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บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ ากัด (มหาชน) 
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มคีวามสอดคล้องตามข้อก าหนดของ กสทช. 

1. ตวัเครื่องโทรศพัท ์

1.1 ภาพตวัเครือ่งโทรศพัท ์

 

1.ล าโพงหูฟัง 
2.หน้าจอ 
3.ปุ่มเมนู 
4.ปุ่มหน้าหลัก  
5.ปุ่มย้อนกลับ 
6.ล าโพง 
7.กล้อง 
8.ไฟแฟลช  
9.ปุ่มปรับระดับเสียง 
10.ปุ่มเปิดปิด 
11.พอร์ตหูฟัง 
12.พอร์ต USB/ท่ีชาร์จ 
 

1.2 ไอคอนและค าอธิบาย 

ไอคอน ค าอธิบาย ไอคอน ค าอธิบาย 

 
ตัวชี้วัดความแรงของ
สญัญาณเครือขา่ย  

ตั้งคา่การปลกุไว ้

 
มสีายที่ไม่ไดร้ับ 

 
เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi 

 
เชื่อมต่อ USB 

 
เปิดใช้ Bluetooth 

 
ก าลงัใช้หูฟงั 

 
แสดงการชาร์จแบตเตอรี ่

 
มีข้อความใหม ่

 
โหมดเครื่องบิน 

 

2. เริ่มตน้การใชง้าน 

2.1 ภาพตวัเครือ่งโทรศพัท ์

i-mobile Y1 เป็นโทรศัพท์มือถือสองซิมช่วยให้คุณใช้งานได้สองเครือข่าย 
การใส่ซิมการ์ด: 
 ปิดโทรศัพท์มือถือ จากน้ันถอดฝาครอบด้านหลังและแบตเตอรี่ออก 
 

 
 ใส่ซิมการ์ดในช่องเสียบการ์ดให้ถูกต้อง  ช่องเสียบซิม 1 ส าหรับ

เครือข่าย 4G  ช่องเสียบซิม 2 ส าหรับเครือข่าย 2G 
 

ใส่ซิมการ์ดด้วยความระมัดระวัง! 

 
 เสร็จแล้วใส่แบตเตอรี่และปิดฝาครอบด้านหลังเครื่องกลับเข้าที่ 
 

 
 
 

2.2 การใส่การด์หน่วยความจ า 

ส าหรับ i-mobile Y1 สามารถขยายหน่วยความจ าภายในด้วยการ์ดไมโคร 
SD สูงสุดถึง 32GB 
 ปิดโทรศัพท์มือถือ จากน้ันถอดฝาครอบด้านหลังและแบตเตอรี่ออก 
 ใส่การ์ดหน่วยความจ าลงในช่องเสียบ 
 

 

 



 

 เสร็จแล้วใส่แบตเตอรี่และปิดฝาครอบด้านหลังเครื่องกลับเข้าที่ 
 ใช้การ์ดหน่วยความจ าเฉพาะรุ่นที่รองรับกับอุปกรณ์น้ีเท่าน้ัน การ์ด

หน่วยความจ ารุ่นที่ไม่รองรับอาจท าให้การ์ดหรืออุปกรณ์และข้อมูลทีเ่กบ็
อยู่ในการ์ดเสียหายได้ 

 

3. การเช่ือมต่ออินเทอรเ์น็ต 

3.1 วิธีตัง้ค่าการใชง้านอินเทอรเ์น็ต: 

 ไปที่ การตั้งค่า (Setting) >ระบบไร้สายและเครือข่าย (Wireless & 
Networks) > อื่นๆ (More) > เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cellular 
Networks) > ชื่อจุดเชื่อมต่อ (Access Point Names) 

 ตามค่าเริ่มตน้ ผู้ให้บริการเครอืข่ายของคุณจะสง่การตัง้ค่าชื่อจุดเชือ่มตอ่
ผ่านทางเอ็สเอ็มเอส หรือมากับซิมการ์ดของคุณโดยอัตโนมัติ คุณอาจ
ต้องติดตั้งการตั้งค่าที่น่ัน หลังจากน้ัน คุณจะสามารถเลือกจากชื่อจุด
เชื่อมต่อที่ระบไุว้ ถ้าชื่อจุดเชื่อมตอ่ไม่ได้ระบไุว้โดยค่าเริ่มต้น โปรดติดตอ่
ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ 

