ตัวแทนจําหน่ายและร้านค้าใกล้บ้านท่าน
จังหวัด
อนุรักษ์ ห่วงประเสริฐ
ร้าน hello sunshine โทร.
0991424561
กรุงเทพมหานคร เซ็นทรัลปิ�นเกล้า ชั�น3 ห้อง
K310-311
7/222 แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กทม 10700

ร้านค้าใกล้บ้านท่าน
ร้าน เฟรนด์โฟน
ร้านธนพรโมบาย
โทร.085-344-5566 อานนท์ โทร.086-7589907
8/19 ถนนสุนทรโกษา แขวง 53/79 ซ.นวมินทร์163
พระโขนง
แขวงรามอินทรา เขตคันนา
เขตคลองเตย กทม 10110 ยาว
กทม.10230

โอม โมบาย รับติดกล้องวงจร
ปิด
คุณ นฤภณ จันภักษานนท์
กรุงเทพมหานคร 5/2 ห้องหมายเลข2
ซอยรามคําแหง 166 แยก3
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10510

ร้านเบส โมบาย
ตลาดห้วยขวาง
2011/92 ถนน
ประชาสงเคราะห์
เเขวงดินแดง เขต ดินแดง
กรุงเทพ 10400

ชินกร สุนทรจินตรา
นายนรนิจ โล่หิรัญ
47/6 ซอยเพชรบุร5ี
เเขวงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

พรทิพย์ เป้าชัง
348 ถ.ช่างอากาศ
แขวงดอนเมือง เขตดอน
เมือง
กรุงเทพ 10210

ร้านแอพโฟน ห้างโลตัสกระบี�
(คุณเจี�ยบ 099-632-2324)
191 ม.12 ต.กระบี�น้อย
อ.เมืองกระบี� จ.กระบี� 81000

นายวัชรวัชช์ สายควรเกย
โทร.088-768-8377
191 Street ม.5
ต.เขาพนม อ.เขาพนม
จ.กระบี� 81140

ภานุวัฒน์ นาวารัตน์
โทร.098-169-9662
46/1 ม.1 ต.เขาดิน
อ.เขาดิน จ.กระบี� 81140

ร้านแสนดี ณัฐธิดา
โทร.097-131-1322
403 ม.5 ต.เขาพนม
อ.เขาพนม จ.กระบี� 81140

ร้าน iP-Smart นิยม กาฬภักดี
โทร.084-077-7794
12/6 หมู่5 หมู่บ้านพฤกษา
กาญจน์5
ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71000

ร้าน Sphone & com
โทร.093-926-1929
107/7 ม.1 ต.ท่าขนุน
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
71180

ร้าน ออโต โมบาย
โทร.085-886-4888
171 หมู่ 10 วิยะดา ทัดสวน
ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี 71130

ร้าน ดีที คอมพิวเตอร์
โทร.086-6115395
5/5 ม.1 ต.ด่านมะขามเตี�ย
อ.ด่านมะขามเตี�ย
จ.กาญจนบุรี 71260

ร้าน นกแก้วโฟน (กาฬสินธุ์
พลาซ่า2)
โทร.065-626-5456
4/14 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

นาย ธงชัย ไชยจันลา
โทร.084-644-7024
90 หมู่ 5 ต.สมเด็จ
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150

ช่างนิว โทร.09-82244944,
09-82244844
ร้าน พีเคโมบายเขาวง …
21/2 หมูที�16 ต.คุ้มเก่า
อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160

ร้าน ดีดีโฟน โทร.
063-445-3546
4/5 ทางเข้ากาฬสินธุ์
พลาซ่า สาขา 2
ถ.ทุ่งศรีเมือง ต..กาฬสินธุ์
อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์ 46000

ร้านลัคกี�โฟน (ตรงข้ามโลตัส)
โทร.062-589-6654
207 ถ.บํารุงราษฎร์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000

ร้านภพรักษ์คอม
โทร.098-278-4773
681 หมู่15 ต.คลองนํ�าไหล
อ.คลองลาน กําแพงเพชร
62180

ร้านแฮปปี�โฟน
โทร.082-7741773
274 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000

นิทัศน์ ตระกูลชัย
โทร.081-9723553
1699 ม.1 ต.สลกบาตร
อ.ขาณุฯ จ.กําแพงเชร 62140

กระบี�

กาญจนบุรี

กาฬสินธุ์

กําแพงเพชร

ร้านบูมโฟน โลตัส
กาฬสินธุ์
โทร.098-245-9404
99/11 ถ.บายพาส ต.
กาฬสินธุ์
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
46000

ขอนแก่น

จันทบุรี

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

ชลบุรี

ชัยภูมิ

พันเก้ามือถือ
โทร. 081-871-5693
2199ถ.สุนทรพิพิธ ต.ชุมแพ
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

ร้าน แฟร์ แฟร์ โฟน
โทร.086-584-9229
431/2 ถ.หน้าเมือง
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40000

ร้านตะวัน โมบาย
โทร.081-632-9936
353/2 ม.10 ต.ท่าพระ
อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40260

ร้าน ธันวาคอม
โทร.090-394-9087
22/6 ซ.หัวแหลม1 ต.ท่าช้าง
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

เมืองใหม่มือถือ
อิฐ จตุจักร จันทบุรี
โทร.083-111-9555
อิศรายุทธ ศิลปบัณฑิตพร
27/10ม.12 ต.นายายอาม
โทร.092-9788899,
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 086-3003900
767/1ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

