ร้าน G79 Shop

ร้าน Hello Sunshine

คุณรักพงศ์ กาญจนโภคิน

BigC หัวหมาก กรุ งเทพฯ

เซ็นทรับปิ่นเกลา้ ชั้น3 กรุ งเทพ

(ขางร
้
้านครอบแกว)
้

โทร.086-622-7222

โทร.099-475-7894

อ.เมือง จ.พิ ษณุโลก
โทร.081-8863217

ร้าน เจงโมบาย
๋

ร้าน ไอทีโฟน

ร้าน ดีที คอมพิ วเตอร์

พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

อ.เมือง จ.นครนายก

ดานมะขามเตี
้ย จ.กาญจนบุรี
่

โทร.085-089-9944

โทร.081-456-6778

โทร.086-611-5395

ร้าน ปอมือถือ หนาวั
้ ดมหาธาตุ

ร้าน ไอทีโมบาย

ร้าน iService Rayong

อ.เมือง จ.เพชรบุรี

อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ

อ.เมือง จ.ระยอง

โทร.080-259-9444

โทร.098-416-4789

โทร.095-4931717

ร้าน ภพรักษ์คอม

ร้าน Mini Gunner

ร้าน แฮปปี้โฟน

อ.คลองลาน จ.กาแพงเพชร

อ.แมสาย
จ.เชียงราย
่

อ.เมือง จ.กาแพงเพชร

โทร.098-278-4776

โทร.082-7741773

โทร.082-7741773

ร้าน ตักศิลา เทเลคอม

ร้าน มาสเตอร์ เทเลคอม

ร้าน ลัคกี้โฟน (ตรงขามโลตั
ส)
้

อ.เมือง จ.ลาปาง

อ.เมือง จ.ลาปาง

อ.เมือง จ.กาแพงเพชร

โทร.085-106-3999

โทร.087-173-6444

โทร.062-589-6654

บ. ไอป๊อป สตูดิโอ จากัด

คุณสันติสข
ุ

ร้าน นกแกวโฟน
้

อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

อ.เมือง จ.ตราด

กาฬสินธุ ์พลาซา2
่ จ.กาฬสินธุ ์

โทร.087-776-2999

โทร.085-826-2454

โทร.065-626-5456

บ. ดิแอปเปิ้ลโฟน จก.

บ. อีสานเติมสุข จก.

