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1. ความเป)นมาของโครงการ 
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ�านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ! ได"ดําเนินการปรับปรุงภาพการออกอากาศ

ของสถานีวิทยุโทรทัศน!การศึกษาทางไกลผ�านดาวเทียม จากระบบความคมชัดมาตรฐาน (Standard Definition : 
SD) เป;นระบบความชัดสูง (High Definition : HD) และพัฒนาช�องทางการรับชมรายการผ�านทางเว็บไซต! 
www.dltv.ac.th และ แอปพลิเคช่ัน DLTV เพ่ือเพ่ิมช�องทางการสื่อสารท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน ตามนโยบายของ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ�านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ! ท่ีมุ�งเน"นในการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ให"เกิดความ
เท�าเทียมและการส�งเสริมการเรียนรู" ตลอดชีวิต นอกจากน้ันยังมีการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ออกอากาศของห"องเรียนต"นทางโดยการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู" สื่อประกอบการสอน เทคนิคการสอนของครู
ต"นทาง และส�วนสําคัญคือโรงเรียนปลายทางเปQาหมายการประเมินท่ีจําเป;นจะต"องได"รับการพัฒนาอุปกรณ!การรับ
สัญญาณท่ีมีประสิทธิภาพด"วย 

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ�านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ! จึงดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
อุปกรณ!โรงเรียนปลายทางเปQาหมายการประเมิน เพ่ือพัฒนาโรงเรียนปลายทางเปQาหมายการประเมิน โดยการ
สนับสนุนอุปกรณ!การรับสัญญาณท่ีมีประสิทธิภาพให"กับโรงเรียนเปQาหมายดังกล�าว ประจําปRการศึกษา 2562 
จํานวนท้ังสิ้น 1,750 โรงเรียน 
 

2. วัตถุประสงค�ของโครงการ 
1) เพ่ือจัดสรรอุปกรณ!สําหรับการจัดการศึกษา ด"วยระบบการศึกษาทางไกลผ�านดาวเทียมให"โรงเรียน

ปลายทางเปQาหมายการประเมิน 
2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ด"วยระบบการศึกษาทางไกลผ�านดาวเทียมของ

โรงเรียนปลายทางเปQาหมายการประเมิน 
3) เพ่ือติดตามการจัดการเรียนการสอน ด"วยระบบการศึกษาทางไกลผ�านดาวเทียม ได"สะดวกและ

รวดเร็วยิ่งข้ึน 
 

3. รายละเอียดสถานท่ีติดตั้งของโครงการ 
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ�านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ! กําหนดส�วนดําเนินการจัดหาและติดตั้ง

อุปกรณ!จําแนกตามกลุ�มโรงเรียนปลายทางเปQาหมายการประเมินเป;น 2 ส�วน รายละเอียดดังน้ี 
 
สCวนท่ี 1 ดําเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ!สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ด"วยระบบการศึกษา

ทางไกลผ�านดาวเทียมของโรงเรียนปลายทางเปQาหมายการประเมิน  ได"แก� 
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1) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
2) โรงเรียนสังกัดองค!การปกครองส�วนท"องถ่ิน  
3) โรงเรียนสังกัดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  
4) โรงเรียนพระปริยติธรรมแผนกสามัญศึกษา  
5) โรงเรียนประชารัฐ 2 สังกัดสํานักงานพ้ืนท่ีประถมศึกษา  

 
สCวนท่ี 2 ดําเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ!สําหรับโรงเรียน 
1) โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
2) โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
3) โรงเรียนราชประชานุเคราะห! สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน  
4) ศูนย!การเรียนรู"ชุมชน สังกัดสํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

 
 

4. รายการอุปกรณ� 

ท่ี รายการ 

1 ชุดจานรับสญัญาณดาวเทียมหัวรบัสัญญาณระบบ KU Band พร"อมสายเช่ือมต�อและอุปกรณ!ต�อส�วนควบ 
2 กล�องรับสญัญาณโทรทัศน!ระบบแอนดรอยด!ทีวี (Android TV Box) 
3 สมาร!ททีวีขนาดไม�น"อยกว�า 55 น้ิว พร"อมขาตั้งแบบล"อเลื่อน 
4 กล�องรับสญัญาณดาวเทียม (IRD) ระบบ KU Band 
5 เครื่องคอมพิวเตอร!โน"ตบุcค (Notebook)  
6 อุปกรณ!กระจายสัญญาณ (L2 Gigabit Switch) ขนาดไม�น"อยกว�า 16 ช�อง 
7 อุปกรณ!ค"นหาเส"นทางเครือข�าย (Gigabit Wireless Router) 
8 เครื่องพิมพ!เอกสารขาว-ดํา Multifunction แบบ Laser 
9 จุดเช่ือมต�อสายแลน (LAN) 
10 จุดจ�ายกระแสไฟฟQา (แบบ 2 เต"ารบั) 
11 ติดตั้งชุดจานรับสญัญาณดาวเทียม 
12 จัดส�งและติดตั้งกล�อง Digital Life Box 
13 จัดส�งและติดตั้งทีวีขนาดไม�น"อยกว�า 49 น้ิว 
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5. Network Diagram 
1) ภาพรูปแบบการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ Android (Digital Life Box) 

 
 

 
หมายเหตุ : เฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. ขนาดเล็ก (ยกเว�นโน�ตบุ�ค) โรงเรียน ปชร.2  จัดสรร เฉพาะ ทีวี Digital Life และ 

Android Box, สังกัด อปท. , สังกัดตชด.  และรร.พระปริยัติธรรม  
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2) รูปแบบการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU Band แบบ HD (กลุ�ม ก) 

 
 

 
หมายเหตุ : เฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมขนาดเล็ก 
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3) รูปแบบการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU Band แบบ HD (กลุ�ม ข) 

 

 
หมายเหตุ : เฉพาะรร.ราชประชานุเคราะห< และศูนย<การเรียนรู�ชุมชน 

ข"อพิจารณาเพิ่มเติมในการติดต้ังอุปกรณ!แต�ละรายการ 
1. ในการติดต้ัง ณ สถานท่ีจริง ให"พิจารณาตามความเหมาะสมของแต�ละโรงเรียน โดยให"ยึดตามจํานวนห"องเรียนและความ

ต"องการของโรงเรียนเป;นสําคัญ 
2. ในกรณีท่ีโรงเรียนมีระบบเครือข�ายเดิมอยู�แล"ว ให"พิจารณาประสิทธิภาพของ Wireless Router ใหม�กับของเดิม โดยให"

