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  Master จงัหวดั Address

1 บรษัิท เวลเทค กรุ๊ป จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร 13/27,13/28 ถนนประเสรฐิมนูกจิ แขวงนวลจันทร ์เขตบงึกุม่ กรุงเทพฯ 10230 0-2793-9000 0-2793-9149

2 บรษัิท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) กรุงเทพมหำนคร 433 ถนนสคุนธสวสัดิ ์แขวงลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพฯ 10230 0-2553-8888 0-2578-8195

ภาคกลาง จงัหวดั

1 บรษัิท เอส.เค.ออโตเมชั่น จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร 898 ถนนเจรญินคร แขวงบำงล ำภลูำ่ง เขตคลองสำน กรุงเทพฯ 10600 0-2437-0476-9 0-2439-2511-3

2 บรษัิท ไอท ีดลีเิวอรร์ี ่จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร เลขที ่10 ซอยพระรำม2 ซอย 52 แขวงแสมด ำ เขตบำงขนุเทยีน กรุงเทพฯ 10150 02-895-7148 0-2416-9308

3 บรษัิท สมำรท์โฮม อเิล็คทรอนคิส ์จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร 66 ซอยอนำมัย ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวงลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10540 0-2721-4812 0-2721-4883

4 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด เค.ดับบลวิ.อนิฟอรเ์มชั่น เทคโนโลยี กรุงเทพมหำนคร ศนูยก์ำรคำ้แฟชั่นไอซแ์ลนด ์หอ้ง IT23-24 ชัน้ 3 ถนนรำมอนิทรำ แขวงคันนำนยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพ 10230 0-2947-5768 0-29475768

5 บรษัิท ไพล็อต จ ำกัด (สำขำ พันธท์พิยง์ำมวงศว์ำน) กรุงเทพมหำนคร 5121 ศนูยก์ำรคำ้พันธท์พิยง์ำมวงศว์ำน ชัน้ 5 ถนนงำมวงศว์ำน อ ำเภอเมอืง จังหวดันนทบรุ ี11120 0-2953-5684 0-2953-5684

6 บรษัิท ไพล็อต จ ำกัด (สำขำ ไอทมีอล)์ กรุงเทพมหำนคร 7 อำคำรฟอรจ์นูทำน(์IT MALL)ชัน้ 3 หอ้ง 3P63 ถนนรัชดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 0-2642-0796 0-2642-0796

7 บรษัิท จนีำยน์ จ ำกัด (ไอทมีอลล)์ กรุงเทพมหำนคร 7 อำคำรศนูยก์ำรคำ้ไอทมีอลล ์หอ้ง 4 อ ี71-72  ชัน้ที ่4 ถนนรัชดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 0-2642-0744 0-2642-0745

8 บรษัิท จนีำยน์ จ ำกัด (นวมนิทร)์ กรุงเทพมหำนคร 11/30-31 ถนนนวมทิร ์แขวงคอลงิกุม่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหำนคร 10240 0-2509-5777 0-2509-1200

9 บรษัิท เอส.ด.ีคอมพวิเตอร ์จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร 604/3 หอ้งเลขที ่31085 อำคำรพันธท์พิยพ์ลำซำ่(ประตนู ้ำ) ถนนเพชรบรุ ีแขวงถนนเพชรบรุ ีเขตรำชเทว ีกรุงเทพมหำนคร 10210 0-2656-5496 0-2255-2531

10 บรษัิท เฟิรส์ ไอท ีเซน็เตอร ์จ ำกัด สมทุรปรำกำร 201/27 หมูท่ี1่ ถนนเทพำรักษ์ ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวดัสมทุรปรำกำร 0-2705-0602 0-2315-2393

11 บรษัิท โฮม ไอ.ท ีจ ำกัด สมทุรสำคร 238/15 ถนนเอกชัย ต ำบลมหำชัย อ ำเภอเมอืงสมทุรสำคร จังหวดัสมทุรสำคร 74000 0-3483-7383 0-3442-8750

12 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พ ีเอ็น พ ีแอ็ดวำนซ ์เอ็นจเินียริง่   นครปฐม 74-76 ถนนหลังพระ ต ำบลพระปฐมเจดยี ์อ ำเภอเมอืงนครปฐม จังหวดันครปฐม 73000 0-3424-2008 0-3424-2008