ร้าน อ้นโมบาย

อ.เมือง จ.สุรินทร์

อ.เดชอุ ดม จ.อุ บลราชธานี

BigC Exter (คาฟู เกา)
่

โทร.088-102-7757

โทร.094-440-9099

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โทร.03-242-4000

โทร.095-056-8888

ภาคกลาง
ร้าน ธนพรโมบาย

ร้านโอม โมบาย

ร้าน เบส โมบาย

นวมิทน์163 กรุ งเทพฯ

ซ.รามคาแหง166 กรุ งเทพฯ

ตลาดหวยขวาง
กรุ งเทพฯ
้

โทร.086-7589907

โทร.099-1939682

โทร.064-8256942

ร้านแพรหมื่นลานโมบายล
์
้

ร้าน บานานาสายไหม
109
่

คุณเอก Eak Itkan

ซ.พหลโยธิน34 กรุ งเทพฯ

ซ.สายไหม9 กรุ งเทพฯ

อาคารยงเจริญคอมเพล็กซ์

โทร.095-5617966

โทร.095-1133325

เขตประเวศ กรุ งเทพฯ
โทร.094-9965445

ร้าน เฟรนด์โฟน

จิรศักดิ์ ด้วงทวี

ชินกร สุนทรจิตรา

พระขโนง กรุ งเทพฯ

เขตหนองจอก กรุ งเทพฯ

พญาไท ราชเทวี กรุ งเทพฯ

โทร.085-344-5566

โทร.081-6861980

โทร.081-6861980

ร้าน พิ ไกรโมบาย

เนม กฤษณะ

ร้านไอทีโฟน

พรานกระตาย จ.กาแพงเพชร

อ.เมือง จ.กาแพงเพชร

อ.เมือง จ.นครนายก

โทร.098-2561262

โทร.061-8860047

โทร.081-4566778

ณัฐพล พุ มมา

ร้าน สมโอโมบาย
้

เนตรรัตน์ เนตรประเสริฐ

เซเว่นโฟน(ทุ่งพิ ชย
ั ) นครปฐม

อ.เมือง จ.นครปฐม

อ.สามพราน จ.นครปฐม

โทร.091-0189107

โทร.062-6153552

โทร.097-0753304

ร้าน @Phone Shop

ร้าน เกงโฟน
่

ร้าน สามพรานโฟน (วิทยา)

อ.เมือง จ.นครปฐม

อ.นครขัยศรี จ.นครปฐม

อ.สามพราน จ.นครปฐม

โทร.083-2386416

โทร.062-9429325

โทร.091-1232345

ร้านออโตโฟน
(คุณเต)้
้

ร้าน บานมื
อถือ
้

ร้านสมพรโมบาย

อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

อ.เมือง จ.นนทบุรี

โทร.094-5054450

โทร.084-3595787

โทร.087-9299858

ร้าน จิม คอมโฟน

ร้าน Mega Phone

ร้านไตรสิทธิ์

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ตลาดประชานิเวส3
์ จ.นนทบุรี

อ.ลาดหลุมแกว
้ จ.ปทุมธานี

โทร.080-4499646

โทร.081-9293492

โทร.088-2566588

ภาคกลาง
ร้าน อ๋องนอย
้ เทเลคอม

ชัยสันห์ ริมทอง

ชญานนท์ เพ็ ชชะ

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

อ.ลาดหลุมแกว
้ จ.ปทุมธานี

คลอง6 คลองหลวง ปทุมธานี

โทร.094-8958569

โทร.094-9199581

โทร.086-6772932

อดิศร เปรมอนันต์

ร้าน ฮัลโหลโมบาย

ร้าน ออยแอนดว
์ ี

คูคต ลาลูกกา จ.ปทุมธานี

อ.บางปะดิน จ.อยุธยา

ตลาดสดศรีละออ จ.พิ จิต

โทร.086-7753287

โทร.089-5151517

โทร.082-1695287

ชลัญดา (ตรงขาม7เขาทราย)
้

ชางเล็
ก รับซอมโทรศั
พท์
่
่

ร้าน MacUP Studio

อ.ทับคลอ
้ จ.พิ จิตร

ป่ามะคาม อ.เมือง จ.พิ จิตร

อรัญญิก เมือง จ.พิ ษณุโลก

โทร.092-6092629

โทร.099-9214694

โทร.094-5151919

เอกดนัย ซอมมื
อถือ
่

บรรเจิด สว่างเมฆ

ร้าน บีพี พบาลสติก (พง)