ธนพล เหล่ามะโฮง
โทร.081-356-1615
1/80 หมู่ที� 2 ต.พิมพา
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
24180
ร้านนัทคอมพิวเตอร์
โทร.086-8319283
100/49 หมู่6 ต.กุฏโง้ง
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

MLmobile Pattaya
วันชนะ สุขศรีดา
โทร.065-474-2259( เอ็ม )
243 หมู่ 5 ต.หนองปรือ อ.
บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150

นิรุต วชิรญาณเมธี (ตี� โมบาย)
โทร.083-636-3620
9/72 ซ.หนองยายรัก ต.นาป่า
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

นายชัยทัศน์ การุญ
โทร.086-4444-782
8/73 หมู่ 9 ซ.สยามคันทรี
คลับ
ถ.พรประภานิมิตร ต.
หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ร้านบลูเซอร์วิส Supakit
Sarikanon
โทร.081-3632989
62/72 ม.6 ซ.บ่อนไก่ ต.สัตหีบ
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

ร้านเอ็นพีโฟน 3
โทร.080-828-9838
52/4 ม.1 ต.ห้วยใหญ่
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Mac Pattaya
ชินกร พรหมสูตร
นายชัยทัศน์ การุญ
โทร.065-1155579,
โทร.086-4444-782
081-0007814
8/73 หมู่ 9 ซ.สยามคันทรีคลับ 276/85 ม.3 ต. บ่อวิน
ถ.พรประภานิมิตร ต.หนอง อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี 2023
ปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ร้านบอยโมบาย
โทร.088-118-1448
50 ม.1 ต.บ้านเป้า
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
36120

ร้านฤทธิ�เทเลโฟน
โทร.084-702-4571 ทรงฤทธิ�
332/1ม.2 ต.ปักผัง
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110

เผด็จมึอถือ แก้งคร้อ
โทร.088-881-5881
77 ม.1 ต.ช่องสามหมอ
อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150

จีรศักดิ� ทองม่วงโทร.
063-660-0322
ร้านสาธิตมือถือ
ห้างเทสโก้โลตัส ชั�น2
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

ร้าน เก๋ โมบาย
โทร.095-669-9903
54 ม.5 ต.หนองปรือ
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
20140

ร้าน เอ.เอส.โมบาย
อดิศักดิ� รัศมีพงศ์ โทร.
095-991-5166
664/42 ม.11 ต.หนอง
ขาม
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20230

ร้านปะทิวมือถือ
โทร.084-443-3833
88/7 หมู่7 ต.บางสน
อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160

นาย ภาณุ จันทร์สถิตย์
โทร.085-157-9798
1/3 หมู่ที� 15 ต.นาสัก
อ.สวี จ.ชุมพร 86130

ร้าน Shop mobile
โทร.086-6872021
106 ถ.ลูกเสือ ต.หลังสวน
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

ร้านซ่อมไอโฟน 491 (รี
เฟรช)
โทร.095-291-9154
205/5 ม.5 ต.ทรัพย์อนันต์
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140

กอล์ฟ เป๋าตังค์ โมบาย
ชุมพร
โทร.080-038-2630
25/54 ถ.กรมหลวง
ต.ท่าตะเภา อ.เมือง
จ.ชุมพร 8600

ร้าน มารวย โมบาย
โทร.099-365-4555 ,
082-445-9798
115/2 ม.10 ต.แม่สาย
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

คุณพุทธิภน จตุกาญจณภักดี
โทร.086-197-1789
82/1 ม.11 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียง
เชียงรุ้ง
จ. เชียงราย 57210

ร้าน บีเอ็มโมบาย สายเหนือ
ทีม
คุณสายตรง คํานนท์
โทร.099-809-9099,
093-209-8988
ร้าน B.M.โมบาย 56/6 ม.3 ต.
ริมกก
อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
(บ้านนํ�าลัด)
SB สมใจ

สกุลรัตน์โมบายล์ เชียงของ
ครรชิต สกุลรัตน์
โทร.089-558-5544
100/6 ม.12
ต.เวียง อ.เชียงของ
จ.เชียงราย 57140

ร้าน เจเจโฟน
โทร.084-176545
42/4 หมู่10
ถ.เหมืองแดง ต.แม่สาย
อ.แม่สาย จ.เชียงราย
57130

อนันต์การค้า
โทร.096-989-9789
323 ม.12 ต.ช่างเคิ�ง
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270

ร้าน โฮมโฟน
โทร.095-676-3385
263 ม.4 ต.เวียง
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

รุ่งฤทัย อุ่นจังหาร
โทร.096-959-9269
104/2 ม.13 ต.หนองตอง
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50340

นายจุฑามาศ มากมุข
โทร.087-881-1567
281/1 ม.4 ต.เขาวิเศษ
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220

สุภาพร โมบาย จ. ตรัง
สุภาพร เพ็งสุข
โทร.090-914-1982
254 ม.1 ต.เขาวิเศษ
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220

ร้านยิ�งเจริญ โมบาย
โทร.096-886-8886
2/93 ซ.หลัง ร.ร.ตากสินฯ
ต.หนองหลวง
อ.เมือง จ.ตาก 63000 N

ร้าน 99 โมบาย เซอร์วิส
โทร.055-030336,
091-2907279
6/91 ถ.พหลโยธิน ต.
ระแหง
อ.เมือง จ.ตาก 63000

ชุมพร

เชียงราย

เชียงใหม่

ตรัง

ตราด

ร้านเมก้าช็อปเซอร์วิส
โทร.083-439-9789 เอนก อึ�ง
อรุณ
259/4 หมู่2 ต.คลองใหญ่
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
นายสุจินดา ปู่มณี
โทร.088-8168881
38/13 ถ.ประสาทวิถี
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