13 บรษัิท วเีทคคอมพวิเตอร ์จ ำกัด   กำญจนบรุี 275/7-8 ถนนแสงชโูต ต ำบลบำ้นเหนือ อ ำเภอเมอืงกำญจนบรุ ีจังหวดักำญจนบรุ ี71000 0-3451-2400 0-3451-7533

14 รำ้นองิคเ์ซน็เตอร์ กำญจนบรุี 150/81 หมู ่10 ถนนพัฒนำกำญจน์ ต ำบลปำกแพรก อ ำเภอเมอืง จังหวดักำญจนบรุ ี71000 0-3462-5458 0-3462-5458

15 บรษัิท เจ.ไอ.บ.ีคอมพวิเตอร ์กรุ๊ป จ ำกัด ปทมุธำนี เลขที ่99 หมู ่8 ศนูยก์ำรคำ้เซยีรรั์งสติ หอ้ง GB153 ชัน้ G ถ.พหลโยธนิ ต.คคูต อ.ล ำลกูกำ จ.ปทมุธำนี 12130 0-2992-7201 0-2992-7202

16 บรษัิท พรนิเตอร ์เซอรว์สิ จ ำกัด ปทมุธำนี ส ำนักงำนใหญ ่เลขที ่99 อำคำรศนูยก์ำรคำ้เซยีรรั์งสติ ชัน้4 หอ้งเอฟเอ็น004 หมูท่ี ่8 ถนนพหลโยธนิ ต.คคูต อ.ล ำลกูกำ จ.ปทมุธำนี 12150 0-2402-6600 0-2992-6921

17 บรษัิท วซิ เวนเดอร ์จ ำกัด อำ่งทอง 12/29 หมู ่7 ต ำบลศำลเจำ้โรงทอง อ ำเภอวเิศษชัยชำญ จังหวดัอำ่งทอง 14110 0-3563-2508 0-3563-2050

18 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด สวุรรณำคอมพวิเตอร์ สพุรรณบรุี 304 หมูท่ี6่ ต ำบลอูท่อง อ ำเภออูท่อง จังหวดัสพุรรณบรุ ี72160 0-3555-2064 0-3555-2065

ภาคตะวนัออก จงัหวดั

1 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ไจแอนด ์บล ูซสิเท็มส ์ ปรำจนีบรุี 124/3-4 ถนนหนำ้เมอืง ต ำบลหนำ้เมอืง อ ำเภอเมอืงปรำจนีบรุ ีจังหวดัปรำจนีบรุ ี25000 0-3745-2142 0-3721-1199

2 บรษัิท วฒันซสิเท็มเมชั่น จ ำกัด ชลบรุี 512/15 หมูท่ี ่9 ถนนพัทยำกลำง ต ำบลหนองปรอื อ ำเภอบำงละมงุ จังหวดัชลบรุ ี20260 0-3842-1786-7 0-3842-8733

3 บรษัิท บำ้นคอมพวิเตอร ์เนตเวริค์ จ ำกัด จันทบรุี 21/54,21/55 หมูท่ี ่7 ต ำบลจันทนมิติ อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวดัจันทบรุ ี22000 0-3930-2555 0-3930-2555#4

4 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ไพรัชคอมพวิเตอร ์แอนด ์โอเอ คอมมวินเิคชั่น จันทบรุี  40/5-7 ถนนสฤษดเิดช ต ำบลวดัใหม ่อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวดัจันทบรุ ี22000 0-3932-3739 0-3932-5005:18

5 บรษัิท สอยดำวคอมพวิเตอร ์จ ำกัด จันทบรุี 303/7-8 หมูท่ี ่1 ต ำบลปะตง อ ำเภอสอยดำว จังหวดัจันทบรุ ี22180 0-3936-4463 0-3936-4463#3

6 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด โปร มเีดยีส ์ซพัพลำย ระยอง 113 หอ้งเลขที ่1314 ซอยศนูยก์ำรคำ้สำย 4 ถนนสขุมุวทิ ต ำบลเชงิเนนิ อ ำเภอเมอืงระยอง จังหวดัระยอง 21000 0-3886-1260 0-3886-0843