ทาโพธิ
์ อ.เมือง จ.พิ ษณุโลก
่

บางกระทุ่ม จ.พิ ษณุโลก

อ.เมือง จ.พิ ษณุโลก

โทร.096-9919982

โทร.084-0266260

โทร.081-8863217

อิทธิวัฒน์ อินเปลง
่

ร้าน บานไร
้
่ ไอที

ร้าน ออมสินโมบาย

อ.พรหมพิ ราม จ.พิ ษณุโลก

อ.หลมสั
่ ก จ.เพชรบูรณ์

อ.หลมสั
่ ก จ.เพชรบูรณ์

โทร.086-8959392

โทร.083-0238443

โทร.085-6025764

ร้าน กระติกโมบาย (อดิศักดิ)์

ธนกฤต ไชยสุทธิ

ร้าน เบิร์ดโฟน

อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

โทร.085-9054959

โทร.087-1995222

โทร.082-2266488

ร้าน หมูหมู ไอที

อรรถชาติ มะโนทน

ร้าน สากลโฟน (เกง)
่

อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

อ.หลมสั
่ ก จ.เพชรบูรณ์

อ.เมือง จ.ลพบุรี

โทร.091-2598789

โทร.085-2695186

โทร.082-2322332

ขจรศักดิ์ เพ็ ชรรุ ่ง

ร้าน เป็นตอ
่ มือถือ

นายถวิล ทวีสข
ุ

อ.บานหมี
่ จ.ลพบุรี
้

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โทร.093-9282919

โทร.089-6855567

โทร.089-6855567

ภาคกลาง
ร้าน โปรเทเลคอม

ร้าน สมเช
ง
้
้

นัฐวุ ฒิ ศุมานนท์

อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

อ.บางบอ
่ จ.สมุทรปราการ

โทร.089-4045411

โทร.081-7775757

โทร.086-0020873

ร้าน สอไอทีโฟน

วาริณี ปานประสิทธิ์

ร้าน สากลโมบาย

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

อ.บางบอ
่ จ.สมุทรปราการ

โทร.085-1477555

โทร.087-4983899

โทร.087-0512046

วีระพล สีดาพล

ร้าน เทคคอมพิ ว Vivo Shop

ร้าน บิว โมบาย

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

อ.เมือง จ.สิงหบ
ุ ี
์ ร

อ.อินทร์บร
ุ ี จ.สิงหบ
ุ ี
์ ร

โทร.099-5465997

โทร.084-9740638

โทร.091-0899988

ร้าน ตะวันเทเลมีเดีย

ร้าน TK Phone

ร้าน ทีพีโฟน

อ.เมือง จ.สุโขทัย

อ.เมือง จ.สุโขทัย

อ.กงไกลลาศ จ.สุโขทัย

โทร.081-688-3899

โทร.086-5350686

โทร.093-7877894

ร้าน เอ็มโทรศัพท์

ร้าน เจโฟน J-Phone

ธนะวัฒน์ ดีมล
ู พั นธ์

อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรบุรี

อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

อ.พระพุ ทธบาท จ.สระบุรี

โทร.085-1100302

โทร.084-8848886

โทร.083-0656041

ร้าน แจซันไอทีโฟน

ร้าน สมาร์ทโอทีโมบาย

ร้าน เอ็น.จี.โฟน

อ.บานหมอ
จ.สระบุรี
้

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

อ.ลานสัก จ.อุ ทย
ั ธานี

โทร.093-6244956

โทร.091-8809820

โทร.092-9882111

ร้าน โนตโฟน
้
อ.ลานสัก จ.อุ ทย
ั ธานี
โทร.062-2695925

ภาคตะวันออก
ร้าน ธันวาคอม

ร้าน ไอ-โปรช็อบ

ร้าน สมประสงค์โฟน

อ.เมือง จ.จันทบุรี

สตาร์เซ็นเตอร์ จ.ระยอง

BigC จ.สระแกว
้

โทร.090-3949087

โทร.099-3961783

โทร.064-6464665

ร้าน เมืองใหมมื
่ อถือ

ร้าน 789 Phone

ร้าน แหลมทองโมบาย

อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

หนาบขส.เก
า่ จ.ระยอง
้

อ.วังน้าเย็น จ.สระแกว
้

โทร.083-1119555

โทร.064-2654909

โทร.091-0944495

ร้าน อิฐ จตุจักร

ร้าน 2P Mobile

ร้าน อาร์มโฟน โมบายช็อป

ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี

หนาวั
้ ดมาบตาพุ ด จ.ระยอง

อ.โคกสูง จ.สระแกว
้

โทร.092-9788899

โทร.061-7824598

โทร.092-2951999

ร้าน เบียร์โฟน

ร้าน iService Rayong

ชางรั
กษ์
่

อ.เมือง จ.จันทบุรี

ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

อ.เขาฉกรรณ์ จ.สระแกว
้

โทร.089-9328938

โทร.095-4931717

โทร.083-7244445

ธนพบ เหลามะโฮง
่

ร้าน โอเคคอม โมบาย

ร้านมือถือ จัตตุพร

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง

โลตัสแกลง จ.ระยอง

โทร.081-3561615

โทร.088-2056174

โทร.061-6425915

ร้าน จั่นเจาศูนยซ
อถือ
์ อมมื
่

ร้าน D Mobile

ร้าน วิสเทสลาช็
่ อป

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

BigC ระยอง ล็อกB81

โทร.064-5539053

โทร.093-3255566

โทร.062-8563987

ร้าน เมกาช็
้ อปเซอร์วิส
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
โทร.083-4399789