ตาก

นรินทร์ ใจแปง โทร.
082-878-6626
ร้านทีเอ็นโฟน Big Cตาก
(ตรงข้ามโรงหนังธนา)
18/3 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง
อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

ร้านอินเตอร์แอดวานซ์ตาก
โทร.096-8868890,
055-540333
3/30 ถ.จอมพล ต.หนอง
หลวง
อ.เมือง จ.ตาก 63000

ร้านวังเจ้าโมบาย
โทร.097-995-5526
312 ม.1 ต.เชียงทอง
อ.วังเจ้า จ.ตาก 63180

ร้าน king phone
โทร.088-5827499 ชโนดม
เมฆหมอก
42/8ซ.ศรีเวียง ต.แม่สอด
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

อาภรณ์ นุชอนงค์
โทร.084-819-8488
ร้านชล โมบาย 231/7 ม.4
ต.สามเงา อ.สามเงา
จ.ตาก 63130

บ้านไม้ไอที (ธนะศักดิ�
วิริยะ)
โทร:090-586-9559
12/5 ม.4 ต. แม่กลอง
อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170

ณัฐพล พุมมา โทร.
091-018-9107
เซเว่นโฟน (ทุ่งพิชัย)
13/1 ม.3 ต.ห้วยพระ
อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150

ส้มโอโมบาย
โทร.062-615-3552
72/11 หมู่3 ต.สามควายเผือก
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เนตรรัตน์ เนตรประเสริฐ
โทร.097-075-3304
บ. รอยัลเปเปอร์ฟอร์ม จํากัด
(ประตู 2)
123 หมู่10 ต.ไร่ขิง
อ.สามพราน จ.นครปฐม
73210

ร้าน@Phone Shop
โทร.083-238-6416 สุขุมา
ภรณ์
165/4 ม.3 ต.ธรรมศาลา
อ.เมืองนครปฐม จ.
นครปฐม 73000

ร้าน เก่งโฟน
โทร.062-942-3925
219 ม.1 ต.ห้วยพลู
อ.นครชัยศรี จ.
นครปฐม 73120

นายสิรภพ ศรีอุทธา
โทร.092-582-7999
102 ม.9 ต.ธาตุพนม
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110

ร้าน ฟอร์-โฟน
โทร.089-863-6276
122/44 ม.10 ต.ธาตุพนม
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
48110

ร้าน นาเตอ คอมไอทีโฟน
โทร.095-9372084 วราภัสร์
กุลยะ
151 หมู่ 11 ต.โพนสวรรค์
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
48190

นครราชสีมา

ร้านเผ่า อิเล็กทรอนิกส์
โทร.088-511-9599
180 ม.1 ต.ชุมพวง
อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
30270

ร้าน Cheer Mobile
โทร.088-580-6291
114 หมู่ 6 ต.กุดพิมาน
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
30210

DN Phone
0889200687
259 ม.1 ต.หนองนํ�าแดง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
30130

มนูญ มาสิงห์
โทร.098-6464567
312/4 ม.14 ต.ในเมือง
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
30110

ร้านแมคเซอร์วิส ชั�น3
โทร.080-7244445
1242/2 ถ.มิตรภาพ
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

นครราชสีมา

ร้าน ifix (โลตัสปากช่อง)
โทร.0934730875
289 ม.18 ต.ปากช่อง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
30130

ศิริกฤษโมบาย ชุมพวง
409/1 ม.1 ต.ชุมพวง
อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
30270
โทร 0804551423

ตาก

ตาก

นครนายก

นครปฐม

นครพนม

สมเกียรติ ปันปิง (ร้าน Sk
mobile)
โทร.081-044-3345
29 ซ.ศรีพานีช. ต.แม่สอด
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

ร้าน A&P โฟน ตรงข้ามworld
time
โทร.094-601-9276 ภานุพงศ์
เทพอินทร์
บิ�กซี สาขาตาก 18/3 ถ.
พหลโยธิน
ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000
ร้านไอทีโฟน โทร.
081-456-6778
นาย ภาณุวัฒน์ เจริญลาภ
ข2-016/22 ถ.เสนาพินิจ
ต.นครนายก อ.เมือง
จ.นครนายก 26000

ร้าน 777 Mobile
โทร.099-980-9149
346/6 ม.3 ต.ถํ�าพรรณรา
นครศรีธรรมราช อ.ถํ�าพรรณรา จ.
นครศรีธรรมราช 80260

นครสวรรค์

นนทบุรี

นราธิวาส

น่าน

บึงกาฬ

ปิยรัตน์ หีดแก้ว (ร้าน
iService)
โทร.061-450-2888
435/3 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช 80110

ร้าน พีพี เชอวิส โทร.
098-5348111
(ตรงข้ามแมคโดนัล)
126/6 ถ.พัฒนาการคูขวาง
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

หจก. 40โฟน
โทร.099-1179666
89/113-114 ถ.พัฒนาการคู
ขวาง
ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

ร้านออโต้โฟน
โทร.094-505-4450 (เต้)
27 ถ.ตาคลีพัฒนา ต.ตาคลี
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140

ร้านบ้านมือถือ
โทร.084-359-5787
เลขที� 4/6 ถ.ประชาตาคลี
ต.ตาคลี อ.ตาคลี
จ.นครสวรรค์ 60140

ร้านสมพรโมบาย (ธีรพงศ์ รัส
ปะ)
โทร.087-929-9858
17/18 (796) ม.4 ต.สวนใหญ่
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ร้านจิม คอมโฟน
โทร.080-4499646ณัฐภาส
ฉุ้นประดับ
126/2 หมู่6 ถ.บางกรวยไทรน้อย
ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี

ขายดีโฟน
ภานุนารถ ด่านจิรกุล
69/6 ม.8 ต.บางม่วง
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

Eddy Thammanoon
ร้าน mega Phone
เลขที�70 ตลาดประชานิ
เวสน์3
ล๊อค c13 ต.ท่าทราย
อ.เมือง นนทบุรี 11000
0819293492

ซูลกิฟลี สาระกุล(MacSense)
โทร.084-704-5545
25 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บาง
นาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

นายมูฮําหมัดรุสดี เปาะจู
โทร.089-595-1081
111/2 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.
ศาลาใหม่
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110

ร้าน black phone
โทร.090-884-5576
119. ม.3 ต.ยี�งอ
อ.ยี�งอ จ.นราธิวาส 96180

ณรงค์ชัย เถาว์กลอย
so.phonecenter
โทร.089-501-1234
230 ถ.พิชิตบํารุง ต.บาง
นาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000.

ร้านโชคดีโฟน บิ�กซีสาขาน่าน
โทร.081-584-0114
708 ม.4 ต.ไชยสถาน
อ.เมือง จ.น่าน 55000

ร้านอรัญญามือถือ
โทร.083-3232367
ร้านค้าชุมชน บ้านนํ�าล้อม
33 ถ.เทศบาลบ้านตําริ ต.ใน
เวียง
อ. เมือง จ.น่าน 55000

ร้านแม่บุญธรรม โมบาย
โทร.086-116-6899
ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท 155
ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.น่าน 55000

ร้านเอคอม
โทร.090-465-9058
173/2 ม.6 ต.ดู่ใต้
อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

ร้าน 24 คอฟฟี� บาร์
โทร.063-914-7786
นาย กวินสิทธิ� กุลธวัช
ชยานันท์
24 หมู่ที� 6 ตําบลหนองหัวช้าง
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180

นายศรายุทธ นาควัน
โทร.063-2298090
112/2 บ.นาสวรรค์
ต.นาสวรรค์ อ.เมือง
จ.บึงกาฬ 38000

ร้าน พีพี โมบาย
โทร.098-534-8111
1392 ห้างสหไทย
พลาซ่า ชั�น3
ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นคร
ศรีธรรมาช 80000

ร้านโฟน ชาตรี โทร.
081-1796085
(หน้าวิทยาลัยสารพัด
ช่างน่าน)
169/11 ถ.สุมนเทวราช
ต.ในเวียง อ.เมือง จ.
น่าน 55000

บุรีรัมย์

คุณศราวุธ โทร.087-7762999
บริษัท ไอป๊อป สตูดิโอ จํากัด
447/125 ตึกหัวมุม ก่อนถึง
เซเว่น รพช
ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง
บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์ 31000

ร้านไตรสิทธิ�
ปทุมธานี
โทร.088-256-6588
44/1 หมู่2 ต.คลองพระอุดม
ยสินทร สอนศิลป์ชัย โทร.
088-456-6440
ร้าน K-mobile 234/1 zone it
ชั�น 3
ประจวบคีรีขันธ์
ห้างมาร์กเก็ตวิลเลจ ต.หัวหิน
อ.หัวหิน จ.ประจวบ 77110

ร้าน อ๋องน้อย เทเลคอม
โทร.094-895-8569
29/219 ซ.คุณพระ หมู6่
ร้านยอดออโต้เซอร์วิส
โทร.088-218-9999
35/2 หมู่1 ต.ร่อนทอง อ.บาง
สะพาน
จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77230

ชัยสัณห์ ริมทอง
โทร.094-9199581
(ยูโรโมบาย) ห้อง5 แยกไฟ
ร้านหลุย โมบาย
โทร.061-669-6514
63 ม.4 ต.ทับสะแก อ.ทับ
สะแก
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

ชญานนท์ เพ็ชชะ
0866772932
81/ 427 บ้านพฤกษา116
ร้าน PV PHONE
โทร.099-263-1341
5/184 ม.2 ต.เขาน้อย อ.
ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

อดิศร เปรมอนันต์
โทร.086-775-3287
100/182 ซ.3 หมู่1 มบ.
ร้านมันนี�โฟน
โทร 0869785936
หมู่บ้าน เอยา/แยกนพา
ต.ปากแพรก อ.บาง
สะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์
77170

ร้าน V.I.P Phone (ชั�น 3โซน
ไอที)
โทรซ099-3942356,
092-3646529
ประจวบคีรีขันธ์ 234/1 ถ. เพชรเกษม อาคาร
มาร์เก็ตวิลเลจ
ต. หัวหิน อ. หัวหิน จ.
ประจวบฯ 77110

ร้านภูวโมบาย
โทร.083-475-2397
236 ม.4 ต.หินเหล็กไฟ อ.
หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันต์ 77110

ร้านไอทีโมบาย
โทร.098-416-4789
173 หมู่ 2 ต.ห้วยยาง
อ.ทับสะแก จ.
ประจวบคีรีขันธ์

ร้านทีเอ็นโมบาย หอมทัย
ดิสถาน
โทร.081-1950649
5/360 ซอย 88 ถ.เลียบทาง
รถไฟตะวันตก
ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.
ประจวบ 77110

ร้านเคแอนด์เจโมบาย
เซอร์วิส
โทร.098-051-5817
777/10 ตรงข้ามตลาด
โรงเกลือ
ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์
77120

ปราจีนบุรี

ร้าน D Mobile
โทร.093-325-5566
8/1 หมู่ 2 ต.โพธิ�งาม
อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
25130

