
                  รายการอุปกรณสําหรับมือถือ ทุกรุนทุกยี่หอ และบริการตาง ๆ 
E.N.Electronic & Technology
ยี่หอ-รุนมือถือ และรายการสินคา

แบตเตอรี่
1 ยี่หอโมโตโรลา(Motorola) รุน T190/T191
2 ยี่หอโมโตโรลา(Motorola) รุน M30
3 ยี่หอโมโตโรลา(Motorola) รุน  T300/T180
4 ยี่หอโมโตโรลา(Motorola) รุน  T2288
5 ยี่หอโมโตโรลา(Motorola) รุน  Startac/StarTacX  แบบหนา
6 ยี่หอโมโตโรลา(Motorola) รุน  Startac/StarTacX  แบบบาง
7 ยี่หอโมโตโรลา(Motorola) รุน Startac V Series /T189/2088/3688
8 ยี่หอโมโตโรลา(Motorola) รุน  C350
9 ยี่หอโมโตโรลา (Motorola) รุน E360
10 ยี่หอโมโตโรลา (Motorola) รุน V8088  หรือเรียกวา V ยิ้ม
11 ยี่หอโมโตโรลา (Motorola) รุน T2688

12 ยี่หอโนเกีย (NOKIA) รุน 252/250
13 ยี่หอโนเกีย (NOKIA) รุน 3210
13 ยี่หอโนเกีย (NOKIA) รุน 5110/5130/6110 แบบสั่นได หนา 11 มิล
14 ยี่หอโนเกีย (NOKIA) รุน 5110/5130/6110  แบบสั่นไมได หนา 11 มิล
15 ยี่หอโนเกีย (NOKIA) รุน 3310/3330/3350/3315/3530 แบบบาง
16 ยี่หอโนเกีย (NOKIA) รุน 3310/3330/3350/3315/3530 แบบหนา
17 ยี่หอโนเกีย (NOKIA) รุน 5130/6110  แบบบาง 8 มิล  สั่นไมได
18 ยี่หอโนเกีย (NOKIA) รุน 5130/6110  แบบบางมากๆ  5 มิล  สั่นไมได
19 ยี่หอโนเกีย (NOKIA) รุน 5130/6110  แบบบาง 8 มิล  สั่นได
20 ยี่หอโนเกีย (NOKIA) รุน 5130/6110  แบบบางมาก ๆ 5 มิล  สั่นได
21 ยี่หอโนเกีย (NOKIA) รุน 8210/8250/8310/8850/5210/6510
22 ยีหอโนเกีย (NOKIA) รุน 7210/8910/7650/2100
23 ยี่หอโนเกีย (NOKIA) รุน 3650/6610
24 ยี่หอโนเกีย (NOKIA) รุน 6100

25 ยี่หออิริคสัน (Ericsson) รุน 237/238/338/388  แบบหนา
26 ยี่หออิริคสัน (Ericsson) รุน 237/238/338/388  แบบบาง 8 มิล
27 ยีหออิริคสัน (Ericsson) รุน  628/688/888  แบบหนา
28 ยีหออิริคสัน (Ericsson) รุน  628/688/888  แบบบาง 8 มิล
29 ยี่หออิริคสัน (Ericsson) รุน  738/768/788/T10/T18
30 ยี่หออิริคสัน (Ericsson) รุน  A2618/A2628
31 ยี่หออิริคสัน (Ericsson) รุน  T100
32 ยี่หออิริคสัน (Ericsson) รุน  T200
32 ยี่หออิริคสัน (Ericsson) รุน  T28/T29/T39
33 ยี่หออิริคสัน (Ericsson) รุน  T68i
34 ยีหออิริคสัน (Ericsson) รุน  A3618
35 ยี่หอซีเมนส (SIEMENS) รุน C25/C28
36 ยี่หอซีเมนส (SIEMENS) รุน A35/A36/A40
37 ยี่หอซีเมนส (SIEMENS) รุน C55/A55/S57
38 ยี่หอซีเมนส (SIEMENS) รุน C35/S35/M35/ME45
39 ยี่หอซีเมนส (SIEMENS) รุน C45/A50