ภาคตะวันตก
ร้าน iP-Smart

ร้าน Sphone&Com

ร้าน ออโต โมบาย

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจบุรี

อ.ทามะกา
จงกาญจนบุรี
่

โทร.084-0777794

โทร.093-9261929

โทร.085-8864888

สุจินดา ปู่มณี

ร้าน ทีเอ็นโฟน BigC ตาก

ร้าน อินเตอร์แอดวานซต
์ าก

อ.แมสอด
จ.ตาก
่

อ.เมือง จ.ตาก

ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก

โทร.088-8168881

โทร.082-8786626

โทร.096-8868890

ร้าน ยิ่งเจริญโมบาย

ร้าน 99 โมบายเซอร์วิส

ร้าน SK Mobile

ซ.หลัง รร.ตากสิน จ.ตาก

ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก

ต.แมสอด
อ.แมสอด
จ.ตาก
่
่

โทร.096-8868886

โทร.091-2907279

โทร.081-0443345

ร้าน วังเจาโมบาย
้

ร้าน King Phone

ร้าน ชลโมบาย

ต.เชียงทอง อ.วังเจา้ จ.ตาก

ต.แมสอด
อ.แมสอด
จ.ตาก
่
่

ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก

โทร.097-9955526

โทร.088-5827499

โทร.084-8198488

ร้าน บานไม
ไอที
้
้

ร้าน A&P โฟน

ร้าน วีระศักดิ์โฟน

ต.แมกลาอง
อ.อุ ้มผาง จ.ตาก
่

BigCตาก อ.เมือง จ.ตาก

ต.แมจะเรา
อ.แมระมาด
จ.ตาก
่
่

โทร.090-5869559

โทร.094-6019276

โทร.064-8708260

ร้าน เมเปิ้ลโมบายเซอร์วิส

ร้าน K-Mobile ชั้น 3

ร้าน ยอดออโตเซอร
์วิส
้

ต.แมสอง
อ.แมสอด
จ.ตาก
่
่

หางมาร
์เก็ตวิลเลจ จ.ประจวบ
้

อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

โทร.089-6429111

โทร.088-4566440

โทร.088-2189999

ร้าน หลุยโมบาย

ร้าน PV Phone

ร้าน มันนี่โฟน

อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ

อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ

อ.บางสะพานนอย
้ จ.ประจวบฯ

โทร.061-6696514

โทร.099-2631341

โทร.086-9785936

ร้าน V.I.P. Phone ชั้น3

ร้าน ภูวโมบาย

ร้านทีเอ็นโมบาย

มาร์เก็ตวิลเลจ จ.ประจวบฯ

อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ

อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ

โทร.099-3942356

โทร.083-4752397

โทร.081-1950649

ภาคตะวันตก
ร้าน เคแอนด์เจโมบายเซอร์วิส

ร้าน เยลโล โมบาย (ชางน็
อท)
่

เอกชัย ธรรมวิไล

ตรงขามต.โรงเกลื
อ ประจวบฯ
้

ต.ไร่สม
้ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

อ.เขายอย
้ จ.เพชรบุรี

โทร.098-0515817

โทร.062-2616399

โทร.080-6604445

ร้าน เกงโฟน
่

ร้าน BN Mobile

ณัฐพล โพธิ์วงศไ์ พรเลิศ

อ.บานโป
้
่ ง จ.ราชบุรี

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อ.ดาเนินสะดวก จ.ราชบุรี

โทร.062-9423925

โทร.082-9791856

โทร.087-1693222

ภาคเหนือ

ร้าน มารวย โมบาย

ร้าน บี.เอ็ม. โมบาย

สกุลรัตนโ์ มบายล์ เชียงของ

อ.แมสาย
จ.เชียงราย
่

ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

โทร.099-3654555

โทร.086-1971789

โทร.089-5585544

ร้าน เจเจโฟน

พุ ทธิภน จตุกาญจณภักดี

ร้าน ฟลุ๊คกี้โฟน

อ.แมสาย
จ.เชียงราย
่

อ.เวียงเชียงรุ ง
้ จ.เชียงราย

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

โทร.084-1765451

โทร.086-1971789

โทร.099-6259786

ร้าน ฮักโมบาย เชียงราย

ร้าน อนันการค้า

ร้าน โฮมโฟน

อ.เมือง จ.เชียงราย

อ.แมแจ
่ ม
่ จ.เชียงใหม่

ต.เวียง อ.ฝาก จ.เชียงใหม่

โทร.088-2681740

โทร.096-9899789

โทร.095-6763385

รุ นฤทั
ย อุ ่นจังหาร
่

ร้าน โชคดีดฟน BigC นาน
่

