O

TPC SERVICE
บริการ แท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

ภาคกลาง 27 จังหวัด 27 ศูนย์ (1/2)
จังหวัด

ชื่อศูนย์ / ที่อยู่

โทรศัพท์

ประเภทการบริการ
ซอฟต์แวร์

รับซ่อม

ร้าน ใหม่ อิเลคทรอนิค
388/46 ถ.เพชรเกษม อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120

0-3247-2441
08-5847-3347





เพชรบูรณ์

ไอที คอม เซลล์ แอนด์เซอร์วิส
10/2 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

056-723008
086-4461336





กรุงเทพ

บริษัท เจ.วาย.เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
23 ซ.เพชรเกษม 57 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

0-2801-4590~1





กาญจนบุรี

แสงไพศาลอิเลคทรอนิค
128 /1 หมู่ 1 ถ.แสงชูโตสายเก่า ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

0-3462-6558





จันทบุรี

ศูนย์บริการ ศูนย์รวมช่างและอะไหล่เชี่ยวชาญ เซอร์วิส
61 ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

0-3931-4699





ฉะเชิงเทรา

ร้านสุชาติ อิเล็กทรอนิคส์
1357 ม.1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

0-3855-1093





ชลบุรี

ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ อมตะ-ชลบุรี)
192/6-7 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.คลองต�ำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

08-0441-9842
08-1807-2585





ชัยนาท

นรินทร์เครื่องเย็น
580 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

0-5642-1300
082-9422609





ตราด

ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ (สาขา ตราด)
325 / 3 หมู่ที่ 5 ถ.ตราด-แหลมงอบ ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000

0-39520-523





นครนายก

ร้านอ้น เทคโนโลยี เซอร์วิส
ข3-398/9 เมือง, นครนายก Thailand 26000

084-1074744





นครปฐม

คณะบุคคล โฟร์เอสอิเล็คทรอนิกส์
39 /4-5 หมู่ที่ 5 ซอย - ถ.ศาลายา-บางภาษี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

0-3429-7298





นนทบุรี

FES IT Solution (ห้างหุ้นส่วนสามัญ ฟิวเจอร์อิเล็กทรอนิกส์เชียงใหม่)
88/10 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

08-9143-5997





ปทุมธานี

ร้านสมชาย อีเลคทรอนิคส์
299 หมู่ - ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

0-2996-5301
0-2996-5302





ปราจีนบุรี

ร้าน รุ่งโรจน์บริการ
525 / 48 หมู่ 7 ถ.3079 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140

0-3748-1171
081-5888697





อยุธยา

ส.เจริญเซอร์วิส
120 /32 ม.3 ถ.อยุธยา-บางปะอิน ต.คลองสวนพลู อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
13000

0-3523-4264
08-0581-8534





ระยอง

ศูนย์บริการ อิเล็กทรอนิกส์
200/30-32 ซ.ธรรมมงคล ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

0-3888-4223





ราชบุรี

ร้านสนอิเล็คโทรนิคส์ สาขาอ.บ้านโป่ง
5 ถ.โฆสิตสกุล ต. บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

0-3221-2003
0-3220-1393





ลพบุรี

สัมฤทธิ์อีเลคทรอนิกส์
67 / 11-12 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.ชุบทะเล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

0-3662-7727
0-3662-7691





สมุทรปราการ

สมชายอีเลคทรอนิคส์
119 / 82 หมู่ที่ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 13130

0-2818-0060
0-2873-4886





เพชรบุรี

รับเครื่อง

O

TPC SERVICE
บริการ แท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

ภาคกลาง 27 จังหวัด 27 ศูนย์ (2/2)
ประเภทการบริการ

จังหวัด

ชื่อศูนย์ / ที่อยู่

โทรศัพท์

สมุทรสงคราม

วงศ์อนันต์วีดีโอ (1)
133/8 ซ.บางแก้ว ถ.ทางเข้าเมือง ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

0-3471-2404
0-3471-3565





ทรัพย์อนันต์ อิเล็กทรอนิกส์
174/3 ม.4 มบ.โอโซน ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

089 563 7354





สระแก้ว

บริษัท ศิริศักดิ์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
55/9 ถ.ทหารร่วมจิต อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

0-3723-2145





สระบุรี

ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ไทยเจริญแอร์
1 / 22 ซ.13 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

0-3631-4476~7





สิงห์บุรี

ศูนย์บริการ เทพทอง
887/108-109 ถ.ศรีพรหมโสภิต ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

0-3651-1763
0-3652-4629





0-3550-3356~7





สมุทรสาคร

สุพรรณบุรี

เอ็น ที เอส อิเล็คตริค
18/21 ถ.หมื่นหาญ ต.ท่าระหัก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

ซอฟต์แวร์

อ่างทอง

ร้านรัตปราสาทพร
15,17 เทศบาล 2 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000

0-3561-2296



อุทัยธานี

อิงค์พริ้นท์คอมพิวเตอร์ ช็อป
166/1 ถ.เติบศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

0-5657-1829



รับซ่อม

รับเครื่อง




O

TPC SERVICE
บริการ แท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

ภาคใต้ 15 จังหวัด 15 ศูนย์
จังหวัด

ชื่อศูนย์ / ที่อยู่

โทรศัพท์

ประเภทการบริการ
ซอฟต์แวร์

รับซ่อม



กระบี่

ศรีตรังอิเลคทรอนิคส์
31-31/1 ถ.มหาราช ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

0-7562-2199
0-7561-1664



ชุมพร

ร้านเสียงโตเกียว
232 ม.1 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

0-7751-1258



ตรัง

เทคนิเชี่ยล
71/11 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

0-7523-0534





เค.จี.อิเล็คทริค
169 /30 ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

085-7949995
081-370-6496





ริซกี อิเล็กทรอนิกส์
4 ถ.โคกเคียน ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

0-7352-1868





ร้านนันทวัฒน์อีเล็คทรอนิคส์
25/2-3 ซ.ทุ่งเศรษฐี(หัวนา) ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันต์ 77110

0-3253-6576



ปัตตานี

P.K อิเล็กทรอนิค
31-33 ถ.โรงเหล้าสาย ก. ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

0-7331-2191
085-893-5499





พังงา

ร้าน จุ๊ อิเล็กทรอนิกส์
2/4 หมู่ที่ 7 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110

089-290-8602
076-471-482





พัทลุง

ร้านบ้านช่าง
17 ม.14 ต.ชะม่วง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110

0-80707-2800





ภูเก็ต

หจก. พี.อาร์.ดี.ภูเก็ตอิเล็คทรอนิกส์
1/ 2 ถ.หงษ์หยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

0-7652-3232



ยะลา

อาร์บี ๑๒ เซอร์วิส
47/7 ถนนผังเมือง ๑ ต�ำบลสะเตง อ�ำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

0-7323-0830





สงขลา

ร้าน อี.แอนด์ อี. เซอร์วิส
69/169 หมู่ที่ 1 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ต�ำบลคลองแห อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

0-7442-6551
08-1957-6023





สตูล

ยุทธกรทีวี
35 ถ.สมันตประดิษฐ์ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000

0-7472-4178
081-4796583





ศูนย์บริการ ส.รวมช่างและอะไหล่
204/40 หมู่ที่1 ถ.วัดโพธิ์-ในลึก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

0-7728-6331
081-6771363





บอยแอร์
293/13 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

0-7781-1725





นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ประจวบคีรีขันธ์

สุราษฎร์ธานี
ระนอง

รับเครื่อง