ติดต้ังอุปกรณ!ท่ีมีประสิทธิภาพดีกว�าและเก็บอุปกรณ!อีกชุดไว"สํารอง ท้ังน้ีการเปล่ียน Router ใหม� ให"คํานึงถึงผลกระทบ
ต�อการใช"งานในส�วนอื่นของระบบเดิมด"วย 
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6. การใชAงานอุปกรณ� 

6.1 สมาร�ททีวีขนาดไมCนAอยกวCา 55 นิ้ว (LED TV SAMSUNG รุCน HG55AJ690U) 
 

1) LED TV SAMSUNG รุ�น HG55AJ690U ใช"ในการรับชมภาพและเสียงจากอุปกรณ! กล�อง Android Box 
SAMART รุ�น DLTV-ATV หรือ กล�องรับสัญญาณดาวเทียม IRD Thaisat Extreme 2 รุ�น HS-DT2A  
ซ่ึงเช่ือมต�อผ�านสาย HDMI 

 
 
 

2) LED TV SAMSUNG รุ�น HG55AJ690U จะมีไฟ LED แสดงสถานะการทํางานใต"เครื่อง ดังแสดงในภาพ 

 ไฟแสดงสถานะสีแดงค"าง หมายถึง ทีวีถูกปrดอยู� มีไฟเลี้ยงเข"าเครื่อง สามารถกดปุsม Power  

ท่ีทีวี หรือท่ี Remote  เพ่ือเปrดทีวี 

 ไฟแสดงสถานะสีแดงไม�ติด หมายถึง กรณีทีวีเปrดอยู� จะมีภาพแสดงบนหน"าจอทีวี หรือ กรณ ี
ไม�มีแหล�งจ�ายไฟเลี้ยงทีวีจะไม�ทํางาน 
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3) ส�วนทางด"านหลัง จะมี Port เช่ือมต�อสญัญาณภาพและเสียงแบบ HDMI และปลั๊กไฟเลี้ยงอุปกรณ! 
 

 

 

4) สามารถใช" Remote ในการควบคุมการทํางานของทีวีได" รายละเอียดดังน้ี 
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6.2 กลCองรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ KU Band  

(IRD Thaisat Extreme 2 รุCน HS-DT2A) 
 

1) อุปกรณ!กล�องรับสัญญาณดาวเทียม IRD Thaisat Extreme 2 รุ�น HS-DT2A ทําหน"าท่ีรับสัญญาณช�อง
โทรทัศน!ทางไกลผ�านดาวเทียม DLTV 

 
 

2) ไฟแสดงสถานะการทํางานของกล�องอยู�ท่ีด"านหน"า ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
 

 
 

1. ไฟแสดงสถานะไฟเลี้ยงอุปกรณ� 

สีแดงคAาง มีไฟเลี้ยงเข"าอุปกรณ! 
ไมCติด ไม�มีไฟเลี้ยงเข"าอุปกรณ! 

2. ไฟแสดงสถานะการรับสัญญาณดาวเทียม 

สีเขียวคAาง สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได" 
ไมCติด อุปกรณ!อยู�ในสถานะปrด หรือ อุปกรณ!อยู�ในสถานะเปrด แต�ไม�สามารถรับสัญญาณ

ดาวเทียมได" 

3. หนAาจอแสดงหมายเลขชCอง 

อุปกรณ�อยูCในสถานะเปmด จะแสดงหมายเลขช�องท่ีกําลังรับชม 
อุปกรณ�อยูCในสถานะปmด จะแสดงเป;นนาฬิกา 

กรณีท่ีพบวCาไมCมีไฟเลี้ยงเขAาอุปกรณ� ใหAทําการตรวจสอบปลั๊กไฟดAานหลังของอุปกรณ�วCาหลุด, หลวมหรือไมC 
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6.3 อุปกรณ�กระจายสัญญาณ (Network Switch D-Link รุCน DGS-1210-20) 
 

1) อุปกรณ! Network Switch D-Link รุ�น DGS-1210-20 ทําหน"าท่ีกระจายสัญญาณ Internet และกระจาย
สัญญาณให"กับอุปกรณ! Network ท่ีนํามาเช่ือมต�อ เช�น กล�องรับสัญญาณดาวเทียม DTV รุ�น Digital 
Life, กล�อง Android Box SAMART รุ�น DLTV-ATV เป;นต"น 

 
 

2) อุปกรณ! Network Switch จะมีไฟ LED แสดงสถานการณ!ทํางานอยู�ท่ีด"านหน"า ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
 

 
 

หมายเลข 1 ไฟ Power แสดงสถานะการเชื่อมตCอกับแหลCงจCายไฟ 

สีเขียวคAาง อุปกรณ!กําลังทํางาน 
ไมCมีไฟ อุปกรณ!ถูกปrดอยู�, อุปกรณ!ไม�ได"เช่ือมต�อกับแหล�งจ�ายไฟ 

หมายเลข 2 ไฟประจํา Port Lan (Port 1-16) แสดงสถานะการทํางานของ Port 

สีเขียวคAาง เช่ือมต�อกับอุปกรณ!ด"วย Port Speed 1000 Mbps 
สีเขียวกระพริบ มีการรับ-ส�งข"อมูลด"วย Port Speed 1000 Mbps 
สีสAมคAาง เช่ือมต�อกับอุปกรณ!ด"วย Port Speed 10/100 Mbps 
สีสAมกระพริบ มีการรับ-ส�งข"อมูลด"วย Port Speed 10/100 Mbps 
ไมCมีไฟ ไม�มีการเช่ือมต�อกับอุปกรณ!, อุปกรณ!ท่ีนํามาเช่ือมต�อถูกปrดอยู� 

กรณีท่ีพบวCาไฟ LED ไมCติด ใหAทําการตรวจสอบปลั๊กไฟดAานหลังของอุปกรณ�วCาหลุด, หลวมหรือไมC 

***หมายเหตุ : หากอุปกรณ< Network Switch D-Link รุHน DGS-1210-20 ถูกปMดอยูH จะทําให�อุปกรณ< 
Network ท่ีตHอพHวงภายในระบบไมHสามารถใช�งานได� 



โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ�โรงเรียนปลายทางเป�าหมายการประเมิน 
จํานวน 1,750 โรงเรียน 
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6.4 อุปกรณ�คAนหาเสAนทางเครือขCาย (Wireless Router D-link รุCน DIR-868L) 
 