ภาคเหนอื จงัหวดั

1 บรษัิท วชัระคอม แอนด ์เนทเวอรค์ จ ำกัด ส ำนักงำนใหญ ่ นครสวรรค์ 1016/18 หมูท่ี ่9 ต ำบลนครสวรรคต์ก อ ำเภอเมอืงนครสวรรค ์จังหวดันครสวรรค ์60000 056-000-674 0-5633-4070-1

2 บรษัิท ตกึเจรญิคอมพ ์เน็ตเวริค์ เซน็เตอร ์จ ำกัด นครสวรรค์ 365/9 หมู1่3 ถนนลำดยำว-นครสวรรค ์ต ำบลลำดยำว อ ำเภอลำดยำว จังหวดันครสวรรค ์60150 0-5627-1300 0-5627-1300

3 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด บญุเลศิปริน้เตอรแ์อนดไ์อทเีซอรว์สิ พษิณุโลก เลขที ่59/13 อำคำรศนูยก์ำรคำ้ปทมุทอง ถนนศรธีรรมไตรปิฎก ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงพษิณุโลก จังหวดัพษิณุโลก 65000 0-5521-9317

4 บรษัิท เอส.เค.โอเอ เซน็เตอร ์จ ำกัด พษิณุโลก 107/4-5 ถนนสงิหวฒัน์ ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงพษิณุโลก จังหวดัพษิณุโลก 65000 055-248998 0-5528-2330

5 บรษัิท ไฟรค์อม แอนด ์เน็ตเวอรค์ จ ำกัด พษิณุโลก 59 (ศนูยก์ำรคำ้ปทมุทองพลำซำ่ ล็อคที ่83-84,91-92) ถนนศรธีรรมไตรปิฎก ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงพษิณุโลก  จังหวดัพษิณุโลก 65000 055-248485 0-5521-9200

6 บรษัิท คอมพวิเตอรแ์ลนด ์โอเอ จ ำกัด เพชรบรูณ์ 62 ถนนเทศบำล 2 ต ำบลหลม่สกั อ ำเภอหลม่สกั  จังหวดัเพชรบรูณ์ 67110 0-5670-4444 0-5670-4433

7 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พอช.คอม เชยีงใหม่ 422/55-56 ถนนชำ้งคลำน ต ำบลชำ้งคลำน อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวดัเชยีงใหม ่50100 0-5320-4481-3 0-5320-4481-3

8 บรษัิท ช ิชำง คอมพวิเตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกัด เชยีงใหม่ 410/18 ถนนชำ้งคลำน ต ำบลชำ้งคลำน อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวดัเชยีงใหม ่50100 0-5328-0150 0-5320-4479-80

9 บรษัิท ไซเบอร ์สเปซ จ ำกัด เชยีงใหม่ 17/3 ถนนหสัดเิสว ีต ำบลศรภีมู ิอ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวดัเชยีงใหม ่50200     0-5321-7174 0-5321-9887

10 บรษัิท  แคมปัส คอมพวิเตอร ์จ ำกัด เชยีงใหม่ 1/4 หมูท่ี ่8 ถนนสเุทพ ต ำบลสเุทพ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวดัเชยีงใหม ่50200   0-5327-7110,294 0-5327-9367

11 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด กูด้สปีด คอมพวิเตอร ์ เชยีงใหม่ 312/1 ชัน้ที ่1 หอ้งเลขที ่เอ 04-06 ถนนมณีนพรัตน์ ต ำบลศรภีมู ิอ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวดัเชยีงใหม ่50200 0-5340-4025#104 0-5340-4103

12 บรษัิท สอำดกรุ๊ป จ ำกัด (สำขำลัคกีพ้ลำซำ่) ล ำปำง 111-119 ถนนบญุวำทย ์ต ำบลสวนดอก อ ำเภอเมอืงล ำปำง จังหวดัล ำปำง 52100 0-5422-2107 0-5422-4210

13 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด เจ เค อำร์ ล ำปำง 144/60 ถนนพหลโยธนิ ต ำบลสวนดอก อ ำเภอเมอืง จังหวดัล ำปำง 52100 0-5431-6659 0-5431-7759