40 ยี่หอซัมซุง (SAMSUNG) รุน  T100
41 ยี่หอซัมซุง (SAMSUNG) รุน  V200
42 ยี่หอซัมซุง (SAMSUNG) รุน  S300
43 ยี่หอซัมซุง (SAMSUNG) รุน  T400
44 ยี่หอซัมซุง (SAMSUNG) รุน  T500/S200
45 ยี่หอซัมซุง (SAMSUNG) รุน  A800
46 ยี่หอซัมซุง (SAMSUNG) รุน  T200
47 ยี่หอซัมซุง (SAMSUNG) รุน  SCH-A564 ( ฮัท เฉพาะกรุงเทพฯและภาคกลาง)

48 ยี่หออัลคาเทล(ALCATEL) รุน  OTE300/301/302/303
49 ยี่หออัลคาเทล(ALCATEL) รุน  OTE310/311



ยี่หอ-รุนมือถือ และรายการสินคา
แบตเตอรี่

50 ยี่หอฟลลิปส( Phillip) รุน  Savy

51 ยี่หอมิตซูบิชิ (Mitsubishi) รุน Trium

52 ยี่หอพานาโซนิค(Panasonic) รุน GD55  มีสีขาวและบรอนด

53 ยี่หอเอนจอย (N-Joy)  รุน  N-Joy

54 ยี่หอดีบีเทล (DB TEL) รุน 2048  (ยีหอใหม และรุนใหม)

55 ยี่หอซันโย (SANYO)  รุน SCP-550 (ฮัท เฉพาะกรุงเทพฯและภาคกลาง)

สมอลลทอลค ( Small Talk)  เปนหูฟงและไมค 
ยี่หอ-รุนมือถือ และรายการสินคา

1 สําหรับมือถือยีหอโนเกีย (NOKIA) รุน 5110/5130/6110/6150/6210/7110  มีปุมสําหรับกดรับ-วางสาย
2 สําหรับมือถือยีหอโนเกีย (NOKIA) รุน 3210/3310/3330/8210/8250/8310/8850  มีปุมสําหรับกดรับ-วางสาย
3 สําหรับมือถือยี่หอโนเกีย (NOKIA) รุน 3310 แบบสายยืดได   มีสีดํา,สฟา,สีชมพู,สีใส
4 สําหรับมือถือยี่หอโนเกีย (NOKIA) รุน 3310 แบบ 2 หูและสายยืดได   มีสีดํา,สฟา,สีชมพู,สีใส
5 สําหรับมือถือยี่หอโนเกีย (NOKIA) รุน 3310 แบบสายตรง สายยืดไมได   มีสีดํา,สฟา,สีชมพู,สีใส
6 สําหรับมือถือยี่หอโนเกีย (NOKIA) รุน 7210/7250/6100/6610

7 สําหรับมือถือยี่หอโมโตโรลา(Motorola)รุน T180/T189/T190/T191/300/2288/V Series
8 สําหรับมือถือยี่หอโมโตโรลา(Motorola)รุน  Startac  V   สายยืดได สีดํา

9 สําหรับมือถือยี่หออิริคสัน (Ericsson) รุน 738/788/628/688/768/888/T10/T18
10 สําหรับมือถือยี่หออิริคสัน (Ericsson) รุน T20/T28/T29/T39/T65/T68/A2618/A3618/T100มีปุมกดสําหรับรับและวางสาย
11 สําหรับมือถือยี่หออิริคสัน (Ericsson) รุน  T28   สายยืดได  สีดํา