1) อุปกรณ! Wireless Router D-link รุ�น DIR-868L ทําหน"าท่ีเช่ือมต�อระบบ Internet และ แจก IP DHCP 
ให"กับอุปกรณ!ท่ีนํามาเช่ือมต�อใช"งานในระบบ สามารถปล�อยสัญญาณ WiFi ได"ท้ังย�าน 2.4 GHz และ 
ย�าน 5 GHz 

 
 

2) อุปกรณ! Wireless Router จะมีไฟ LED แสดงสถานะการทํางานอยู�ท่ีด"านหน"า ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

 
 

หมายเลข 1 ไฟ Power แสดงสถานะการเชื่อมตCอกับแหลCงจCายไฟ 

สีเขียวคAาง อุปกรณ!ทํางานปกติ 
สีเขียวกระพริบ อุปกรณ!กําลังทํางานใน Mode WPS 
สีสAมคAาง อุปกรณ!กําลัง Boot 

หมายเลข 2 ไฟ Internetแสดงสถานะการเชื่อมตCอกับ Port Internet 

สีเขียวคAาง อุปกรณ!สามารถเช่ือมต�อกับ Internet ได"ปกติ 
สีสAม อุปกรณ!ไม�สามารถเช่ือมต�อกับ Internet 
กรณีท่ีพบวCาไฟ LED ไมCติด ใหAทําการตรวจสอบปลั๊กไฟดAานหลังของอุปกรณ�วCาหลุด, หลวมหรือไมC และ
ตรวจสอบ Switch ดAานหลังของอุปกรณ�วCาอยูCในตําแหนCง ON ดังภาพหรือไมC ดังแสดงในภาพ 



โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ�โรงเรียนปลายทางเป�าหมายการประเมิน 
จํานวน 1,750 โรงเรียน 
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***หมายเหตุ : หากอุปกรณ< Wireless Router D-link รุHน DIR-868L ถูกปMดอยูH จะทําให�ไมHสามารถ 
ใช�งาน Internet ได� และไมHสามารถใช�งาน WiFi ได� รวมถึงอุปกรณ< Network ท่ีตHอพHวงภายในระบบไมHสามารถใช�
งานได� 
 

6.5 เครื่องพิมพ�เอกสารขาว-ดํา Multifunction แบบ Laser 

(Brother รุCน MFC-L2715DW) 
 

1) อุปกรณ! Printer Brother รุ�น MFC-L2715DW เป;นเครื่องพิมพ!เลเซอร! มัลติฟ}งก!ชันขาวดํา เเละยังเป;น
เครื่องพิมพ! ท่ีรวบรวมความสามารถในการพิมพ!แบบไร"สาย และการสั่งงานพิมพ! ท่ีเช่ือมต�อกับ
โทรศัพท!มือถือ สเเกน เเละถ�ายเอกสารได" 

 



โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ�โรงเรียนปลายทางเป�าหมายการประเมิน 
จํานวน 1,750 โรงเรียน 
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2) อุปกรณ! Printer มีแผงควบคุมการทํางานของเครื่อง ดังน้ี 
 

 
 

หมายเลข รายละเอียด 
1 ปุsมสัมผัสคร้ังเดียว – บันทึกและเรียกคืนหมายเลขแฟกซ!และโทรศัพท!สูงสุดแปดหมายเลข 

          เพื่อเข"าถึงหลายเลขแฟกซ!และโทรศัพท!แบบสัมผัสคร้ังเดียวท่ีจัดเก็บไว" รายการท่ี 1-4 กดปุsมสัมผัสคร้ังเดียวท่ี
กําหนดให"หมายเลขน้ัน หมายเลขแฟกซ!และโทรศัพท!แบบสัมผัสคร้ังเดียวท่ีจัดเก็บไว" รายการท่ี 5-8 กดค"างไว"ที่ Shift 
(Shift) ขณะท่ีกดปุsม 

2 ปุsมฟ}งก!ชัน 

 ปุsม Redial/Pause : โทรซํ้า/พักสาย 

 ปุsม Hook : วางสาย 

 ปุsม WiFi : เช่ือมต�อ WiFi กับอุปกรณ!อื่นๆ 

 ปุsม 2 in 1 (ID) Copy : ใช"ทําสําเนาบัตรประจําตัวท้ังสองด"านในหน"าเอกสารหน"าเดียว 

 ปุsม 2-sided : ใช"ทําสําเนาท้ังสองหน"าของหน"ากระดาษ 

 ปุsม Option : ใช"ต้ังค�าสําหรับการแฟกซ! การสแกน หรือการทําสําเนา 
3 หน"าจอแสดงผลแบบ LCD – แสดงข"อความเพื่อช�วยให"ต้ังค�าและใช"งานเคร่ืองพมิพ! 

 ถ"าเคร่ืองอยู�ในโหลดแฟกซ! หน"าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง : 
 

a) วันท่ีและเวลา 
b) โหมดการรับ 
 

 เม่ือกด COPY (สําเนา) หน"าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง : 
C) ชนิดสําเนา             d) จํานวนสําเนา 
e) คุณภาพ                 f) คอนทราสต! 
g) อัตราส�วนการทําสําเนา 
 

4 ปุsมโหมด 

 ปุsม FAX : กดเพื่อใช"งานโหมดโทรสาร 

 ปุsม SCAN : กดเพื่อใช"งานโหมดสแกน 

 ปุsม COPY : กดเพื่อใช"งานโหมดทําสําเนา 



โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ�โรงเรียนปลายทางเป�าหมายการประเมิน 
จํานวน 1,750 โรงเรียน 
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หมายเลข รายละเอียด 
5 ปุsมเมนู 

 ปุsม Clear : กดเพ่ือลบข"อมลูท่ีใส� หรือยกเลิกการตั้งค�าป}จจุบัน 

 ปุsม Menu : กดเพ่ือเข"าถึงเมนูสําหรับการตั้งโปรแกรมเครื่อง 

 ปุsม OK : กดเพ่ือจัดเก็บการตั้งค�าเครื่อง 

 ปุsม : กดเพ่ือเลื่อนย"อนกลับหรือไปข"างหน"าในตัวเลือกของเมนู 

 ปุsม  : กดเพ่ือเลื่อนข้ึนหรือลงผ�านเมนูและตัวเลือก หรือกดเพ่ือเปลี่ยนความละเอียด
ในโหมดแฟกซ! 