14 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ท็อป.พ.ีซ.ีคอมพวิเตอร์ ล ำปำง 144/33-34 ถนนพหลโยธนิ ต ำบลสวนดอก อ ำเภอเมอืง จังหวดัล ำปำง 52100 0-5421-7805 0-5421-7805

15 บรษัิท ชัยเจรญิคอรป์อรเรชั่น จ ำกัด อตุรดติถ์ 1/72-74 ถนนส ำรำญรืน่ ต ำบลทำ่อฐิ อ ำเภอเมอืงอตุรดติถ ์จังหวดัอตุรดติถ ์53000 0-5541-4227-9 0-5541-4223

16 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด เวลิดไ์วดเ์ทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ แพร่ 2/151-153 ถนนยันตรกจิโกศล ต ำบลในเวยีง อ ำเภอเมอืงแพร่ จังหวดัแพร่ 54000 0-5462-7209 0-5462-7957

17 บรษัิท อำรแ์อนดท์ ีซสิเท็มส ์จ ำกัด น่ำน 262/15 ถนนมหำยศ ต ำบลในเวยีง อ ำเภอเมอืงน่ำน จังหวดัน่ำน 55000 0-5471-1529-30 0-5471-1530

18 บรษัิท โกลด ์พซี ีเน็ตเวอรค์ จ ำกัด พะเยำ 1007/19 ถนนพหลโยธนิ ต ำบลเวยีง อ ำเภอเมอืงพะเยำ จังหวดัพะเยำ 56000 0-5441-1220-2 0-5441-0202

19 หจก.บำ้นคอม ซสีเต็ม เชยีงรำย 194/8 หมูท่ี ่4 ต ำบลแมจั่น อ ำเภอแมจั่น จังหวดัเชยีงรำย 57110 0-5377-2545 0-5377-2545

20 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด เควซี ีคอมพวิเตอร์ เชยีงรำย 124/13 หมูท่ี ่14 ถนนสนัโคง้หลวง ต ำบลเวยีง อ ำเภอเมอืงเชยีงรำย จังหวดัเชยีงรำย 57000 0-5375-6309 0-5360-0219

21 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ตำกคอมพวิเตอร ์ ตำก 6/33-34 ถนนพหลโยธนิ ต ำบลระแหง อ ำเภอเมอืงตำก จังหวดัตำก 63000 0-5554-0573 0-5554-0144

22 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด กอ๊ปป้ี ซสิเท็ม ตำก 6/9 ถนนพหลโยธนิ ต ำบลหนองหลวง อ ำเภอเมอืงตำก จังหวดัตำก 63000 0-5551-6908 0-5551-6799

23 บรษัิท กกิกะเฮริท์ซ ์คอมสแควร ์จ ำกัด ตำก 31/18 ถนนอนิทรครี ีต ำบลแมส่อด อ ำเภอแมส่อด จังหวดัตำก 63110 0-5553-6678 0-5553-6680

24 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด สยำมคอม พลัส ก ำแพงเพชร 388-392 ถนนเจรญิสขุ ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร จังหวดัก ำแพงเพชร 62000 0-5572-0155 0-5572-0509

25 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ส.คอมพวิเตอร์ ก ำแพงเพชร 323/1 ถนนเทศำ2 ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืง จังหวดัก ำแพงเพชร 62000 0-5571-7725 0-5571-4357

26 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด คอมเซน็เตอร ์แพลนเน็ท กรุ๊ป สโุขทัย 119/8 ถนนจรดวถิถีอ่ง ต ำบลเมอืงสวรรคโลก อ ำเภอสวรรคโลก จังหวดัสโุขทัย 64110 0-5564-3222,663 0-5562-3677

27 รำ้น เอส เอส แอนด ์เค เทคโนโลยี สโุขทัย 96/56 หมู ่12 ถนนบำยพำส ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืง จังหวดัสโุขทัย 64000 0-5561-4614 0-5561-0303

28 บรษัิท อนิเกรส โอเอ (น่ำน)จ ำกัด น่ำน เลขที ่33/88-89 ถนนเปรมประชำรำษฎร ์ต ำบลในเวยีง อ ำเภอเมอืงน่ำน จังหวดัน่ำน 55000 0-5471-0690 

