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Customer RequestCustomer Profile
 : 

 : School

: 29

              83 

 (Chachoengsao Samut Prakan) located in Pak 

The directer of Pomnakarachsaw non School 

realize the importance of technolog or education 

especiall  Internet connection. The plan is to h e 

internet connection c r e  area in the 

building, 

total.
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SOLUTION

SUMMARY

TP-Link Enterprise Thailand   has co-operated  to  the

partner  and   implemented  to   install  the  wireless 

network device to the school. Within 27 access points 

module EAP320 which are installed  at each point  of 

the building in the school for perfectly coverage area 

and the best efficiency.  Then,  connect the Ethernet 

cable  to  the  switch  module  T1500G-10MPS which 

are 8 port Gigabit Smart POE+ with 2 SFP slots. 

With the  IEEE802.3af/at  standard,  that  able to pass 

the electric current  and internet data to  the  device 

by using  only one   Ethernet cable.  Connect to  the 

distribution switch  module T1600G-28PS that link to 

the traditional  authentication system  of the  school 

before connect to the main router to access the 

internet.

After the network  system  installation  to  the  school,

the signal are available in every location of the school. 

The user able to use Wi-Fi service to access the internet 

very fast and smoothly.  Moreover, the device can use 

with the traditional authentication system of the school 

efficiently. 

• Coverage Area

The Wi-Fi signal cover every location include all buildings. 

So, teacher and student able to use the internet everywhere.

• Durability and Efficiency

Made from the industrail metal which is resists to high 

temperature, has a long distance and high speed transmittion.

• Support a lot of clients in the same time and stable

This product provides the network service to a lot of clients 

in every location which are classroom, restroom or the canteen.

• Able to apply the authentication with the school’s server

Able to use with the school’s server which is the traditional 

authentication system to access to the internet. 

• Centralize Management

Easily controlling and management the access point  in the 

controller software at only one point.



ฟไวไบบะรรากิรบหใะลแบบแกออดไ )ยทไศทเะรป( คงิล-ีพที
ราการปรทุมสดัวหงัจ ทนนายทาวสชารคานมอปนยีรเงรโ

ปไวัทะณษกัล
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าคกูลงอขรากงอตมาวคจิกรุธงอขะณษกัล
ทนนายทาวสชารคานมอปนยีรเงรโ : รกคงอ/นางยวนหอืช

าษกึศนาถส / นยีรเงรโ : ทภเะรป

  าวงาราต 38 รไ 92 : ีทนืพดานข

ทภเะรปลาบฐัรนยีรเงรโนปเ ทนนายทาวสชารคานมอปนยีรเงรโ

รากีทนืพตขเนางกันำสดักงัสนใ ญหใดานขาษกึศมยธัมนยีรเงรโ

ูยองัต   )ราการปรทุมส ารทเงชิเะฉ(  6 ตขเ  าษกึศมยธัมาษกึศ

 ยีดจเรทุมสะรพอภเำอ       ดกาลปงาบงอลคกาปลบำตณวเิรบ

นตนอตาษกึศมยธัมนัชบัดะรนในอสดปเ ราการปรทุมสดัวหงัจ

ณามะรปนิสงัทนยีรเกันีมนับุจจป าษกึศหสบบแยาลปนอตะลแ

1,600 คน

 