อัซมัน แวอูมา โทร.
ร้านไอซีทัช ซ่อมไอโฟน
ปัตตานี
087-796-4598
โทร.099-469-2734
(ร้านมายเทคปัตตานีค้าส่ง) (ตรงข้ามห้างว้าวบลันสาย
กฤตภัค รอดพันธุ์ โทร.
089-515-1517
(ร้านฮัลโหลโมบาย ห้อง
พระนครศรีอยุธยา เลขที�15 ใต้คอนโดA)
ตลาดเอกเซ็นเตอร์ 80/72-73
ม.11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน
จ.อยุธยา 13160

พะเยา

พังงา

พัทลุง

พิจิตร

พิษณุโลก

เพชรบุรี

เพชรบูรณ์

ร้าน กันย์เองไอทีเซอร์วิส
โทร.096-690-4422 ช่างกันย์
505 ม.11 ต.บ้านต๋อม
อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ประภัทรพงษ์ จิตตะธนนันต์
โทร.097-9628851
ร้านมิสเตอร์คอม ไอที
192 หมู่ 1 ต.นาปรัง
อ.ปง จ.พะเยา 56140

ปรัชญ์ กะ ปราชญ์ สมาร์ท
โฟนเซอร์วิส
โทร.088-788-0898
169 ม.12 ต.บ้านถํ�า
อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา 56120

ร้านเอ็นยู โมบาย
ร้านพีซ.ี โฟน (วริญญา
วุฒิพงษ์ นาแพร่
สุวรรณโน )
โทร.08-9634-8278
โทร. 081-6033111
ตลาดสินเจริญ หน้าม.พะเยา 819 หมู่ 16 (ตรงข้าม
321/16 ต.แม่กา อ.เมือง
ป่าไม้ ม.พะเยา)
จ.พะเยา 56000
ต.แม่กา อ.เมือง จ.
พะเยา 56000

นาย อรรถพร ปิยะเดช
โทร.062-639-2824
6/12 ม.4 ต.ถํ�านํ�าผุด
อ.เมือง จ.พังงา 82000

รุด รุชนานี โมบาย
โทร.090-176-2177
43/9 ม.6 ต.พรุใน
อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160

บริษัท เดอะโมบายล์
เซอร์วิสกรุ๊ป จํากัด
โทร.098-464-9999
6/5-6 ม.2 ต.บางนายสี
อ.ตะกั�วป่า จ.พังงา 82110

ส้มพีพี เทเลคอม
นายวสันต์ โต๊ะดํา
โทร.063-3724444
17 หมู่2 ต.โคกกลอย
อ.ตะกั�วทุ่ง จ.พังงา 82140

ช่าง หนุ่ม
062-6392824 kerry
นาย อรรถพร ปิยะเดช
6/12 ม.4 ต.ถํ�านํ�าผุด
อ.เมือง จ.พังงา 82000

ร้านเมืองทองมือถือ.
โทร.084-965-6444
104/18 ม.1 ต.แม่ขรี
อ.ตะโหมต จ.พัทลุง 93160

สนธยา สงขาว
โทร.080-716-5762
โลทัสพัทลุง ต.เขาเจียก
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

ร้าน แอท โมบาย
โทร.0816649757
380 ม1 ต.ท่ามะเดื�อ
อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140

ไอเซอร์วิส พัทลุง
ฐกร ศรีสุวรรณ
โทร.095-918-4259
23 เจริญการพิมพ์ ถ.
ประชาบาล
ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.
พัทลุง
93000

อุดมศักดิ� สีขาว
โทร.086-209-9099
46/4 ถ.คูหาสวรรค์
ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง
จ.พัทลุง 93000

กาญจนา เกยุระพันธ์
โทร.082-1695287
ร้านออยแอนด์วี ตลาดสดศรี
ละออ
214/96 ม.1 ต.สากเหล็ก
อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160

ชลัญดา นิถากรณ์
โทร.092-609-2629
(ตรงข้ามเซเว่นเขาทราย)
67 ม.1 ต.เขาทราย
อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230

เอกนัย ดิษเนตร (ร้านซ่อมมือ
ถือ)
โทร. 096-9919982
87/1 ม.1 ต.ท่าโพธิ�
อ. เมือง จ.พิษณุโลก 65000

บรรเจิด สว่างเมฆ
โทร.084-026-6260
69 ม.1 ซ.ศาลาแดง ต.บ้านไร่
อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
65110

ร้าน บีพี พลาสติก(พง)
โทร.081-8863217,
055-219992
15/6 ถ.มหาธรรมราชา ต.ใน
เมือง
อ.เมือง พิษณุโลก 65000

MacUp Studio Phitsanulok
โทร.094-515-1919
555/14 หมู่ 4 ถ.ศรีถมอ
รัตน์
ต.อรัญญิก อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

อิทธิวัฒน์ อินเปล่ง
โทร.086-895-9392
114/4 หมู่ 8 ต.มะต้อง
อ.พรหมพิราม จ.
พิษณุโลก 65180

ร้าน เยลโล โมบาย
เอกชัย ธรรมวิไล
โทร.062-261-6399 (ช่างน็อท) โทร.080-660-4445
85 ม.1 ต.เขาย้อย
132/5 ม.9 ต.ไร่ส้ม
อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
ร้าน Fix Apple (นิรุธ) โทร.
098-005-5821
(หน้าโรงหนังเมเจอร์ ติดกับ
kfc )
เทสโก้โลตัส สาขาเพชรบูรณ์)
929 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์ 67000