ร้าน อรัญญามือถือ

อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.นาน
่

ต.ในเวีย อ.เมือง จ.นาน
่

โทร.096-9599269

โทร.081-5840114

โทร.083-3232367

ร้าน แมบุ
่ ญธรรม โมบาย

ร้าน เอคอม

ร้าน โฟน ชาตรี

หางนราไฮเปอร
์มาร์ท
้

ต.ตู่ใต้ อ.เมือง จ.นาน
่

หนาวิ
้ ทยาลัยสารพั ดชาง
่

ต.ในเวียง อ.เมือง จ.นาน
่

โทร.090-4659058

ต.ในเวียง อ.เมือง จ.นาน
่

โทร.086-1166899

โทร.081-1796085

ภาคเหนือ
ร้าน กันยเ์ องไอที เซอร์วิส

ร้าน มิสเตอร์คอม ไอที

ร้าน สมาร์ทโฟนเซอร์วิส

ต.บานต
อม
อ.เมือง จ.พะเยา
้
๋

ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา

บานถ้
า อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา
้

โทร.096-6904422

โทร.097-9628851

โทร.088-7880898

ร้าน เอ็นยู โมบาย

ร้าย พี ซ.ี โฟน

ร้าน แพร่มือถือ นาจักร

ตลาดสินเจริญ หนาม.พะเยา
้

ตรงขามป
้ ่ าไม้ ม.พะเยา

ต.กาญจนา อ.เมือง จ.แพร่

โทร.089-6348278

โทร.081-6033111

โทร.088-2773688

สายชล แยมมา
้

ร้าน ทีซค
ี อมพิ วเตอร์

ศุภษ
ั ร รัตนะ

อ.เด่นชัย จ.แพร่

สาขาลอง อ.ลอง จ.แพร่

อ.เด่นชัย จ.แพร่

โทร.087-1044201

โทร.088-2740577

โทร.083-0853112

เกง
่ ซะอยรง
่

พงษธร อริยวรกิจ

คลีนค
ิ มือถือ บานไร
้
่

อ.เดนชั
่ ย จ.แพร่

อ.ปาย จ.แมฮ
่ ่องสอน

ต.ปงแสนทอง จ.ลาปาง

โทร.087-1044201

โทร.085-2339699

โทร.093-1840672

ร้าน ตับไอโฟน

ณัฐพงษ์ บัวแกว
้

ร้าน โอเซอร์วิสแมค

ต.สบตุย
๋ อ.เมือง จ.ลาปาง

ต.สบตุย
๋ อ.เมือง จ.ลาปาง

ต.สบตุย
๋ อ.เมือง จ.ลาปาง

โทร.088-4316238

โทร.087-1736444

โทร.081-1111456

ร้าน หางฉั
ตร โมบาย
้

ดวงดี ยานะเรือง

ร้าน B Mobile Service

อ.หางฉั
ตร จ.ลาปาง
้

ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลาพู น

ต.ทาอิ
่ ฐ อ.เมือง จ.อุ ตรดิตถ์

โทร.089-999-2203

โทร.096-3542538

โทร.086-6789099

ร้าน ดีฟิกซ์ ชั้น2
ต.ทาอิ
่ ฐ อ.เมือง จ.อุ ตรดิตถ์
โทร.094-7919951

ภาคใต้
ร้าน แอพโฟน โลตัสกระบี่

วัชรวัชช์ สายควรเกย

ภานุวัฒน์ นาวารัตน์

อ.เมือง จ.กระบี่

อ.เขาพนม จ.กระบี่

ต.เขาดิน อ.เขาดิน จ.กระบี่

โทร.099-6322324

โทร.088-7688377

โทร.098-1699662

ร้าน แสนดี ณัฐธิดา

ร้าน ประทิวมือถือ

ภาณุ จันทร์สถิตย์

ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร

โทร.097-1311322

โทร.084-4433833

โทร.085-1579798

ร้าน Shop Mobile

ร้าน ซอมไอโฟน491
(รีเฟรช)
่

ร้าน กอลฟ
์ เป๋าตังค์ โมบาย

อ.หลังสวน จ.ชุมพร

อ.ทาแซะ
จ.ชุมพร
่

ต.ทาตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร
่

โทร.086-6872021

โทร.095-2919154

โทร.080-0382630

จุ ฑามาศ มากมุข

ร้าน สุภาพร โมบาย

ร้าน 777 Mobile

อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

อ.ถ้าพรรณรา จ.นครศรีฯ

โทร.087-8811567

โทร.090-9141982

โทร.099-9809149

ร้าน iService

ร้าน พี พี เซอวิส

ร้าน 40 โฟน

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ

ตรงขามแมคโดนั
บ จ.นครศรีฯ
้

ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

โทร.061-4502888

โทร.098-5348111

โทร.099-1179666

ร้าน พี พี โมบาย

ร้าน มังไอทีเซอร์วิส

ภมรมาส ขุนรัตน์

สหไทยพลาซาชั
่ ้น3 จ.นครฯ

ต.ทาเรื
่ อ อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ทาขึ
จ.นครศรีฯ
่ ้น องทาศาลา
่