น็หเง็ลเดไ ศงวธนคุส ฐษิสิมูภ.รด นยีรเงรโรากยวนำอูผนาท

  ียลโนโคทเนาดงาทะาพฉเยดโ าษกึศรากงอขญัคำสมาวคงึถ

ยาสรไบบแต็นเรอตเนิอบบะรงาวรากนินเำดหใยาบยโนีมงึจ

ีท   ๆงาตราคาองึถปไมวร นยีรเงรโณวเิรบวัทมุลคบอรคหใ

 งัลห 2 รากบอกะรปราคาอ งัลห 4 นวนำจนยีรเราคาอนปเ

 ณามะรปนิสงัทมวร งัลห 1 มุชะรปอหะลแ งัลห 1 ดุมสอห

งอห 08
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)noituloS( นัชูลซโ

)YRAMMUS( ปุรส

รากนินเำดปไาขเ รอนเทราพบักมวรดไ )ยทไศทเะรป( คงิล-ีพีท

นยีรเงรโงาทบักหใ  )iF-iW( ยาสรไบบแต็นเรอตเนิอบบะรงัตดิต

  023PAE  นุรณรกปุอนปเนันชใกอืลเนยีรเงรโงาทีทณรกปุอยดโ

งนหแำตณวเิรบงัยวไงัตดิตรากำทกูถดไงึซ วัต 72 นวนำจนิสงัท

ีทนืพกุทดไมุลคบอรคถรามาสณาญญัสหใอืพเ ราคาองอข ๆงาต

รากำทนันกาจ ดุสงูสพาภิธทิสะรปีมงายอดไนางชใถรามาสะลแ

  )hctiwS(  ณาญญัสยาจะรกณรกปุองัยปไนลแยาสนาผอตมอืชเ

 +EoP tramS tibagiG troP-8  ดานข    SPM01-G0051T นุร

  าฟฟไะลแลูมอขงสรากบัรงอรงึซ   stolS PFS 2 htiw hctiwS

-นสเงยีพเนลแยาสนาผยดโ   ta/fa3.208EEEI   นาฐรตามมาต

งนหแำตีท tnioP sseccA ณรกปุองัตดิตรากอตยางหใำทวยีดเ

  ณาญญัสยาจะรกณรกปุองัยปไยาสอตมอืชเนันกาจ      ๆงาต

  hctiwS   noitubirtsiD    นปเงึซ  SP82-G0061T  )hctiwS(

)noitacitnehtuA( นตวัตนัยนืยบบะรงัยปไบบะรอตมอืชเะจงึซ

ชใอืพเกัลห retuoR งัยปไอตมอืชเะจีทนอกะลแ นยีรเงรโงอข

ดไต็นเรอตเนิอนาง

-ทาวสชารคานมอปนยีรเงรโบักหใบบะรงัตดิตรากกาจงัลหยาภ

นืรบารงายอดไฟไวไรากิรบชใถรามาสีทนืพกุทหใำท   ทนนาย

งอขมิดเบบะรบักมวรนางชใถรามาสณรกปุองัทกีอ ดุดะสีมมไ

 พาภิธทิสะรปีมงายอดไนยีรเงรโ

ณาญญัสงอขมุลคบอรคมาวค •

ราคาอกุท นางชใรากีทนืพกุทวัทมุลคบอรคถรามาส ฟไวไณาญญัส   

ีทกุทดไต็นเรอตเนิอนางชใถรามาส นยีรเกันะลแ ยราจาอ ูรคหใอืพเ 

งูสพาภิธทิสะรปะลแ นาทนทมาวคีมณรกปุอ •

นางชใรากอตนาทนท มรรกหาสตุอดรกเะหลโกาจำทณรกปุอ 

ณาญญัสงสถรามาสะลแ   ดไงูสิมูภหุอีทศากาอะวาภสบักนท 

   งูสว็รเมาวคีมะลแลกไดไ 

รยีถสเมาวคีมะลแกามนวนำจนางชใูผบัรงอรถรามาส •

  ๆกุทนใกามดไนางชใูผนวนำจบัรงอรถรามาส งัตดิตีทณรกปุอ

ฯลฯ ราหาองรโ นยีรเงอห นชเ ณวเิรบ 

)noitacitnehtuA( นยีรเงรโงอขบบะรบักมวรนางชใถรมาส •

 -ชใรากนัยนืยรากบบะระลแรอวเฟริซเบบะรบักมวรนางชใถรามาส

ดไนยีรเงรโงอขมิดเบบะรต็นเรอตเนิอนาง 

)tnemeganaM ezilartneC( งาลกยนูศนาผรากดัจราก •

   ยางงายอดไ  ๆงาต tnioP sseccA  รากดัจะลแมุคบวคถรามาส

วยีดเดุจงยีพเ วไงัตดิตกูถีท rellortnoC PAE มรกแรปโนาผยดโ 