 ปุsม  : กดเพ่ือเข"าถึงหมายเลขโทรด�วน 
6 แปQนกดหมายเลข – ใช"เพ่ือโทรไปยังหมายเลขแฟกซ!และโทรศัพท! หรือใช"แปQนพิมพ!เพ่ือใส�ข"อความ

หรือตัวอักษร 
7 ปุsม  เปrด/ปrด เครื่อง 

 การเปrดเครื่องทําได"โดยกดปุsม  

 การปrดเครื่องทําได"โดยกดปุsม  ค"างไว"จนหน"าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง [Shutting 
Down (ปrดเครื่อง)] ค"างไว"เป;นเวลาไม�ก่ีวินาทีก�อนท่ีจะดับลง ถ"าใช"โทรศัพท!ท่ีต�อแยกจาก
ตัวเครื่องหรือเครื่องตอบรับโทรศัพท! (TAD) จะสามารถใช"งานได"เสมอ 

8 ปุsม Stop/Exit กดเพ่ือหยุดดาํเนินการ หรือกดเพ่ือออกจากเมนู 
9 ปุsม Start กดเพ่ือเริ่มส�งแฟกซ!, กดเพ่ือเริ่มทําสําเนา หรือกดเพ่ือเริม่สแกน 

ในกรณีท่ีพบว�าอุปกรณ!ไม�ติด ให"ทําการตรวจสอบปลั๊กไฟด"านหลังของอุปกรณ!ว�าหลดุ หลวมหรือไม� แล"วกดปุsม  

 
 
 



โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ�โรงเรียนปลายทางเป�าหมายการประเมิน 
จํานวน 1,750 โรงเรียน 

 

 

14 

3) บรรจุกระดาษ 
a. บรรจุกระดาษในถาดใส�กระดาษ – ใช"ถาดใส�กระดาษเมื่อพิมพ!บนสือ่การพิมพ!ดังต�อไปน้ี 

 
 

b. ใส�กระดาษในช�องปQอนกระดาษอเนกประสงค! – ใช"ช�องปQอนกระดาษอเนกประสงค!เมื่อพิมพ!บน
สื่อการพิมพ!ดังต�อไปน้ี 

 
 
 ***หมายเหตุ : เปMดฝาหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน�า) กHอนท่ีจะพิมพ<เพ่ือให�กระดาษท่ีพิมพ<
ออกไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน�า 



โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ�โรงเรียนปลายทางเป�าหมายการประเมิน 
จํานวน 1,750 โรงเรียน 
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4) การแก"ไขป}ญหา 
เมื่อมีป}ญหากับเครื่อง สามารถแก"ไขป}ญหาส�วนใหญ�ได"ด"วยตัวเอง ข้ันตอนแรกให"ตรวจสอบดังน้ี 

a. สายไฟของเครื่องเช่ือมต�ออย�างถูกต"อง และเปrดเครื่องอยู� 
b. ช้ินส�วนปQองกันสีส"มของเครื่องถูกถอดออกท้ังหมด 
c. (สําหรับรุ�นเครือข�าย) จุดการเข"าถึง (สําหรับการเช่ือมต�อเครือข�ายแบบไร"สาย) เราเตอร! หรือ

ฮับเปrดอยู� และตัวบอกสถานการณ!เช่ือมต�อกะพริบอยู� 
d. ใส�กระดาษอย�างถูกต"องในถาดใส�กระดาษแล"ว 
e. สายอินเตอร!เฟสเช่ือมต�อเครื่องกับคอมพิวเตอร!อย�างแน�นหนา 
f. ตรวจสอบสถานะของเครื่องจากท่ีตัวเครื่อง หรือใน Brother Status Monitor ท่ีคอมพิวเตอร! 

 

 

 



โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ�โรงเรียนปลายทางเป�าหมายการประเมิน 
จํานวน 1,750 โรงเรียน 
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5) เอกสารและกระดาษติด 
ข"อความแสดงความผิดพลาดระบุตําแหน�งท่ีกระดาษติดในเครื่อง 
 

 

 

หมายเลข รายละเอียด 
1 เอกสารติด 
2 กระดาษติดด"านหลัง 
3 กระดาษติดในถาดใส�กระดาษ 2 ด"าน 
4 กระดาษติดในถาดใส�กระดาษ 
5 กระดาษติดด"านใน 

ดูข"อความใน Brother Status Monitor จากคอมพิวเตอร! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ�โรงเรียนปลายทางเป�าหมายการประเมิน 
จํานวน 1,750 โรงเรียน 
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6.6 กลCองรับสัญญาณดาวเทียม Digital Life Box (Arcadyan รุCน HMB9013TW22-TH) 
 

1) ชุดอุปกรณ!ท่ีเก่ียวข"องกับบริการ ดิจิตอลไลฟ� 
a. ชุดจานรับสญัญาณ Ku – Band 
b. สายนําสัญญาณ F – Type 
c. สาย LAN 
d. สาย HDMI 
e. โทรทัศน!ท่ีมี Port รองรับ HDMI IN 
f. อุปกรณ!ท่ีเก่ียวข"องกับ Internet (Switch หรือ Router) 
g. กล�องรับสญัญาณ Android TV (กล�องลูก) 
h. กล�องรับสญัญาณ ดิจติอลไลฟ� (กล�องแม�) 

 
2) กล�องดิจิตอลไลฟ� (กล�องแม�) 

a. รับสัญญาณจากดาวเทียมและเป;นแม�ข�ายกระจายสญัญาณช�องรายการ DLTV ท่ีกําลัง
ออกอากาศผ�าน Network ภายในโรงเรียน 

b. จัดเก็บข"อมลูเพ่ือดูย"อนหลัง ตามช�วงเวลาและรายการท่ีทางสถานีกําหนด 
 

 
 
 
 
 



โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ�โรงเรียนปลายทางเป�าหมายการประเมิน 
จํานวน 1,750 โรงเรียน 
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3) อุปกรณ!ท่ีเก่ียวข"องกับ Internet (Switch หรือ Router) 
a. Internet Router : เช่ือมต�อการใช"งาน Internet ภายในโรงเรียน 

 
 
 

b. Switch : อุปกรณ!ท่ีใช"เช่ือมต�อ Network ภายในของโรงเรียน 

 
 
 

c. กล�อง Android TV (กล�องลูก) : เป;นกล�องลูกข�ายใช"ตามห"องเรียน โดยใช"งานร�วมกับกล�อง
ดิจิตอลไลฟ� (กล�องแม�) โดยสามารถรับชมช�องรายการ DLTV ท้ังรายการท่ีกําลังออกอากาศ
และรายการย"อนหลัง ผ�านทาง Application DLTV Classroom 

 
 



โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ�โรงเรียนปลายทางเป�าหมายการประเมิน 
จํานวน 1,750 โรงเรียน 
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4) อุปกรณ!กล�องดจิิตอลไลฟ� (กล�องแม�) พร"อมรีโมทควบคุม 