 เมื่อต้องการเพิ่มชื่อผู้ ให้บริการจุดเชื่อมต่อ ไปที่การตั้งค่า>อื่นๆ>

เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่>ชื่อจุดเชื่อมต่อ>แตะปุ่ม  
ค าเตือน 

เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อทราบ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อจุดเชื่อมต่อที่คุณสมัครเป็นสมาชิกไว้ 
 
 หลังจากที่ได้เลือกหรือตั้งค่าชื่อจุดเชื่อมต่อแลว้ ไปที่ การตั้งค่า>ระบบไร้
สายและเครือข่าย>การใช้ข้อมูล>แตะที่ ข้อมูลโทรศัพท์มือถือ เพื่อเปิดใช้
งานการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  
3.2 การเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตผ่านระบบ Wi-Fi 

เมื่อต้องการเรียกดูอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi: 
 ไปที่เมนู>การตั้งค่า (Setting) > Wi-Fi 
 เปิดระบบ Wi-Fi เลือกการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ระบุอยู่ภายใต้เครือข่าย 

Wi-Fi  

4. การเช่ือมต่อเครอืข่ายและอปุกรณต่์างๆ 

โทรศัพท์ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับหลากหลายเครือข่ายและอุปกรณ์ต่าง 
ๆ รวมถึง Wi-Fi GPRS Bluetooth อุปกรณ์เชน่ชดุหูฟงั และคุณยังถ่ายโอน
ไฟล์ไปมาระหว่างคอมพิวเตอร์ผ่านสาย Data Cable ได้ด้วย 
4.1 การเชื่อมต่อกบัคอมพิวเตอร ์

เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิลที่ให้มา 
 ไปที่แถบการแจ้งเตือน  
 โทรศัพท์จะท าเครื่องหมายโดยอัตโนมัติบนโหมดถ่ายโอนไฟล์ (File 
transfers) เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ (MTP) ท าให้การ์ด SD ที่
เสียบอยู่ในเครื่องและหน่วยความจ าภายในเครื่องท าหน้าเป็น USB คุณจึง
จัดการไฟล์ได้โดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์  
เมื่อเสร็จแล้วและต้องการเลิกเชื่อมต่อ ให้คลิกที่โหมดน้ีอีกครั้ง (File 
transfers) เพื่อถอนการเชื่อมต่อการ์ด SD จากคอมพิวเตอร์และกลับมาใช้
งานกับโทรศัพท์อีกครั้ง 
 
 

 
 

ค าเตือน 
ขณะเชื่ อมต่อ USB คุณจะไม่สามารถใช้การ์ด  SD กับโทรศัพท์ได้  
แอพพลิเคชั่นทั้งหมดที่ใช้การ์ด SD จะท างานไม่ได้ ดังน้ัน ห้ามลบ/ย้าย
ข้อมูลบนแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ 
4.2 การเชื่อมต่อกบัอินเทอรเ์น็ต 

อ่านรายละเอียดในหัวข้อที่ 3  
4.3 การเชื่อมต่อกบัเครอืข่าย Wi-Fi  

อ่านรายละเอียดในหัวข้อที่ 3 
4.4 การจบัค ู่กบัอปุกรณบ์ลทูธู 

 ไปที่ การตั้งค่า (Setting) > Bluetooth 
 หาก Bluetooth ปิดอยู่ ให้เปิด Bluetooth โทรศัพท์ของคุณจะสแกน
และแสดงอุปกรณ์บลูทูธที่อยู่ในขอบเขต 
 หากอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ไม่ได้อยู่ในรายการ ให้ค้นหาต่อไป 
ถ้าโทรศัพท์หยุดสแกนก่อนที่จะค้นหาอุปกรณ์อื่นเจอ ให้แตะปุ่มสแกนหา
อุปกรณ์ 