โทร.098-5348111

โทร.094-6737117

โทร.099-1126180

ซูลกิฟลี สาระกุล

มูฮาหมัดรุ สดีเปาะจู

ร้าน Black Phone

บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

โทรซ084-7045545

โทร.089-5951081

โทร.090-8845576

ร้าน SO Phone Center

ร้าน ND Telephone

ร้าน วิศวะโมบาย

บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

ต.มูโนะ อ.สุไหงโกลก จ.นราฯ

บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

โทร.089-5011234

โทร.087-3930983

โทร.086-4910289

ภาคใต้
ร้าน มายเทคปัตตานี ค้าสง
่

ร้าน ไอซีทช
ั ซอมไอโฟน
่

ร้าน อัพโมบาย โฟกัสโมบาย

จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี

ตรงขามบุ
ลน
ั สายมอ ปัตตานี
้

ต.รู สะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี

โทร.087-7964598

โทร.099-4692737

โทร.094-8261454

อรรถพร ปิยะเดช

ร้าน รุ ชนานี โมบาย

ร้าน เดอะโมบายล์ เซอร์วิส

ถ้าน้าผุด อ.เมือง จ.พั งงา

ต.พรุ ใน อ.เกาะยาว จ.พั งงา

บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พั งงา

โทร.062-6392824

โทร.090-1762177

โทร.098-4649999

ร้าน สมพี
้ พี เทเลคอม

ร้าน เมืองทองมือถือ

คุณสนธยา โลตัสพั ทลุง

โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พั งงา

ต.แมขรี
่ อ.ตะโหมด จ.พั ทลุง

ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พั ทลุง

โทร.063-3724444

โทร.084-9656444

โทร.080-7165762

ร้าน แอท โมบาย

ร้าน ไอเซอร์วิส พั ทลุง

อุ ดมศักดิ์ สีขาว

ทามะเดื
่อ อ.บางแกว
่
้ จ.พั ทลุง

คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พั ทลุง

คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พั ทลุง

โทร.081-6649757

โทร.095-9184259

โทร.086-2099099

ร้าน iPhone Pro

ร้าน ภูเก็ตโฟนช็อป

ทัศนวรรณ ชานาณ

จ.ภูเก็ต

เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ศรีสน
ุ ทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

โทร.082-3451288

โทร.089-4711666

โทร.093-6855305

ร้าน Somkid Mobile

ร้าน คลังไอทีโฟนสตูล

ร้าน ลูกแฝดโฟน จะนะ

ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

ต.บานควน
อ.เมือง จ.สตูล
้

บานนา
อ.จะนะ จ.สงขลา
้

โทร.061-6589789

โทร.061-7860335

โทร.088-0668777

ร้าน เกาะเตา่ เทเลคอม

ร้าน เอสทีโฟน เวียงสระ

ร้าน กังฟู โมบาย เซอร์วิส

อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

โทร.088-5555499

โทร.091-0366586

โทร.094-8950486

อับดุล Abdul Waesame

ร้าน ซูฮาดา โฟน (มารวย)

Dang Amalee

ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

ตลาดจตุจักรยะลา

โทร.081-4495559

โทร.061-1877701

ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
โทร.088-4426277

ภาคอีสาน
ร้าน ดีดีโฟน

ธงชัย ไชยจันลา

ร้าน พี เคโมบายเขาวง (นิว)