ร้านธีร-์ ไทม์ โมบาย
อนุรักษ์ แก้วระหัน
โทร.064-465-2265 (ช่างสิท) โทร.094_5266 664
133/2ม.4 ต.ชนแดน
ร้านปอนด์ทองมือถือ
อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 519/1 หมู่ 16 ต.ท่าโรง
อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

ร้านโต้งโฟน โทร.
082-8777288
85/16 ถ.บุรกรรมโกวิท
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์ 67000

ร้านออมสินโมบาย
โทร.085-602-5764
100/6 ม.3 ต.ช้างตะลูด
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

Bu Blue Chaisutthiphone ร้านเบิร์ดโฟน
ธนกฤต ไชยสุทธิ
โทร.094-7057666,
โทร.087-1995222,
082-226-6488
064-2916364
31/47 ถ.เทพาพัฒนา ต.ใน
26 ถ. เพชรรัตน์ ต.ในเมือง เมือง
อ. เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

ร้านแพร่มือถือ (สาขานาจักร)
โทร.088-277-3688
169/4 ม.2 ต.กาญจนา
อ.เมือง จ.แพร่ 54000

นายสายชล แย้มมา
โทร.087-104-4201
5/1 ม.10 ต.เด่นชัย
อ.เด่นชัย จ.แพร่. 54110

ภูเก็ต

ร้าน IphonePro Phuket
โทร.082-345-1288
หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า1
ภูเก็ต

ภูเก็ตโฟนช้อป
โทร.089-471-1666
192 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

แม่ฮ่องสอน

พงษธร อริยวรกิจ
โทร.0852339699
44/1 ม.8 ต.เวียงใต้
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130

ยโสธร

ร้าน ญาเซอวิส
ร้านเจริญเทเลคอม
โทร.062-892-2423
โทร.081-0703566
792/1 ม.2 ต.ลุมพุก
อ.คําเขื�อนแก้ว จ.ยโสธร 35110 375/3-4 ถ.วิทยะธํารงค์ ต.ใน
เมือง
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

เพชรบูรณ์

แพร่

ยะลา

ร้อยเอ็ด

ร้าน หมูหมู ไอที
นาย สมบูรณ์ บุญศรี
โทร.091-2598789
275 ม.4 ต.พุเตย
อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
67180

อรรถชาติ มะโนทน
โทร.085-2695186
274 ม.11 ข้างธกส ดง
ขวาง
ถนนสระบุร-ี หล่มสัก
ต.นํ�าชุน
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
67110

ร้านทีซีคอมพิวเตอร์สาขาลอง ศุภักษร รัตนะ
โทร.083-085-3112
โทร.088-274-0577
9/1หมู่5 ต.ปงป่า หวาย
70/3 ม.7 ต.ห้วยอ้อ
อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
อ.ลอง จ.แพร่ 54150

Abdul Waesame อับดุล
โทร.081-449-5559
2 ถ.สิโรรส 12
ต.สะเตง อ.เมือง
จ.ยะลา 95000

สุริยานี หะมะ โทร.
061-187-7701
ร้าน ซูฮาดา โฟน (มารวย)
105-107 ถ. พิพิธภักดี ต.สะ
เตง
อ.เมือง จ. ยะลา 95000

Dang Amalee
โทร.088-442-6277
ตลาด จตุจักร ยะลา
112 ถ.รถไฟ ต.สะเตง
อ. เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

ร้าน ไอเดียโมบาย
โทร.082-306-2339
158 ม.7 ต.เมยวดี
อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250

ปองพล บุญมี (ตรงข้าม
ไปรณีย)์
โทร.092-4655598,
082-8408555
484 ม.1 ต.หัวช้าง อ.จตุร
พักตรพิมาณ
จ.ร้อยเอ็ด 45180

อํานวย ยานสาร
โทร.086-568-9991
20 ม.8 ต.นาโพธิ�
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

อ๊อดเซอร์วิส ร้อยเอ็ด
โทร.089-4203851 ,
043-522866
551/40 ถ.ผดุงพานิช ต.ใน
เมือง
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

เอวันโมบาย โพนทอง
คุณอดิศักดิ� เที�ยงดาห์
โทร.092-7515229,
099-9759034
ร้านเอวันโมบาย 149/2
ม.1 ต.แวง
อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
45110

ระนอง

ร้าน Somkid Mobile Ranong
โทร.061-658-9789
ซ.ระนองธานี6 95/14 ม.2
ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
85000
ร้าน ไอ-โปรช็อบ
เบอร์ 099-3961783 k.ใหญ่
117 สตาร์เซนเตอร์ ล็อคC11
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
21000

คุณพรชัย ติ�งสูงเนิน
โทร.064-2654909
ร้าน 789 Phone หน้าบขส.
เก่าระยอง
37/1 สาย2ซอย2 ต.ท่าประดู่
อ.เมือง จ.ระยอง 21000

ร้าน 2P Mobile
โทร.061-782-4598
เลขที� 40 ถ.หน้าวัดมาบตาพุด
ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
21150

ร้าน เก่งโฟน
โทร.062-9423925
44/6 ม.5 หนองอ้อ
ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี 70110

Bn mobile
จิราวรรณ เดชาฤทธิ�
โทร.082-9791856
45 ถ.เนื�องประดิษฐ์
อ.โพธาราม ต.โพธาราม
จ.ราชบุรี 70120

ณัฐพล โพธิ�วงศ์ไพรเลิศ
โทร.087-169-3222
285/9 ม.8 ต.ดําเนินสะดวก
อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี
70130