 แตะหมายเลข ID ของอุปกรณ์อื่นในรายการเพื่อจับคู่ หากมีการให้ใส่
พาสเวิร์ด ให้ใส่พาสเวิร์ดบนเครื่องใดเครื่องหน่ึง จากน้ันใส่พาสเวิร์ด
เดียวกันน้ันในอุปกรณ์อีกเครื่องเพื่อจับคู่ หากจับคู่ส าเร็จ โทรศัพท์ของคุณ
จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์น้ัน 
4.5 การเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตผ่านโทรศพัท ์

สามารถเรียกดูอินเทอร์เน็ตบนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โทรศัพท์มือถือได้
โดย 
 เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB  
 ไปยัง การตั้งค่า >อื่น ๆ > ปล่อยสัญญาณเน็ตจากมือถือ (Tethering & 
Portable Hotspot) > ปล่อยสัญญาณผ่านสาย USB (USB tethering) 

5. การใชง้าน GOOGLE PLAY STORE 

ไปยังหน้าจอ idle แล้วคลิกไอคอน Google play store ถ้าคุณมีบัญชีใช้
งาน Google อยู่แล้วก็สามารถป้อนข้อมูล Google Account ได้โดยตรง 
ถ้ายังไม่มีบัญชีผู้ใช้ ให้คลิก “Or create a new account” เพื่อสร้างบัญชี
ผู้ ใช้ใหม่ ใส่ข้อมูลบัญชีกูเกิล (Google Account) อีเมล (Email) และ
รหัสผ่าน (password) หลังจากน้ันคุณจะเข้าไปที่ Google play store 

 



 
 

6. อพัเกรดซอฟตแ์วร ์(OTA) 

ค าเตือน: 
ก่อนด าเนินการ โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้: 
1. มีสัญญาณ Wi-Fi  
2. มีพลังงานแบตเตอรี่มากกว่า 40%. 
ตรวจสอบเฟิร์มแวร์ (firmware): 
ตรวจสอบรุ่นเฟิร์มแวร์ (version) ก่อนท าการอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบ 
การตั้งค่า >เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone)>สร้างหมายเลข (Build 
number) 
โหมดแอนดรอยด์ (Android): 
1.  คลิก ไอคอนอัพเดตซอฟต์แวร์ ”Software update” ในตัวจัดการ

แอพพลิเคชั่น (Application Manager) จากน้ันSoftware update จะ
เริ่มตรวจสอบเพื่ออัพเดต 

2. เลือกตกลง (ok) เครื่องจะพยายามติดต่อเซิร์ฟเวอร์ โดยอาจจะเกิด
เหตุการณ์ 3 กรณีดังน้ี: 

กรณีท่ี 1: ติดต่อเซิร์ฟเวอร์ส าเร็จ พบเฟิร์มแวร์ใหม่บนเซิร์ฟเวอร์ จากน้ัน
จะแสดงข้อมูลและรายละเอียดของแพคเกจเฟิร์มแวร์ใหม่ให้คุณเห็น 

 
 
กรณีท่ี 2: ไม่พบเฟิร์มแวร์ใหม่บนเซิร์ฟเวอร์ จะแสดงข้อความว่าไม่มีการ
อัพเดต ”No Update available” ถ้าคุณเลือกตกลง “ok”  ก็จะออกจาก
แอพพลิเคชั่น 
กรณีท่ี 3: ติดต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ส าเร็จ  จะแสดงข้อความว่าเครือข่าย
ผิดพลาด “Network error!” ถ้าคุณเลือกตกลง “ok”  ก็จะออกจาก
แอพพลิเคชั่น หรือถ้าคุณเลอืกยกเลกิ “Cancel” ก็จะออกจากแอพพลิเคชั่น 
3. อัพเดตอินเตอร์เฟซ (interface): 
3.1 เมื่อสิ้นสุดการดาวน์โหลด จะแสดงค าถามว่าคุณต้องการติดตั้งตอนน้ี