29 บรษัิท ไอทสีมำรท์สโตร ์จ ำกัด พษิณุโลก 159/24 ถนนพยำเสอื ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงพษิณุโลก จังหวดัพษิณุโลก 65000 0-5537-8597

30 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด เพำเวอรค์อมพวิเตอรแ์อนดอ์เิลคทรอนคิส์ เพชรบรูณ์ 122/8 ถนนคชเสนีย ์ต ำบลหลม่สกั อ ำเภอหลม่สกั จังหวดัเพชรบรูณ์ 67110 0-5670-4283 0-5670-4283

ภาคใต้ จงัหวดั

1 รำ้น เพรช ดอทคอม เพรชบรุี 63/3 หมูท่ี ่6 ถนนเพรชเกษมสำยเกำ่ ต ำบลตน้มะมว่ง อ ำเภอเมอืงเพรชบรุ ีจังหวดัเพรชบรุ ี76000 0-3242-6382 0-3241-4097

2 รำ้น นำนำคอม บำงสะพำน ประจวบครีขีันธ ์ 139 หมู ่5 ต ำบลก ำเนดินพคณุ อ ำเภอบำงสะพำน จังหวดัประจวบครีขีันธ ์77140 0-3265-4168 0-3265-4168

3 รำ้น L&P COMPUTER ชมุพร 127/1-3 ถ.พศิษิฐพ์ยำบำล  ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมอืง จ.ชมุพร 86000 0-7757-1361 0-7757-1756

4 บรษัิท สปิรติ ไอท ีจ ำกัด สรุำษฏรธ์ำนี 120/254 หมู ่1 ถนนวดัโพธิ-์บำงใหญ ่ต ำบลมะขำมเตีย้ อ ำเภอเมอืงสรุำษฎรธ์ำนี จังหวดัสรุำษฎรธ์ำนี 84000 0-7728-4685-6 0-7728-4688

5 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พ ีเน็ต แอนด ์ซพัพลำย สงขลำ 95 ซอย 10 ถนนศรภีวูนำรถ ต ำบลหำดใหญ ่อ ำเภอหำดใหญ ่จังหวดัสงขลำ 90110 0-7446-5198 0-7446-5199

6 รำ้น APC COM (ภำคใตห้มกึพมิพ)์ สงขลำ 401 ถ.นพัิทธส์งเครำะห ์1 ต.หำดใหญ ่อ.หำดใหญ ่จ.สงขลำ 90110 074-807486 095-4354840

7 บรษัิท เอส.พ.ีเอ. คอมพวิเตอร ์จ ำกัด นครศรธีรรมรำช 70/4-7 ถนนปำกนคร ต ำบลคลัง อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช จังหวดันครศรธีรรมรำช 80000 0-7531-8700#845 0-7531-8700#6

8 บรษัิท วนิ วนิ คอมพวิเตอรซ์พัพลำยแอนดเ์ซอรว์สิ จ ำกัด นครศรธีรรมรำช 10/9-10 ถนนทุง่สง-หว้ยยอด ต ำบลปำกแพรก อ ำเภอทุง่สง จังหวดันครศรธีรรมรำช 80110 0-7533-2900 0-7533-2899

9 บรษัิท ดอ๊กเตอรพ์ซี ี2004 จ ำกัด     ตรัง 16/2 ถนนวดัคลองน ้ำเจ็ด ต ำบลทับเทีย่ง อ ำเภอเมอืงตรัง จังหวดัตรัง 92000 0-7521-2079 0-7521-2019

10 บรษัิท พเีอส คอมเทค (2008) จ ำกัด กระบี่ 88/23-24 ถนนมหำรำช ต ำบลปำกน ้ำ อ ำเภอเมอืงกระบี ่จังหวดักระบี ่81000 0-7563-1289 0-7561-1461

11 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ภเูก็ตองิค ์ซพัพลำย แอนด ์เซอรว์สิ  ภเูก็ต แอนด ์เซอรว์สิ 51,53 ซอย 1 ถนนเยำวรำช ต ำบลตลำดใหญ ่อ ำเภอเมอืงภเูก็ต จังหวดัภเูก็ต 83000 0-7625-5294-5 0-7622-6009