กาฬสินธุ ์พลาซา2
่

อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ ์

อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ ์

โทร.063-4453546

โทร.084-6447024

โทร.098-2244944

ร้าน บูมโฟน โลตัสกาฬสินธุ ์

ร้าน พี เคโมบาย เซ็นเตอร์

ร้าน พั นเกามื
้ อถือ

อ.เมือง จ.กาฬสินธุ ์

อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ ์

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน
่

โทร.098-2459404

โทร.093-3726299

โทร.081-8715693

ร้าน แฟร์ แฟร์ โฟน

ร้าน ตะวัน โมบาย

ร้าน ไอเดียโฟน มัญจา

อ.เมือง จ.ขอนแกน
่

อ.เมือง จ.ขอนแกน
่

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน
่

โทร.086-5849229

โทร.081-6329936

โทร.043-0044897

ธรรณทร ฮอศิริ

ร้าน สาธิตมือถือชัยภูมิ

ร้าน IT Service

อ.กระนวน จ.ขอนเกน
่

โลตัส ชั้น2 จ.ชัยภูมิ

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

โทร.080-4199888

โทร.063-6600322

โทร.063-4165859

ร้าน บอยโมบาย

ร้าน ฤทธิ์เทเลโฟน

ร้าน เผด็จมือถือ แกงคร
้
้อ

อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

ต.ปักผัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

อ.แกงคร
้
้อง จ.ชัยภูมิ

โทร.088-1181448

โทร.084-7024571

โทร.088-8815881

ร้าน การ์ตน
ู

สิรภพ ศรีอุทธา

ร้าน ฟอร์-โฟน

อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

โทร.094-7949246

โทร.092-5827999

โทร.089-8636276

ร้าน นาเตอ คอมไอทีโฟน

ร้าน เผ่าอิเล็กทรอนิกส์

ร้าน Cheer Mobile

อ.โฟนสวรรค์ จ.นครพนม

อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

อ.ดานขุ
นทด จ.นครราชสีมา
่

โทร.095-9372084

โทร.088-5119599

โทร.088-5806291

ร้าน DN Phone

มนูญ มาสิงห์

ร้าน แมคเซอร์วิส

อ.ปากชอง
่ จ.นครราชสีมา

อ.พิ มาย จ.นครราชสีมา

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร.088-9200687

โทร.098-6464567

โทร.080-7244445

ภาคอีสาน
ร้าน iFix โลตัสปากชอง
่

ร้าน ศิริกฤษโมบาย ชุมพวง

ร้าน 24 คอฟฟี่ บาร์

อ.ปากชอง
่ จ.นครราชสีมา

อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

โทร.093-4730875

โทร.080-4551423

โทร.063-9147786

ศรายุทธ นาควัน

ร้าน ญาเซอวิส

ร้าน เจริญเทเลเคม

อ.เมือง จ.บึงกาฬ

อ.คาเขื่อนแกว
้ จ.ยโสธร

อ.เมือง จ.ยโสธร

โทร.063-2298090

โทร.062-8922423

โทร.081-0703566