หรือไม่: ”Do you want to install now?” 
3.2 ถ้าเลือกตกลง (OK) โทรศัพท์จะเริ่มต้นใหม ่(reboot) และเข้าสู่โหมดการ

กู้คืน (Recovery Mode) 
3.3 ถ้าเลือกยกเลิก (Cancel) จะออกจากแอพพลิเคชั่น เมื่อคุณเข้าสู่

แอพพลิเคชั่นในครั้งต่อไป เครื่องจะขอให้คุณติดตั้ง (install) อีกครั้ง 
โหมดการกู้คืน (Recovery Mode): 
จะปรากฏรหัสและแถบสถานการณ์ท างานที่หน้าจอโทรศัพท์ เครื่องจะ
เริ่มต้น (reboot) ใหม่หลังจากกู้คืนเสร็จ จากน้ันจะเข้าสู่โหมดแอนดรอยด์
อีกครั้ง 

โหมดแอนดรอยด์ (Android Mode): 
ผลการอัพเดต: อัพเดตส าเร็จ 
ตรวจสอบเฟิร์มแวร์อีกครั้ง: 
ตรวจสอบรุ่นเฟิร์มแวร์อีกครั้งหลังจากการอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบอัพเดต
ซอฟต์แวร์ 
ไปที่การตั้งค่า >เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone)>สร้างหมายเลข (Build 
number) 

7. เง่ือนไขการรบัประกนั 

1.  อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ เครื่องชาร์จแบบพกพา เครื่องชาร์จ ชุดหูฟังไร้
สาย อยู่ในระยะเวลารับประกัน 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อ  

2.  แบตเตอรี่ ชุดหูฟัง USB การ์ดหน่วยความจ า สายเชื่อมต่อ อยู่ใน
ระยะเวลารับประกัน 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อ 

3.  การรับประกันน้ีครอบคลุมโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมภายใต้ยี่ห้อ 
“i-mobile” ที่ซื้อจากร้านไอโมบายบายสามารถ (I-mobile by Samart) 
และผู้แทนท าหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตใน
ประเทศไทยเท่านั้น 

4.  เงื่อนไขการรบัประกันโทรศัพท์มือถือและอุปกรณเ์สริมที่ซือ้จากประเทศ
อื่นนอกจากประเทศไทย จะอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้  ส าหรับ
ประเทศไทยผู้ซื้อรับทราบว่าระยะเวลาสิ้นสุดการรับประกันเป็นไปตามที่
ระบุในสติ๊กเกอร์รับประกันหรือบันทึกการซื้อของระบบ i-mobile 

5.  ภายในระยะเวลารับประกัน จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
อะไหล่ โปรดทราบว่า i-mobile สงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนอะไหล่ที่ช ารุด 

6.  i-mobile มอบการรับประกันโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมตาม
ข้อก าหนดและเงือ่นไขที่ระบุในกฎหมาย ทั้งน้ีไม่รวมถึงการขาย ความพึง
พอใจในสินค้า การสูญเสียประโยชน์หรือก าไรที่คาดหวัง การสูญหาย
หรือความเสียหายจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการสนทนา และ
ความไม่ต่อเน่ืองในการท างาน หรือการสูญหายของข้อมูลอันเกิดจาก
การใช้หรือการไม่สามารถใช้งาน  

7.  เครือข่ายเซลลูล่า/สัญญาณและเสียงที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือและ
อุปกรณ์เสริมเป็นบริการของผู้ให้บริการอิสระซึ่งไม่ใช่บริการของ i-

mobile  ดังน้ัน i-mobile ไม่รับผิดชอบกระบวนการท างาน ความพร้อม
ในการให้บริการ และพื้นที่ที่ครอบคลุม  

8.  โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมใด ๆ ที่ผ่านการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
อะไหล่แล้ว ระยะเวลาการรับประกันจะต่อเน่ืองจากการรับประกันที่ยัง
เหลืออยู่ต่อไปหรือ 60 วันนับจากวันที่ซอ่มแซม แล้วแต่วันใดที่ยาวนาน
กว่า  