12 บรษัิท บัสคอมพวิเตอร ์แอนดเ์ซอรว์สิ จ ำกัด ภเูก็ต 63/701-63/702 หมูท่ี ่4 ต ำบลวชิติ อ ำเภอเมอืงภเูก็ต จังหวดัภเูก็ต 83000 0-7624-8664-5 0-7624-8665

13 บรษัิท ทักษิณ อนิโฟเทค จ ำกัด ปัตตำนี 109 หมูท่ี ่5 ถนนหนองจกิ ต ำบลรูสะมแิล อ ำเภอเมอืงปัตตำนี  จังหวดัปัตตำนี 94000 0-7334-9000 0-7333-7447

14 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ระนองออนไลน์ ระนอง 32/7 ถนนก ำลังทรัพย ์ต ำบลเขำนเิวศน์ อ ำเภอเมอืงระนอง จังหวดัระนอง 85000 0-7781-3237-8 0-7781-3237-8

15 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด นรำองิค์ นรำธวิำส 46/6 ถนนสรุยิะประดษิฐ ์ต ำบลบำงนำค อ ำเภอเมอืงนรำธวิำส จังหวดันรำธวิำส 96000 0-7352-1600 0-7351-2569#108

16 บรษัิท นำยน์คอม จ ำกัด สตลู 1237 หมูท่ี ่3 ต ำบลก ำแพง อ ำเภอละง ูจังหวดัสตลู 91110 0-7478-2000 0-7478-2000

17 บรษัิท อนิเกรส โอเอ (นคร) จ ำกัด นครศรธีรรมรำช 1853-1855  ถนนยมรำช ต ำบลทำ่รัง อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช จังหวดันครศรธีรรมรำช 80000 0-7531-2299 0-7530-7786



ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จงัหวดั 31

1 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด รำชสมีำ แอ็ดวำนซ ์คอมพวิเตอร์ นครรำชสมีำ 1242/2 ถนนมติรภำพ ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ จังหวดันครรำชสมีำ 30000 0-4426-9393-4 0-4426-9394

2 บรษัิท เมยเ์ดย ์บุ๊ค ดอท คอม จ ำกัด นครรำชสมีำ 517/146-147 ถนนมติรภำพ-หนองคำย ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ จังหวดันครรำชสมีำ 30000 0-4427-1575 0-4427-1575

3 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ธงชัย โอเอ เซลสแ์อนดเ์ซอรว์สิ บรุรัีมย์ 68/4-5,70 ถนนธำนี ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงบรุรัีมย ์จังหวดับรุรัีมย ์31000 0-4461-2189 0-4462-0905

4 บรษัิท  พลำยซสิเตมส ์ จ ำกัด สรุนิทร์ 329-335 ถนนหนองดมุ ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงสรุนิทร ์ จังหวดัสรุนิทร ์32000 0-4453-8839-40 0-4453-8840

5 รำ้นไอท ีดอทคอม  (ปรำสำท) สรุนิทร์ 270 หมู ่8 ต ำบลกังแอน อ ำเภอปรำสำท จังหวดัสรุนิทร ์32140 0-4455-1160 0-4453-2440

6 บรษัิท พวี ีคอมพวิเตอร ์แอนด ์เทเลคอม จ ำกัด ศรสีะเกษ 999/53-54 ถนนวนัลกูเสอื ต ำบลเมอืงใต ้อ ำเภอเมอืงศรสีะเกษ จังหวดัศรสีะเกษ 33000 0-4562-0736-7 0-4561-6444

7 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ล ้ำฟ้ำ โอเอ แอนด ์สเตชั่นเนอรี่ อบุลรำชธำนี 192 ถนนผำแดง ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงอบุลรำชธำนี จังหวดัอบุลรำชธำนี 34000 0-4524-6006-9 0-4526-4655

8 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พ.ีซ.ี เนท แอนด ์คอมพวิเตอร ์แล็บ อบุลรำชธำนี 237 ถนนอปุลสีำน ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงอบุลรำชธำนี จังหวดัอบุลรำชธำนี 34000 0-4595-4711 0-4526-5597