 
 

5) กระบวนการติดตั้งระบบร�วมกับกล�องดิจิตอลไลฟ� (กล�องแม�) 
 

a.  จุดเช่ือมต�อกล�องดิจิตอลไฟล!กับแหล�งจ�ายไฟ 
 

b.  จุดเช่ือมต�อกล�องดิจิตอลไลฟ�กับสายนําสัญญาณท่ีเช่ือมต�อกับจานรับสัญญาณ 
 

c.  จุดเช่ือมต�อกล�องดิจิตอลไลฟ�กับ Internet โรงเรียน 
 

d.  จุดเช่ือมต�อกล�องดิจิตอลไลฟ�กับ TV ผ�านสาย HDMI 
 

 



โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ�โรงเรียนปลายทางเป�าหมายการประเมิน 
จํานวน 1,750 โรงเรียน 
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6) การใช"งานกล�องดิจิตอลไลฟ� 
หลังจากติดตั้งกล�องดิจิตอลไลฟ� กับ อุปกรณ!รับสัญญาณและ internet ของโรงเรียนเรียบร"อย 

เริ่มเปrดการใช"งานโดยกด (ON)          ด"านหลังของกล�องดิจิตอลไลฟ� 
 

a. เมื่อเปrดการใช"งาน จะปรากฏไฟสีขาวติดในตําแหน�งตามภาพ 

 
 

b. ตรวจสอบสัญญาณรับผ�าน TV หรือ Monitor หลังจากเปrดเครื่อง รอประมาณ 5 นาที จะเห็น
ค�าสัญญาณรับผ�าน Application Digital Life Service 

 
 
หมายเหตุ : Application Digital Life Service ถูกกําหนดให�เปMดอัตโนมัติ 



โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ�โรงเรียนปลายทางเป�าหมายการประเมิน 
จํานวน 1,750 โรงเรียน 
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7) ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณดาวเทียมผ�านกล�องดิจิตอลไลฟ� 
รายละเอียดข"อมูลของ Applicetion Digital Life Service แบ�งเป;น 3 ส�วน 

 
 
 

8) ข"อมูลเพ่ิมเติม กล�องดิจิตอลไลฟ� 
 

 
 
 
 
 

คุณภาพสัญญาณไม�ควรต่ํากว�า 10 dB 

(ค�าเฉลี่ยสัญญาณรับท่ัวไปไม�ควรต่ํา

กว�า 12 dB) 

แสดงสถานการณ!ทํางานของ 

Application Status ควรเป;น 

“Streamer started” 



โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ�โรงเรียนปลายทางเป�าหมายการประเมิน 
จํานวน 1,750 โรงเรียน 
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ขAอควรระวัง สําหรับการใช"งานกล�องดิจิตอลไลฟ� หลังจากติดตั้งกล�องดิจิตอลไลฟ� เข"ากับระบบเรียบร"อยแล"ว 
 

 กล�องดิจิตอลไลฟ�ใช"สําหรับ Application ดิจิตอลไลฟ�เท�าน้ัน      หลักการทํางานคล"าย
กับ Server ส�วนกลางทําการรับสัญญาณผ�านดาวเทียมและเป;นแม�ข�ายกระจายสัญญาณผ�าน Network 
ภายใน ไม�ควรลง Application อ่ืนๆ ในกล�องดิจิตอลไลฟ� เพราะจะส�งผลกระทบต�อการใช"งาน 
Application ในห"องเรียน 

 กล�องดิจิตอลไลฟ�เป;นอุปกรณ!อิเล็กทรอนิกส! ควรวางในท่ีโล�ง ท่ีมีการระบายอากาศรอบๆ กล�อง ไม�ควร
วางสิ่งของ หนังสือ เอกสาร หรืออุปกรณ!อ่ืนใด วางทับบนกล�องดิจิตอลไลฟ� เพราะจะส�งผลกระทบต�อ
การใช"งานอุปกรณ!อ่ืนๆ ของห"องเรียน 

 กรณีเลิกใช"งานในแต�ละวัน แนะนําให"กดสวิตซ!ปุsม OFF           เพ่ือเลิกใช"งานทุกครั้ง 
 
 

6.7 กลCองรับสัญญาณโทรทัศน�ระบบแอนดรอยด�ทีวี  

(Android Box SAMART รุCน DLTV-ATV) 
 

1) อุปกรณ!กล�อง Android Box SAMART รุ�น DLTV-ATV ทําหน"าท่ีใช"ในการรับชมช�อง DLTV ท้ังรายการ
สด และรายการย"อนหลัง ใช"งานร�วมกับกล�องรับสัญญาณดาวเทียม DTV รุ�น Digital Life สามารถ
ควบคุมการทํางานกล�อง Android Box SAMART รุ�น DLTV-ATV ผ�านทาง Remote Bluetooth 
 

 

 
 



โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ�โรงเรียนปลายทางเป�าหมายการประเมิน 
จํานวน 1,750 โรงเรียน 
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2) อุปกรณ!กล�อง Android Box SAMART รุ�น DLTV-ATV จะมีไฟ LED แสดงสถานะการทํางานของกล�อง
อยู�ท่ีด"านหน"า โดยสถานะการทํางานปกติจะมีไฟ LED สีเขียวติดอยู� ดังแสดงในภาพ หากไฟ LED สีแดง
ติดอยู� แสดงว�าอุปกรณ!ถูกปrดอยู� 

 
 
 

3) กรณีท่ีพบว�าไฟ LED ไม�ติด ให"ทําการตรวจสอบปลั๊กไฟด"านหลังของอุปกรณ!ว�าหลุด, หลวมหรือไม� 

 
 

*** หมายเหตุ : หากอุปกรณ<กลHองรับสัญญาณดาวเทียม DTV รุHน Digital Life ถูกปMดเครื่อง หรือกลHอง 
Android Box SAMART ไมHสามารถเช่ือมตHอ Network เข�ากับกลHองรับสัญญาณดาวเทียม DTV รุHน Digital Life 
จะทําให�ไมHสามารถรับชมชHองโทรทัศน<ทางไกลผHานดาวเทียม DLTV และรับชมรายการย�อนหลังผHานกลHอง 
Android Box SAMART รุHน DLTV-ATV ได� 

 
 
 



โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ�โรงเรียนปลายทางเป�าหมายการประเมิน 
จํานวน 1,750 โรงเรียน 
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4) การติดตั้ง Android TV กับระบบดิจิตอลไลฟ� ทําการเช่ือมต�อ ดังน้ี 
a. เช่ือมต�อกล�อง Android TV ไฟกับแหล�งจ�ายไฟ 