ขจรศักดิ� เพ็ชรรุ่ง
โทร.093-9282919
186 ถนนเทศบาล ต.บ้านหมี�
อ.บ้านหมี� จ.ลพบุรี 15110

สากลโฟน เก่ง
3/1 ม.7 ถ.พหลโยธิน
ต.เขาพระงาม อ.เมือง 15160
จ.ลพบุรี
โทร.082-232-2332

ร้าน ตักศิลา เทเลคอม
โทร.084-3680368
ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง

ร้านตับไอโฟน
โทร.088-431-6238
14 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย
อ.เมือง จ.ลําปาง 52100

ณัฐพงษ์ บัวแก้ว
ร้าน โอ เซอร์วิส แมค
โทร.087-173-6444
โทร.081-1111456
260/20 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย 67/3 ถ.ไฮเวย์ ลําปาง-งาว
อ.เมือง จ.ลําปาง 52100
ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลําปาง

ลําปาง

อนุรักษ์ เสาร์พันธุ์คํา โทร.
093-1840672
คลีนิคมือถือ๙บ้านไร่
(ปากทางเข้าบ้านไร่ข่วงเปา)
222/10 ม.11 ต.ปงแสนทอง
อ.เมือง จ.ลําปาง 52100

ร้านห้างฉัตรโมบาย
โทร.089-999-2203
49/5ม.1 ต.ห้างฉัตร
อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง 52190

ร้านแชมป์โฟน ลําปาง
(ร้านอยู่ข้างอาชีวะลําปาง)
ติดกับซอย2เมตร
โทร.087 -656 4445
34 ถนนป่าขาม ต.หัวเวียง
อ.เมือง จ.ลําปาง 52000

ลําพูน

นาย ดวงดี ยานะเรือง
โทร.096-3542538,
089-6371939
ร้าน iWORK Jirawat
Wangkeereenon
โทร.098-878-2654
189/10 ถ.สถลเชียงคาน
ต.กุดป่อง อ.เมือง
จ.เลย 42000

ไตเติ�ลโฟน ปากชม
คุณสมเกียรติ พิมพ์ปุ้ย
โทร.065-252-5255
312 ม.1 ต.ปากชม
อ.ปากชม จ.เลย 42150

ระยอง

ราชบุรี

ลพบุรี

ลําปาง

เลย

ภูวดล วังคีรี
โทร.084-393-9321
เลขที� 1 ม.1 ต.เชียงกลม
อ.ปากชม จ.เลย 42150

ร้าน iService Rayong
โทร.095-4931717
8 ถ.ทับมา ต.เนินพระ
อ.เมือง จ.ระยอง 21000

ศรีสะเกษ

สกลนคร

ร้านเจอาร์โฟน
โทร.080-733-2333
984 ม.7 ถ.ชัยอาญา
ต.กําแพง อ.อุทุมพรพิสัย
จ.ศรีสะเกษ 33120

ร้านโฟนช็อป
โทร.089-6667872
79/1 ม.8 ถ.สินประดิษฐ์ ต.
นํ�าอ้อม
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
33110

สุจิตรา แสนสุริวงศ์
โทร.065-559-7729
201 หมู่ 1 บ้านกุดเรือคํา
ต.กุดเรือคํา อ.วานรนิวาส
จ.สกลนคร 47120

ร้านโฟนมือถือ3
ร้านไอทีเทเลคอม
โทร 097-1919663 (บุญหลาย) โทร.095-639-2461
274 ม.2 ต.เจริญศิลป์
474 ม.12 บ.ดงมะไฟ
อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
ต.ขมิ�น อ.เมือง จ.สกลนคร
47290
47220

สงขลา

ร้านลูกแฝดโฟน จะนะ
ไซนุดิน ฮัจญีย์ฮัมเซาะฮ์
โทร.088-066-8777
24/5 ม.2 ถ.ราษฎร์รักษ์
ต.บ้านนา อ.จะนะ
จ.สงขลา 90130

สตูล

ร้าน คลังไอทีโฟนสตูล
โทร.061-786-0335
เลขที� 6 หมู่5 ต.บ้านควน
อ.เมือง จ.สตูล 91140
ร้านโปรเทเลคอม
โทร.089-404-5411
4/505-506 ม.16
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10570

ร้าน ส้มเช้ง โทร.
081-7775757
209/11 ซ.โครงการ4
ม.3 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280

ธนาคาร ประเดิมผล
ร้านสอไอทีโฟน
โทร.085-1477555 ธนาคาร
100/1126 ซ.20 ม.ทรัพย์บุญชัย
ต.บางเมือง อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270

ร้านเป็นต่อมือถือ
โทร.089-685-5567 นายถวิล
ทวีสุข
125/5 หมู่7 ต.บางโฉลง
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540

สระแก้ว

สมประสงค์ โฟน
โทร.064-6464665 กรรณิการ์
แก้ววิเศษ
บิ�กซีสระแก้ว 352 ต.สระแก้ว
อ.เมือง
จ.สระแก้ว 27000

ร้านแหลมทองโมบาย
โทร.091-094-4495
2553 ม.1 ต.วังนํ�าเย็น
อ.วังนํ�าเย็น จ.สระแก้ว 27210

สระบุรี

ธนะวัฒน์ ดีมูลพันธ์
โทร.083-065-6041
115/113 ม.9 ต.ขุนโขลน
อ.พระพุธทบาท จ.สระบุรี

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

ร้านจอห์นเซอร์วิส
142/6 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
โทร.089-1842116,
045-622678

นัฐวุฒิ ศุมานนท์
โทร.086-0020873,
065-5565433
38/1 ม.6 ต.บางเพรียง
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
1056