9. ลูกค้าต้องจ่ายค่าซ่อมและค่าอะไหล่จากการซ่อมแซมทีไ่ม่ได้อยู่ในเงื่อนไข
การรับประกัน  

10.สติ๊กเกอร์การรับประกนับนโทรศัพท์มอืถอืต้องไม่ฉกีขาดเลอะเลอืนหรอืมี
รอยขูดขีดฆ่า 

 
การรบัประกนัจะไม่มีผลบงัคบัใชใ้นกรณีต่อไปน้ี 

1.  โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมช ารุดเสียหายเน่ืองจากการใช้งาน
ผิดปกติ ไม่เหมาะสม จัดเก็บไว้ในที่เปียกชื้นหรือที่มีความสูง หรือใน
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม  การเชื่อมต่อที่อาจเป็นสาเหตุความ
เสียหาย รวมทั้งอุบัตเิหตทุี่ไมอ่าจคาดการณล์ว่งหน้า การเปื้อนของเหลว
หรืออาหาร หรือการกระท าใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อ
โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม  

2.  โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ  
3.  โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมมีการซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ 

ปรับเปลี่ยน แก้ไข เชื่อมต่อ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก i-mobile 
4.  การใช้โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมร่วมกับหรือเชื่อมต่อกับ

โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมที่ไม่ผ่านการรับรองจาก i-mobile 
รวมทั้ งอุปกรณ์ เสริมอื่ นใด ๆ ที่ ไม่ เหมาะสมในการใช้ร่ วมกั บ
โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม 

5.  แสงสว่างและสีบนหน้าจออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยใน
โทรศัพท์มือถือแต่ละเครื่องและอุปกรณ์เสริม ซึ่งอาจมีผลต่อความสว่าง
หรือจุดด าบนหน้าจอที่เรียกว่า pixel defect จุดเสียบนจอน้ีเป็นความ
ผิดปกติที่ไม่สามารถแก้ไขได้ จุดเสีย 2 พิกเซลถอืว่าเป็นเรื่องทีย่อมรบัได ้
ทั้งน้ีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยบนภาพที่ถ่ายจากกล้องที่อาจเกิดขึ้นใน



โทรศัพท์มือถือบางเครื่องน้ันเป็นเรื่องปกติ และไม่ถือว่าโมดูลกล้อง
ท างานผิดปกติ  

6.  การแก้ไข มีรอยขูด ขีดฆ่าหมายเลข IMEI ของโทรศัพท์มือถือหรือ
อุปกรณ์เสริม รวมถึงหมายเลขการรับประกัน จะถือว่าเป็นการสิ้นสุด
การรับประกัน  

7.  ความเสียหายของฉลาก สติ๊กเกอร์รับประกันบนโทรศัพท์มือถือจะถือว่า
เป็นการสิ้นสุดการรับประกัน  

8.  i-Mobile ไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์จาก i-mobile จะท างานได้เทยีบเทา่
ความประสงค์ของคุณ หรือการท างานของซอฟต์แวร์จะไม่สะดดุหรือไมม่ี
ที่ติ  

9.  i-mobile ไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์เพิ่มเติมที่คุณดาวน์โหลดหรือติดตั้ง
เพื่อจุดประสงค์ในการท างานหรือความบันเทิงจะท างานได้เทียบเท่า
ความประสงค์ของคุณโดยปราศจากข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องที่
นอกเหนือการควบคุมของ i-mobile 

10. การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไม่ครอบคลุมความ
ผิดปกติของซอฟต์แวร์ใด ๆ หรือการเข้าถึงข้อมูลจากไวรัส หรือการ
เข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายในการท าธุรกรรม
ทางธนาคาร ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อมูลส าคัญใด ๆ หรือการใช้
โทรศัพท์มือถือในทางผิดกฎหมาย  

11.การรับประกันไม่ครอบคลุมการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้ง
แอพพลิเคชั่น เพลง วิดีโอ และสมาชิกภาพใด ๆ ที่ลูกค้าได้เคยซื้อไว้ 
ขณะใช้หรือขณะติดตั้งหรือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์  