12 สําหรับมือถือยี่หอซีเมนส (SIEMENS) รุน  C25/C28
13 สําหรับมือถือยี่หอซีเมนส (SIEMENS) รุน  C35/S35/S45/M35/A36/A40/SL45/S45/ME45 มีปุมกดรับและวางสาย
14 สําหรับมือถือยี่หอซีเมนส (SIEMENS) รุน  C45/A36/A40/SL45/S45/ME45  มีปุมสําหรับกดรับและวางสาย
15 สําหรับมือถือยี่หอซีเมนส (SIEMENS) รุน  C35  สายยืดได สีดํา
16 สําหรับมือถือยี่หอซีเมนส (SIEMENS) รุน  C45  สายยืดได สีดํา

17 สําหรับมือถือยี่หอฟลลิปส (Phillip)   รุน  Savy/Xenium

18 สําหรับมือถือยี่หอมิตซูบิชิ (Mitsubishi)  รุน  Trium  Mars

สายชารจบาน
ยี่หอ-รุนมือถือ และรายการสินคา

1 สําหรับมือถือยี่หอโนเกีย (NOKIA)  รุน 3310/8210/8250 
3 สําหรับมือถือยี่หอโนเกีย (NOKIA) รุน 3310/3315/8310  
4 สําหรับมือถือยี่หอโนเกีย (NOKIA) รุน 6100 

5 สําหรับมือถือยี่หอโมโตโรลา (Motorola) รุน  StartacX-Series/V-Series  
6 สําหรับมือถือยี่หอโมโตโรลา (Motorola) รุน T180/T189/T300/T2288  
7 สําหรับมือถือยี่หอโมโตโรลา (Motorola) รุน T190/T191  

8 สําหรับมือถือยี่หอซีเมนส  (SIEMENS) รุน C25/C35/C45/S35/SL45/A35/A46/A40 

9 สําหรับมือถือยี่หอซันโย (SANYO)   (Hutch  เฉพาะกรุงเทพฯและภาคกลาง)

สายชารจบาน แบบมีไอซี (IC) ควบคุมไฟ (ไฟ 2  สี)
ยี่หอ-รุนมือถือ และรายการสินคา

1 สําหรับมือถือยี่หอโนเกีย(NOKIA) รุน 5110/5210/3210/3310/8210/8250 

2 สําหรับมือถือยี่หอซีเมนส(SIEMENS) รุน C25/C35/C45/S35/SL45/A35/A36/A40
3 สําหรับมือถือยี่หอซีเมนส (SIEMENS)รุน C55/A55/S57

4 สําหรับมือถือยี่หออิริคสัน(Ericsson)  รุน T100/T200/T20/T28/T39/T65/T66/T68/A2618/A3618



5 สําหรับมือถือยี่หออิริคสัน(Ericsson)  รุน 738/788/628/688/888/T10/T18/A1018

6 สําหรับมือถือยี่หอโมโตโรลา(Motorola) รุน  T190/T191/C300/C330/350
7 สําหรับมือถือยี่หอโมโตโรลา(Motorola) รุน  T180/T300/T2288
8 สําหรับมือถือยี่หอโมโตโรลา (Motorola) รุน  V60/V66/V70
9 สําหรับมือถือยี่หอพานาโซนิค (Panasonic) รุน GD55
10 สําหรับมือถือยี่หอพานาโซนิค (Panasonic) รุน GD88/GD75/GD52/GD68/GD92

11 สําหรับมือถือยี่หอซัมซุง (SAMSUNG) รุน  V200

12 สําหรับมือถือยี่หอมิตซูบิชิ (Mitsubishi) รุน Truim

13 สําหรับมือถือยี่หอ N-Joy

14 สําหรับมือถือยี่หอแอลจี (LG) รุน W3000

สายชารจรถ
ยี่หอ-รุนมือถือ และรายการสินคา

1 สําหรับมือถือยี่หอโนเกีย(NOKIA)ทุกรุน  

2 สําหรับมือถือยี่หออิริคสัน(Ericsson) รุน 738/788/628/688/888/T10/T18
3 สําหรับมือถือยี่หออิริคสัน(Ericsson) รุน T100/T20/T28/T65/T66/T68/A2618/A2628/A3618 