ร้าน ไอเดียโมบาย

ปองพล (ตรงขามไปรษณี
ย)์
้

อานวย ยานสาร

อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

จตุรพั กตรพิ มาณ จ.ร้อยเอ็ด

ต.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

โทร.082-3062339

โทร.082-8408555

โทร.086-5689991

ร้าน อ๊อดเวอร์วิส

ร้าน เอวันโมบาย โพนทอง

กุลา เซอร์วิสเซ็นเตอร์

อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อ.จตุรพั กตรพิ มาณ ร้อยเอ็ด

โทร.089-4203851

โทร.092-7515229

โทร.092-4655598

ภูวดล วังคีรี

ร้าน iWork

ร้าน ไตเติ้ลโฟน ปากชม

ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย

ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย

อ.ปากชม จ.เลย

โทร.084-3939321

โทร.098-8782654

โทร.065-2525255

ร้าน โมบายเซอร์วิส

สุจิตรา แสนสุริวงศ์

ร้าน โฟนมือถือ3

ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

โทร.098-8782654

โทร.065-5597729

โทร.097-1919663

ร้าน ไอทีเทเลคอม

ร้าน เจอาร์โฟน

ร้าน โฟนช็อป

ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร

อ.อุ ทม
ุ พรพิ สย
ั จ.ศรีสะเกษ

อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

โทร.095-6392461

โทร.080-7332333

โทร.089-6667872

ร้านชัยชนะโฟนแอนด์มว
ิ สิค

ร้าน จอนหน
์ เซอร์วิส

ร้าน พี เคโมบาย

อ.เซกา จ.บึงกาฬ

อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

โทร.084-3647898

โทร.089-1842116

090-8302109

ภาคอีสาน
ร้าน ทีโมบาย หนองคาย

ร้าน Van Mobile

ร้าน ชางเอกไอโฟน
่

ตึกไอที หางอั
ศวรรณ
้

อ.ทาบ
่ อ
่ จ.หนองคาย

อ.เมือง จ.หนองบัวลาภู

โทร.081-5740238

โทร.094-3034650

โทร.061-4196951

ร้าน พรชัยโฟน

ร้าน ทีที โฟน

ร้าน บอสโฟน

ต.นางัว อ.น้าโสม จ.อุ ดรธานี

ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุ ดรธานี

อ.เมือง จ.อุ ดรธานี

โทร.064-9945299

โทร.093-4961636

โทร.093-5216427

ร้าน เอที คอมพิ วเตอร์

นฤดล วงศ์พุทธะ

ร้าน โซเชียบโมบาย

อ.วารินชาราบ จ.อุ บลฯ

หอนาฬิ กาเมืองเดช จ.อุ บลฯ

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุ บลฯ

โทรซ088-5956211

โทร.087-2459852

โทร.083-9559225

ร้าน เฟิ ร์สโซน ม.อุ บล

ร้าน ไอดีเทค

ร้าน โอ๊ตโมบาย

อ.วารินชาราบ จ.อุ บลฯ

อ.เดชอุ ดม จ.อุ บลฯ

อ.หัวตะพาน จ.อานาจเจริญ

โทร.094-5156415

โทร.083-1267849

โทร.088-1232848