 
 
 

b. เช่ือมต�อกล�อง Android TV กับ TV (Port HDMI in) ผ�านสาย HDMI 

 
 

1. การเช่ือมต�อ Android TV กับ TV ผ�านสาย HDMI ท่ี Port HDMI in 
2. เลือกปรับ Source ท่ี TV ให"ตรงกับ Port ท่ีเช่ือมต�อ เช�น ต�อสาย HDMI ช�อง In 1  

กดรีโมททีวีเลือก source HDMI 1  เพ่ือให"ตรงกันกับสาย Port ท่ีสายเช่ือมต�อ 
 

c. เช่ือมต�อกล�อง Android TV กับ Internet ภายในโรงเรียน ผ�านสาย LAN 

 
 
 



โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ�โรงเรียนปลายทางเป�าหมายการประเมิน 
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5) การใช"งาน Application DLTV Classroom ผ�าน Android TV 
a. หลังจากเช่ือมต�ออุปกรณ!ท้ังหมดเข"ากับระบบเรียบร"อย และเริ่มเปrดใช"งานกล�อง Android TV 

ตัว Application DLTV Classroom จะถูกเรียกใช"งานอัตโนมัติ 

 
 

b. กรณี Application DLTV ไม�ถูกเรียกใช"งานอัตโนมัติ สามารถเปrดผ�านหน"าจอหลัก โดยเลือก 
Application DLTV Classroom ผ�านรีโมทควบคุม 

 
 
กรณีไม�พบ Application DLTV Classroom ท่ีหน"าจอหลักสามารถกดเลือกจากรูป  

   

 



โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ�โรงเรียนปลายทางเป�าหมายการประเมิน 
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6) ข้ันตอนการเข"าใช"งาน Application DLTV Classroom ดังน้ี 
a. ระบบจะตรวจสอบสิทธ์ิการใช"งาน Application DLTV Classroom และจะปรากฎข"อความ 

“กําลังตรวจสอบการลงทะเบียน” หลังจากได"รับสิทธ์ิ ระบบจะแสดงข"อความ “แอพพลิเคช่ัน
ลงทะเบียนเรียบร"อย” 

b. เมื่อระบบตรวจสอบการลงทะเบียนของกล�อง ด"วย Serial No. เรียบร"อยแล"ว จะปรากฎ
ข"อความ “แอพพลิเคช่ันลงทะเบียนเรียบร"อย” 

 

 
 
 

7) หน"าแรกของการใช"งาน Application DLTV Classroom 
 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ�โรงเรียนปลายทางเป�าหมายการประเมิน 
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8) เมนูหลักในการใช"งานมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

รายการสด : ชมรายการท่ีกําลังออกอากาศ 
รายการยAอนหลัง : ชมรายการย"อนหลังตามรายการท่ีจัดเก็บข"อมูล 

  ผ�านกล�องดิจิตอลไลฟ� 
ตารางสอน : ตารางสอน (ก�อนหน"าและย"อนหลัง)  

       โดยสามารถดูรายการย"อนหลังได"โดย 
  กดเลือกผ�านตารางสอนท่ีแสดง 

    แอปพลิเคชั่น : รายละเอียดโปรแกรมท่ีถูกติดตั้ง 
  ในกล�อง Android TV ท้ังหมด 

    ขAอมูล  : รายละเอียดสถานการณ!เช่ือมต�อและคุณภาพ 
        สัญญาณดาวเทียมของกล�องแม� 
 
 

 
 
 
 



โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ�โรงเรียนปลายทางเป�าหมายการประเมิน 
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9) ทริปการใช"งานรีโมท Android TV ขณะท่ีกําลังชมรายการ ปุsมรีโมทสามารถทําการควบคุมได" ดังน้ี 
 

a. กด   เพ่ือหยุดหรือเล�นต�อ 
 

b. กด   หรือ         เพ่ือเลือกช�วงเวลาท่ีต"องการรับชม 
 

c. กด  หรือ         เพ่ือเปลี่ยนช�องรายการ  
(สําหรับรายการท่ีกําลังออกอากาศ) 
 

d. กด          เพ่ือย"อนกลับไปคําสั่งก�อนหน"า 
 
 
 
 

10) เลือกเมนู        เพ่ือรับชมรายการท่ีกําลังออกอากาศ 
 

 
 

 
 
 

 



โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ�โรงเรียนปลายทางเป�าหมายการประเมิน 
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ตัวอยCางการรับชม รายการสด 

 
 
Function การทํางาน 

a. สามารถหยุดช่ัวคราวและรับชมรายการต�อ กรณีมีการอธิบาย หรือสอน หรือมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
b. เลือกดูย"อนหลังรายการท่ีกําลังออกอากาศ ตามแถบแสดง (ระยะเวลาไม�เกิน 2 ช่ัวโมง) 
c. เลือกเปลี่ยนช�องรายการรับชม 

 
 

11) เลือกเมนู        เพ่ือรับชมรายการย"อนหลัง 
 

 
 

 
 



โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ�โรงเรียนปลายทางเป�าหมายการประเมิน 
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ตัวอยCางการรับชม รายการยAอนหลัง 

 
 
Function การทํางาน 

a. เรียกข"อมูลรายการย"อนหลังจากกล�องดิจิตอลไลฟ� (กล�องแม�) เน่ืองจากคุณสมบัติกล�องดิจิตอล
ไลฟ�สามารถบันทึกรายการตามท่ีสถานีกําหนด 

b. เรียกข"อมูลย"อนหลังผ�านระบบ Internet กรณีข"อมูลไม�ได"จัดเก็บไว"ในกล�องดิจิตอลไลฟ� (กล�อง
แม�) การเรียกข"อมูลย"อนหลังน้ี ต"องการความเร็ว Internet อย�างน"อง 6 Mbps 

 
12) เลือกเมนู        จะแสดงผังรายการ ดังน้ี 

 

a. รายการท่ีกําลังออกอากาศ 
b. รายการย"อนหลัง 
c. ผังรายการล�วงหน"า 

 

 



โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ�โรงเรียนปลายทางเป�าหมายการประเมิน 
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รายการท่ีกําลังออกอากาศ 
- เลือก DLTV 1 จะปรากฏช�อง 186 เป;นรายการท่ีกําลังออกอากาศเวลาป}จจุบัน 

 
 
 
รายการยAอนหลัง 
- สามารถใช"รีโมทควบคุม เลื่อนซ"าย เพ่ือเลือกดูรายการย"อนหลัง 

 
 
 
 
 



โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ�โรงเรียนปลายทางเป�าหมายการประเมิน 
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 ผังรายการลCวงหนAา 
- สามารถใช"รีโมทควบคุม เลื่อนขวา เพ่ือเลือกดูผังรายการล�วงหน"า 

 
 
 
 

13) เลือกเมนู        หน"าจอจะแสดง Application ท่ีติดตั้งกับกล�อง Android TV 
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14) เลือกเมนู        แสดงรายละเอียดข"อมูลการเช่ือมต�อกับกล�องดิจิตอลไลฟ� (กล�องแม�) รวมถึง 
 

คุณภาพสัญญาณรับจากจานดาวเทียม ของกล�องดิจิตอลไลฟ� 

 
 
 

15) เลือกเมนู        (การตั้งค�า) สามารถตรวจสอบค�าการติดตั้งของ Android TV ได"จาก Menu  
 

การตั้งค�า โดยไม�ต"องกดออกจากโปรแกรม Application DLTV Classroom 
 

 
 
- Application Digital Service ของกล�องดิจิตอลไลฟ�มี Function การตรวจสอบ LNB ให"อัตโนมัติ 
- Application DLTV Classroom กล�อง Android TV มี Function การจดจําการเปrดใช"งานล�าสุด 

กรณีกล�อง Android ถูกปrดกะทันหันหรือไฟดับ และเปrดข้ึนใหม� (สามารถรับชมรายการต�อเน่ืองได") 
 
ขAอควรระวัง : ไม�ควรติดตั้งแอปพลิเคช่ันเพ่ิมเติม(ท้ังกล�องแม�และกล�องลูก) เพราะจะทําให"ประสิทธิภาพการ
ทํางานของอุปกรณ!ลดลง 
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6.8 เครื่องคอมพิวเตอร�โนAตบุhค (Lenovo รุCน V330) 
 

1) Lenovo V330 มาพร"อมกับความเรียบง�าย ยืดหยุ�น และเข"ากับอุปกรณ!อ่ืนได"ง�าย ซีพียูใหม�ล�าสุด 8th 
Generation Intel Core i7-8550U แรม DDR4 ให"เต็มแม็กซ! 20GB ด"วยความง�ายของ Windows 10 
Pro รวมถึงความสามารถในการใช"งานร�วมกับอุปกรณ!อ่ืนๆ ผ�านช�อง USB-C และ USB 3.0 ในเครื่อง 
มั่นใจได" ซ�อมแซมง�าย และปลอดภัย 
 

 
 

2) Lenovo V330 จอแบบด"าน ความละเอียดสูงสุดท่ีระดับ FHD (1920 x 1080) ทําให"ท�านได"รับ
ประสบการณ!อันเยี่ยมยอด ไม�ว�าจะท้ังจากการทํางานหรือความบันเทิงก็ตาม นอกจากน้ี ยังสามารถกาง
ออกได"มากสุด 180 องศา ช�วยเพ่ิมความยืดหยุ�นให"กับการใช"งานโน"ตบุcกได"อย�างท่ีท�านต"องการ 
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3) พอร!ตเช่ือมต�อแน�นอนว�าต"องมาให"มาครบๆ เช�นเดียวกัน เพ่ือตอบโจทย!การทํางานท่ีหลากหลายรูปแบบ 

เ ช่ือมต�ออุปกรณ!ต�างๆ ได" ท้ังหมดกับ USB-C, USB 3.0, VGA, HDMI, (LAN) RJ-45, Card Reader  
4-in-1,แจ็คหูฟ}ง 3.5mm และลําโพง สเตอริโอพร"อม Dolby Audio มีมาให"เหมือนเดิม 
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4) Lenovo V330 ใช"คู�กับ Lenovo Slim DVD Burner DB65 เครื่องอ�านดีวีดีแบบบางพกพา สําหรับการ
อ�านหรือการเขียนแผ�นลง CD/DVD 

 
 
 
 

7. แจAงปjญหาอุปกรณ�ชํารุด เสียหาย และการใชAงาน 

 ศูนย�บริการรับแจAงเหตุขัดขAอง (Network Operation Center: NOC) 
บริษัท สามารถคอมมิวนิเคช่ัน เซอร!วิส จํากัด จัดให"มีเจ"าหน"าท่ี สําหรับติดต�อในกรณีเกิดป}ญหา 

ข"อขัดช"อง รับคําร"องเรียน แก"ไข ป}ญหาเบ้ืองต"น จากทางมูลนิธิผ�านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ!  ด"วยระบบ
การจัดการคอมพิวเตอร! ผ�านทางเจ"าหน"าท่ีประสานงาน Help Desk ซ่ึงระบบจะทําการบันทึกเหตุข"อขัดข"องรวมท้ัง
วันเวลาสถานท่ีท่ีได"รับแจ"ง จากน้ันผู"ประสานงานทางด"านบริการจะทําการแจ"งไปยัง ส�วนงานหรือบุคลากร 
ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือตอบสนองการติดต�อในทันที รวมถึงการติดต�อผู"เช่ียวชาญหรือทีมงานเฉพาะ เพ่ือเข"าไป ยังพ้ืนท่ี
และดําเนินการซ�อมแซมระบบท่ีขัดข"อง ทางบริษัทสามารถฯ มีศักยภาพในการให"บริการลูกค"าอย�างเต็มท่ี โดยผ�าน 
ศูนย!บริการ Teleport ในส�วนภูมิภาค ท้ังน้ี บริษัทฯจะจัดเตรียมเบอร!โทรศัพท!สายด�วน(Hotline) ให"ทางมูลนิธิฯ
เฉพาะสําหรับโครงน้ี 

Help Desk Telephone no. 02-583-1221 (E-Mail: noc@samtel.com) 
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 ศูนย�บริการ Teleport ในสCวนภมูิภาค 
บริษัทสามารถฯ มีศูนย!บริการ Service and Support ท้ังหมด 30 ศูนย! คือศูนย!บริการ ท่ีจัดตั้งข้ึนมา

เพ่ือให"บริการบํารุงรักษา ซ�อมแซมแก"ไขอุปกรณ!และระบบสื่อสารโทรคมนาคมและ สื่อสารข"อมูลโดยเฉพาะ  
ซ่ึงมีหลักการให"บริการ คือมีการฝ�กอบรมเจ"าหน"าท่ีทางด"านเทคนิค ก�อนท่ีจะส�งไปประจําท่ีศูนย!บริการแต�ละจังหวัด 
และจะทําการฝ�กอบรมต�อเน่ืองเป;นระยะๆ เพ่ือเป;นการพัฒนาด"านความรู"ความสามารถให"เท�าทันกับระบบ 
ท่ีจะต"องดูแลบํารุงรักษาและซ�อมแซมแก"ไขได"อย�างเต็มประสิทธิภาพ โดยจะจัดสรรให"กับเจ"าหน"าท่ีในแต�ละศูนย!ฯ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในแต�ละศูนย!บริการ เขตจังหวัดท่ีศูนย!บริการตั้งอยู� และพ้ืนท่ีจังหวัดใกล"เคียง 