ร้านอาร์มโฟน โมบายช็อป
โทร.092-295-1999
175/2 ม.8 ต.โคกสูง
อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120

ร้านพีเคโมบาย
โทร.090-8302109 เกียรติ
ศักดิ�
982/2 ถ.กวงเฮง ต.เมืองใต้
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 3300

นายถวิล ทวีสุข
โทร.089-685-5567
125/5 หมู่7 ต.บางโฉลง
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540

เทคคอมพิวต์ VIVO shop
โทร.084-9740638 ,
081-3506193
ติดกับห้างเเว่นท๊อปเจริญ
905 /3 ถ.ขุนสรรค์ ต.บางพุทรา
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 1600

จิณห์ระพีร์ หนูเถื�อน (ร้านบิว
โมบาย)
โทร.091-089-9988
71/2 ม.10 ต. ท่างาม
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110

ตะวันเทเลมีเดีย
โทร.081-688-3899
257 จรดวิถีถ่อง ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

ร้าน Tk phone นายธัชธรรม์
นวลวิลาศ
โทร.086-535-0686
(ห้องเลขที� 3) บ้านเลขที� 464
หมู่3
ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย
จ.สุโขทัย 64220

สุพรรณบุรี

ร้านเอ็มโทรศัพท์
โทร.085-1100-302
241/2 ม.5 ต.หนองหญ้าไซ
อ.หนอหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
7224

ร้าน เจ โฟน Jane J-Phone
30 ถ.ขุนไกร ต.ท่าพี�เลี�ยง
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 084-8848886

สุราษฎร์ธานี

รัฐวิทย์ ภัทรขันติธรรม
โทร.088-555-5499
ร้าน เกาะเต่าเทเลคอม
9/279 ม.1ต.เกาะเต่า
อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
84360

ร้านเอสทีโฟนเวียงสระ
โทร.091-036-6586 (นายสุร
ภัทร์ ตั�งวิศวกิจ)
611/19 ม.4 ต.บ้านส้อง อ.
เวียงสระ
จ.สุราษฎร์ธานี 84190

หนองคาย

ต๋อง ที โมบาย หนองคาย
โทร.081-5740238
ชั�น2 ตึกไอที ห้างอัศวรรณ
309 หมู่10 ต.โพธิ�ชัย อ.เมือง
จ.หนองคาย 43000

ร้าน Van Mobile
โทร.094-3034650,
062-6875020
589 Moo.1ต.ท่าบ่อ
อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

สิงห์บุรี

สุโขทัย

หนองบัวลําภู

อ่างทอง

ร้านช่างเอกไอโฟน
โทร.061-4196951,
061-4239936
266/2 ม.3ต.หนองบัว
อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000
ร้านสมาร์ทไอทีโมบาย
โทร.091-880-9820
348 หมู่ 5 ตําบลอ่างแก้ว
อําเภอโพธิ�ทอง จังหวัดอ่างทอง

ไพศาล อินสอาด
โทร.086-678-0704
37/5 ม.3 ต.ยางซ้าย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

ร้านกังฟู โมบายเซอร์วิส
โทร.094-8950486 (นิ)
66/13 ม.1 ต.อ่างทอง
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
84140

ร้าน ทีพีโฟน
โทร.093-787-7894
177 ม.1 ต.หนองตูม
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
64170

อํานาจเจริญ

อุดรธานี

อุตรดิตถ์

อุทัยธานี

อุบลราชธานี

พีรยุทธ จันทร์ภูงา (ร้านโอ๊
ตโมบาย)
โทร.088-123-2848
49 ม.10 ต.หนองแก้ว
อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ
37240
ร้าน พรชัยโฟน สมพร มีลา
โทร.064-994-5299
98/1 ม.1 ถ.อนุสาวรีย์ ต.นางัว
อ.นํ�าโสม จ.อุดรธานี 41210

ร้าน ทีทีโฟน โทร.
นาย ไตรเทพ กัลยา
093-496-1636
โทร.093-521-6427
240/1 ม.1 บ้านนาม่วง
ร้านบอสโฟน 80/40
ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ ศิล ปา คมซอยจินตคาม ต.หมากแข้ง
จ.อุดรธานี 41110
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

ร้าน B mobile service
โทร.086-6789099,
086-8809099
131/11 ถ.บรมอาสน์
ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ร้านดี ฟิกซ์(D-FIX) ชั�น2
โทร.094-791-9951
บริษัท ศรีพงษ์ พาร์ค (2009)
จํากัด
45/1-5 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.
เมือง
จ.อุตรดิตถ์ 53000

เอ็น.จี.โฟน
โทร.092-998-2111
245/1 ม.1ต.ลานสัก
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160

ร้านโน๊ตโฟน โทร.
062-2695925
นาย สุริยา น่วมพรม
148 ม.1 ต.ลานสัก
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160

ร้าน เอที คอมพิวเตอร์
โทร.088-595-6211
เลขที� 304 ม.4 ต.เมืองศรีไค
อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

อาทอน พิทักษ์ โทร.
094-4409099
บริษัท อีสานเติมสุข จํากัด
104 บ้านหนองแสง ม.7
ื

นฤดล วงศ์พุทธะ โทร.
087-2459852
(หอนาฬิกาเมืองเดช)
346/6 ม.5 ถ.ประชา
ื

ร้านโซเชียลโมบาย
ร้านเฟิร์ส โซน ม.
โทร.083-955-9225
อุบลฯ Freedom First
566 ถ.สรรพสิทธิ� ต.ในเมือง นาย สุรชัย วงศ์กาจ
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โทร.094-515-6415
ื