9 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด อบุลคอมพวิเตอร ์แอนด ์เทเลคอมเซอรว์สื อบุลรำชธำนี 58-62 ถ.พโลชัย  ต.ในเมอืง อ.เมอืง  จ.อบุลรำชธำนี 34000 0-4526-1986 0-4525-5061

10 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด หนองบัว ไอท ีเซน็เตอร์ หนองบัวล ำภู 264/8-9 หมูท่ี ่3 ถนนวไิสยอดุรกจิ ต ำบลหนองบัว อ ำเภอหนองบัวล ำภ ู จังหวดัหนองบัวล ำภ ู39000 0-4231-1126 0-4231-2637

11 บรษัิท ไอท ีสมำรท์ เซอรว์สิ ขอนแกน่ จ ำกัด ขอนแกน่ 174 ถนนศรจัีนทร ์ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวดัขอนแกน่ 40000 0-4332-1500 0-4332-1590

12 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด เจ.เอ็น.เอ็น.คอมพวิเตอร ์ เลย 33/6 ถนนร่วมใจ ต ำบลกดุป่อง อ ำเภอเมอืงเลย จังหวดัเลย 42000 0-4281-4981-2 0-4281-4981#806

13 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด โกดังคอม  เลย 205 ถนนเลย-เชยีงคำน ต ำบลกดุป่อง อ ำเภอเมอืงเลย จังหวดัเลย 42000 0-4286-1489 0-4281-5129

14 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด มหำสำรคำมบซิเินสคอมพวิเตอรเ์ซน็เตอร ์ มหำสำรคำม 191/47 ถนนอัตถบัญชำ ต ำบลตลำด อ ำเภอเมอืงมหำสำรคำม จังหวดัมหำสำรคำม 44000 0-4372-2726

15 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด อซีี-่คอมพวิเทค มหำสำรคำม 105/1 ถนนถนีำนนท ์ต ำบลตลำด อ ำเภอเมอืงมหำสำรคำม จังหวดัมหำสำรคำม 44000 0-4374-3375 0-4374-3372

16 บรษัิท ซ.ีด.ี รอม คอมพวิเตอร ์จ ำกัด รอ้ยเอ็ด 154-156 ถนนรำชกำรด ำเนนิ ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวดัรอ้ยเอ็ด 45000 0-4352-5617-9 0-4351-3416

17 บรษัิท ท.ีเอส.เทเลคอม แอนด ์โอเอ จ ำกัด กำฬสนิธิ์ 20/2-7 ถนนทุง่ศรเีมอืง ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวดักำฬสนิธุ ์46000 0-4381-4747 0-4381-4767,770

18 บรษัิท ไอท ีสมำรท์ เซอรว์สิ จ ำกัด สกลนคร 1773/79-80 ถนน ต.พัฒนำ ต ำบลธำตเุชงิชมุ อ ำเภอเมอืงสกลนคร จังหวดัสกลนคร 47000 0-4273-3595 0-4271-4922

19 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ชำตสิยำม คอมพวิเตอร์ หนองคำย 1211 ถนนเจนจบทศิ ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงหนองคำย จังหวดัหนองคำย 43000 0-4246-0876 0-4246-0877

20 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด บญุลอ้มเทคนคิ นครพนม 252 ถนนบ ำรุงเมอืง ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงนครพนม จังหวดันครพนม 48000 0-4251-6370-1 0-4251-6370

21 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

22 เบสท ์บุ๊ค เซน็เตอร์ ยโสธร 86/1 ถนนรัตนเขต ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงยโสธร จังหวดัยโสธร 35000 0-4571-1850 0-4571-4893

23 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด สมำรท์ เซอรว์สิ ไอที อดุรธำนี 449/82 หมู ่7 ถนนบำ้นโนนพบิลูย ์ต ำบลหมำกแขง้ อ ำเภอเมอืง จังหวอัดุรธำนี  41000 08-6411-9284 N/a

24 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด สหะกล โอ เอ สรุนิทร์ 740/1 ถนนหลักเมอืง ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืง จังหวดัสรุนิทร ์32000 0-4452-1447 0-4452-1448