12.การรับประกันไม่ครอบคลุมความรับผิดชอบการสูญหายของข้อมูลส่วน
บุคคล รวมทั้งแอพพลิเคชั่น เพลง วิดีโอ และสมาชิกภาพใด ๆ ที่ลูกค้า
ได้เคยซื้อไว้ ในระหว่างการซ่อมแซมที่ศูนย์บริการของ i-mobile  

13.การรับประกันไม่ครอบคลมุความเสยีหายทีเ่กิดขึ้นจากการใชอุ้ปกรณใ์ดๆ 
ภายใต้ยี่ห้อ “i-mobile” กับผลิตภัณฑอ์ื่นทีไ่ม่ใช่ผลติภณัฑ์ของ i-mobile 

14.การรับประกันไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการประสานงานกับ i-
mobile เพื่อการแก้ปัญหาและกระบวนการน าส่งเพื่อเข้ารับบริการ
ตรวจสอบและซ่อมแซม 

 
 

7. ศนูยบ์ริการของไอโมบาย 

เดอะมอลล์บางกะปิ 
เลขที่ 2S-c9A1B ชั้น2 โซนกลาง (ตรงข้าม City bank) 
ห้างเดอะมอลล์บางกะปิ ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ       
กทม. 10240 
อิมพีเรียลส าโรง 
เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 อาคารห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียบเวิลด์ส าโรง 
ห้ อง เลขที่  BF-16 ชั้ น ใต้ ดิ น  ถ .สุ ขุ ม วิ ท  ต .ส า โร ง เห นือ  อ . เมื อ ง                 
จ.สมุทรปราการ 10270 
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 
เลขที่ 99,99/9 หมู่ 2 ห้องเลขที่ 430 ชั้นที่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด    
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
มาบุญครอง(Service)ช้ัน 2 
เลขที่ 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 2 ต าแหน่งที่ 2D-02, 2D-05 
ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต 
เลขที่ 94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ห้องเลขที่ 004 -005 ชั้น 3     
ร้านฟิวเจอร์โฟนแอท ฟิฟตี้นาย โซนเซ็นทรัล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 
เซ็นทรัลพระราม 2 
เลขที่ 128 หมู่ที่ 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรลัพลาซา่พระราม 2 ชั้น 2            ถ.
พระรามที่ 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 
แฟช่ันไอซ์แลนด์ 
เลขที่ 587,589 ศูนย์การค้าแฟชัน่ไอส์แลนด์ พื้นที่หมายเลข 3056 ชั้นที่ 3 
ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230 
เดอะมอลล์บางแค 
ห้างเดอะมอลล์บางแค ชั้น 3 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ(หลักสอง) 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 
เดอะมอลล์ท่าพระ 
เลขที่ 99 ห้องหมายเลข 2S-L4 ชั้น 2 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลลท์า่พระ 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 

เดอะมอลล์งามวงค์วาน 
เลขที่ 30/39-50 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงค์วาน ชั้น 3          
ห้องเลขที่ 3A-L9 ถ.งามวงค์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 
11000 
เซ็นทรัลป่ินเกล้า 
เลขที่ 7/393 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาปิ่นเกล้า ชั้นที่ 4     
ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 
ซีคอนสแควร์ 
เลขที่ 55/2 ศูนย์การซคีอนสแควร์ ชั้นที่ 2 (อยู่ในส่วนโลตัส) ถ.พัฒนาการ 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250 
I-mobile สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ท เชียงใหม่ 
เลขที่ 2 ห้องเลขที่ 344 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า       
ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
I-mobile สาขาขอนแก่น 
อาคารพาณิชย์ เลขที่ 381/48 หมู่ที่ 17 (ใกล้สี่แยกเทคโนภาค) 
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
I-mobile สาขาอุบลสแควร์ 
4/3 อุบบสแควร์ (ติดบิ๊กซีอุบล) เลขที่ห้องชุด B/D07 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
I-mobile สาขาหาดใหญ ่
อาคารพาณิชย์ เลขที่ 654 ถ.เพชรเกษม ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