4 สําหรับมือถือยี่หอโมโตโรลา (Motorola)  รุน Startac Series/V-Series/T189/2088/V-3688/V-8088 
5 สําหรับมือถือยี่หอโมโตโรลา (Motorola)  รุน  T300/T180/T189/T2288 
6 สําหรับมือถือยี่หอโมโตโรลา (Motorola)  รุน  T191/T90 

7 สําหรับมือถือยี่หอซีเมนส ( Motorola) รุน  C25/C28/S25/S35/S45/A35/A36/A40  

8 สําหรับมือถือยี่หออัลคาเทล (Alcatel) รุน DB/OT300/302/303  
**ขายบัตรเติมเงินทุกระบบ ทุกราคา  D-Prompt ,Just Talk, วัน ทู คอล (1-2-call), PCT ท้ังปลีก-สง
**ขายเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด ทุกยี่หอ ทุกราคา เครื่องใหม ประกันศูนย  ซื้อเงินสด  ราคาพิเศษ 
มีสวนลดให ถูกกวาราคาตามตามทองตลาด  ท้ังปลีกและสง ท่ัวประเทศ
**ซอมเครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิคส ทุกชนิด ทุกรุน ทุกยี่หอ ราคาพิเศษ บริการรับสงฟรีถึงท่ี
   (ในเขตพื่นท่ีบริการ)  พรอมการรับประกันหลังซอม
** จําหนายมือถือ เครื่องใหม  เครื่องเปลา ปลีก-สง พรอมเบอรและซอมมือถือทุกรุน ทุกยี่หอ ทุกอาการ ราคาพิเศษ พรอมการรับประก
**  ซอม แกไข ประกอบชุดคอมพิวเตอร พรอมติดตั้งโปรแกรมราคาพิเศษ จําหนายช้ินสวนตางๆ
**  เขียนโปรแกรม พัฒนาโปรแกรมตางๆ ตามความตองการของลูกคา ท้ังเปนแบบ Desktop
Application ,Web Application, Microcontroller, Database,Project ตางๆ ,Electronic Design
หมายเหตุ  1.ราคา หรือรายการสินคาที่ไมมีในรายการกรุณาโทรสอบถามที่ 06-3776215
                  2. สินคาทุกรายการเปนสินคาเกรด A  รับประกัน 6 เดือน  (ตามเงื่อนไขการรับประกัน)
                  3. สนใจสินคารับประกัน  1  ปโทรสอบถามไดที่ 06-3776215, 02-8979285 กด 9 (กรุงเทพฯและปริมณฑล)
   ดูรายละเอียดสินคาเพิ่มเติมไดที่ www.geocities.com/thaigsm

รับสมัครตัวแทนจําหนายทั่วประเทศ  รายไดดี ไมตองลงทุน  โทรดวน 06-3776215
1. ไมตองเสียคาสมัครเปนตัวแทนจําหนาย
2. ไมตองเสียคาโทรศัพทในการติดตอสั่งซ้ือสินคา
 3.   ไมมีผลกระทบตองานที่ทําอยู สําหรับพนักงานประจํา  หรือการเรียน สําหรับนักศึกษา
4. ไมจําเปนตองมีความรู  หรือประสบการณก็สามารถทําได  
ทางเราจะควรแนะนําและทําเอกสารประกอบการขายใหฟรี
5. มีรายไดเพิ่มเติมจากงานประจําสําหรับพนักงานประจํา  มีเงินสําหรับใชจายเพิ่มสําหรับ
นักศึกษา
6. ซื้อสินคาใชเองไดในราคาถูกกวาเดิมที่เคยซื้อ เชน บัตรเติมเงิน แบตเตอรี่และอื่น ๆ


