอร์ จาํกดั ตะวนัออกเฉียงเหนือ เลขที< 35-36 ถ.ขา้งอาํเภอ   อาํเภอเมือง  อุดรธานี  41000 042-222173 08:30-17:30
20 อุบลราชธานี ที.ที. คอม จาํกดั ตะวนัออกเฉียงเหนือ 308-316 ถ.เขื<อนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 045- 261433; 0620236642, 08:30-17:30
21 สุราษฎร์ธานี บอสคอมพิวเทค ใต้ 289/2  ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077286990 08:30-17:30
22 กระบี< พีซี เเอนด ์โอเอ เซ็นเตอร์ จาํกดั ใต้ 94/4-5 ถนนมหาราช ตาํบลปากนํ�า อาํเภอเมือง จงัหวดักระบี< 81000 075-622798: 0979459614 08:30-17:30
23 นครศรีธรรมราช วิน-วิน คอมพิวเตอร์ ซพัพลายแอนดเ์ซอร์วิส บจ. ใต้ 10/9-10 ถนนทุ่งสง-หว้ยยอด ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 81100  075-332900,075332055 08:30-17:30
24 นราธิวาส โปรคอมพิวเตอร์ แอนด ์โอเอ บจก.(สาขานราธิวาส) ใต้ 111/2 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 073- 521057-8, 0862962548 08:30-17:30
25 พงังา เอสเทค คอมพิวเตอร์ ซิสเทม็ จาํกดั ใต้ ตลาดโลตสั  สาขา โคกกลอย  1/9 หมู่ 1  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั<วทุ่ง จ.พงังา 82140 076-212500, 076-236041 08:30-17:30
26 ภูเก็ต มิสเตอร์ คอมพิวเตอร์  แอนด ์คอมมิวนิเคชั<น  บจ. ใต้ 1 ซ. 3 (พฒันา) ถ. พฒันา ต. ตลาดเหนือ อ. เมือง  จ. ภูเก็ต  83000 076-256845-9 08:30-17:30
27 ภูเก็ต เอสเทค คอมพิวเตอร์ ซิสเทม็ จาํกดั (สาขา จงัซีลอน) ใต้ ศูนยก์ารคา้จงัซีลอน ชั�น3 หอ้ง ฑ01-02 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู ้จ.ภูเก็ต 83150 076-212500, 076-236041 08:30-17:30
28 ภูเก็ต เอสเทค คอมพิวเตอร์ ซิสเทม็ จาํกดั สาํนกังานใหญ่ ใต้ 369/63  ถ.เยาวราช  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต 83000   076-212500, 076-236041 08:30-17:30
29 ภูเก็ต เอส.ดี. ภูเก็ตคอมพิวเตอร์ บจ. ใต้ 5/59-61 ถ.แม่หลวน ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 087-8949855,076-258222 08:30-17:30
30 ยะลา ยะลาแอดวานซ์ ใต้ 37 ถ.ผงัเมือง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 08:30-17:30
31 สงขลา นนัทพงษ ์คอมพิวเตอร์ หจก. ใต้ 102/8  ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 (088) 7884671, (088) 7884672 , (074) 441834 08:30-17:30
32 สงขลา วิชชุสิน มาร์เก็ตติ�ง บจ. (ศูนยบ์ริการ) ใต้ 359 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-225333 #5563-5569 08:30-17:30
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