ท้ังน้ียังมีในส�วนของ Customer Care คือ ติดต�อกลับไปยังลูกค"า เพ่ือสอบถามในการบํารุงรักษา 
ซ�อมแซมแก"ไข เหตุขัดข"อง ว�าเป;นท่ีเรียบร"อย เสร็จสมบูรณ! สามารถใช"งานได"ตามปกติและมีประสิทธิภาพ พร"อม
ท้ังมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค"า เพ่ือจะได"นํากลับมาปรับปรุงแก"ไขในประสิทธิภาพการทํางานให"ดียิ่งข้ึน 
และสร"างความมั่นใจให"กับทางลูกค"าได" บริษัท สามารถคอมมิวนิเคช่ัน เซอร!วิส จํากัด จะทําให"ระบบของท�าน
ทํางานอย�างต�อเน่ืองและมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาของการรับประกัน 
 
ลําดับ ศูนย�บริการ (Teleport) ชื่อ - นามสกุล ตําแหนCง หมายโทรศัพท� 

เจAาหนAาทีดู่แลบํารุงรักษา (ภาคกลาง) 

1 กรุงเทพ และปริมณฑล นายปรัชญา พูนมาศ วิศวกร/ช�างเทคนิค 085-111-7002 

2 กาญจนบุรี นายสืบพงษ! กัมพูพงศ! วิศวกร/ช�างเทคนิค 085-111-7004 

3 นครปฐม, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม นายสิโรตม! จันทิมา วิศวกร/ช�างเทคนิค 085-488-1430 

4 เพชรบุรี, ราชบุรี, ประจวบคีรีขันธ! นายชนะ ล"อมคง วิศวกร/ช�างเทคนิค 085-070-4903 

เจAาหนAาทีดู่แลบํารุงรักษา (ภาคตะวันออก) 

1 ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา นายศรายุทธ! เหลืองวุฒิธรรม วิศวกร/ช�างเทคนิค 096-890-1346 

2 ระยอง, จันทบุรี, ตราด นายศุภกร นุ�มคุ"ม วิศวกร/ช�างเทคนิค 084-700-7608 

เจAาหนAาทีดู่แลบํารุงรักษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

1 บุรีรัมย!, สุรินทร! นายพิพัฒน! วรรณพงศ! วิศวกร/ช�างเทคนิค 081-547-6741 

2 ชัยภูม ิ นายภัสดา พิทักษ! วิศวกร/ช�างเทคนิค 085-111-7007 

3 ขอนแก�น, กาฬสินธุ!, มหาสารคาม นายชนินทร! ปูทอง วิศวกร/ช�างเทคนิค 089-622-0367 

4 เลย นายกล"าณรงค! คฤหัส วิศวกร/ช�างเทคนิค 085-111-1017 

5 นครราชสีมา นายวัชระ อ�อนจังหรีด วิศวกร/ช�างเทคนิค 085-111-7010 

6 นครพนม, สกลนคร, มุกดาหาร นายธนภัทร ภูมิเพ็ง วิศวกร/ช�างเทคนิค 084-875-6456 

5 ปราจีนบุรี, สระแก"ว, นครนายก นายนพดล ทัดประดิษฐ! วิศวกร/ช�างเทคนิค 085-488-1426 

7 ร"อยเอ็ด, ยโสธร นายสุระชัย ยิ้มชัยภูม ิ วิศวกร/ช�างเทคนิค 085-111-7015 

8 อุบลราชธานี, อํานาจเจริญ, ศรีสะเกษ นายสมชาย ไขขุนทด วิศวกร/ช�างเทคนิค 081-547-6740 

9 อุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวลําภ,ู บึงกาฬ นายชนะ สารสิน วิศวกร/ช�างเทคนิค 089-622-0366 
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เจAาหนAาทีดู่แลบํารุงรักษา (ภาคเหนือ) 

1 เชียงใหม�, ลําพูน, ลําปาง นายกจิมนัส ปrนตา วิศวกร/ช�างเทคนิค 085-111-7028 

2 เชียงราย, พะเยา นายสุรศักด์ิ ป}ญญากัณฑ! วิศวกร/ช�างเทคนิค 086-997-4931 

3 แม�ฮ�องสอน นายจาํเนียร จันทะวงศ! วิศวกร/ช�างเทคนิค 081-867-6099 

4 นครสวรรค!, ชัยนาท, อุทัย, เพชรบูรณ! นายเกชา แก"วสุกัลยา วิศวกร/ช�างเทคนิค 089-703-0978 

5 พิษณุโลก, สุโขทัย, อุตรดิตถ!, พิจิตร นายวชิระ ยวงสร"อย วิศวกร/ช�างเทคนิค 085-070-5527 

6 แพร�, น�าน นายศราวธุ เสริมศักด์ิ วิศวกร/ช�างเทคนิค 091-576-6316 

7 สิงห!บุรี, อ�างทอง, สระบุรี, ลพบุรี, สุพรรณบุรี นายวีระ สีแก"วอินทร! วิศวกร/ช�างเทคนิค 084-875-6449 

8 ตาก, กําแพงเพชร นายชาคริต อินอภยั วิศวกร/ช�างเทคนิค 085-111-7033 

เจAาหนAาทีดู่แลบํารุงรักษา (ภาคใตA) 

1 นครศรีธรรมราช, ตรัง, กระบี ่ นายประสิทธิ์ จาํเริญสมบัติ วิศวกร/ช�างเทคนิค 085-111-7020 

2 ยะลา, นราธิวาส นายสุทธิชน หนูเพชร วิศวกร/ช�างเทคนิค 085-111-7021 

3 ภูเก็ต, พังงา นายธีระชัย หลิมจิตธรรม วิศวกร/ช�างเทคนิค 081-440-8767 

4 สงขลา, สตูล, พัทลุง, ป}ตตานี นายจาํรูญ แสงทอง วิศวกร/ช�างเทคนิค 089-652-1410 

5 สุราษฏร!ธานี, ชุมพร, ระนอง นายกฤษณพงศ! เตโช วิศวกร/ช�างเทคนิค 089-652-1411 

 


