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Background

Customer Request

The directer of Pomnakarachsaw non School
realize the importance of technolog or education
especiall Internet connection. The plan is to h e
area in the
internet connection c r e
building,
total.

(Chachoengsao Samut Prakan) located in Pak
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• 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

SOLUTION
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.

controller software at only one point.

SUMMARY
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.
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ทพี-ี ลงิค (ประเทศไทย) ไดออกแบบและใหบรกิารระบบไวไฟ
โรงเรยีนปอมนาคราชสวาทยานนท จงัหวดัสมทุรปราการ
ลกัษณะของธรุกจิ

ชอืหนวยงาน/องคกร : โรงเรยีนปอมนาคราชสวาทยานนท
ประเภท : โรงเรยีน / สถานศกึษา
ขนาดพนืที : 29 ไร 83 ตารางวา

ลกัษณะทวัไป
โรงเรยีนปอมนาคราชสวาทยานนท เปนโรงเรยีนรฐับาลประเภท
โรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ ในสงักดัสำนกังานเขตพนืทกีาร
ศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 (ฉะเชงิเทรา สมทุรปราการ) ตงัอยู
บรเิวณตำบลปากคลองบางปลากด
อำเภอพระสมทุรเจดยี
จงัหวดัสมทุรปราการ เปดสอนในระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนตน
และตอนปลายแบบสหศกึษา ปจจบุนัมนีกัเรยีนทงัสนิประมาณ
1,600 คน
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ความตองการของลกูคา

ทานผอูำนวยการโรงเรยีน ดร.ภมูสิษิฐ สคุนธวงศ ไดเลง็เหน็
ถงึความสำคญ
ั ของการศกึษา โดยเฉพาะทางดานเทคโนโลยี
จงึมนีโยบายใหดำเนนิการวางระบบอนิเตอรเนต็แบบไรสาย
ใหครอบคลมุทวับรเิวณโรงเรยีน รวมไปถงึอาคารตางๆ ที
เปนอาคารเรยีนจำนวน 4 หลงั อาคารประกอบการ 2 หลงั
หอสมดุ 1 หลงั และหอประชมุ 1 หลงั รวมทงัสนิประมาณ
80 หอง
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• ความครอบคลมุของสญ
ั ญาณ
สญ
ั ญาณไวไฟ สามารถครอบคลมุทวัทกุพนืทกีารใชงาน ทกุอาคาร
เพอืใหครู อาจารย และนกัเรยีน สามารถใชงานอนิเตอรเนต็ไดทกุที
• อปุกรณมคีวามทนทาน และประสทิธภิาพสงู
อปุกรณทำจากโลหะเกรดอตุสาหกรรม ทนทานตอการใชงาน
ทนกบัสภาวะอากาศทอีหุภมูสิงูได และสามารถสงสญ
ั ญาณ
ไดไกลและมคีวามเรว็สงู
• สามารถรองรบัผใูชงานจำนวนมากและมคีวามเสถยีร
อปุกรณทตีดิตงั สามารถรองรบัจำนวนผใูชงานไดมากในทกุๆ
บรเิวณ เชน หองเรยีน โรงอาหาร ฯลฯ
• สามรถใชงานรวมกบัระบบของโรงเรยีน (Authentication)
สามารถใชงานรวมกบัระบบเซริฟเวอรและระบบการยนืยนัการใช-
งานอนิเตอรเนต็ระบบเดมิของโรงเรยีนได
• การจดัการผานศนูยกลาง (Centralize Management)
สามารถควบคมุและจดัการ Access Point ตางๆ ไดอยางงาย
โดยผานโปรแกรม EAP Controller ทถีกูตดิตงัไว เพยีงจดุเดยีว

โซลชูนั (Solution)
ทพี-ี ลงิค (ประเทศไทย) ไดรวมกบัพารทเนอร เขาไปดำเนนิการ
ตดิตงัระบบอนิเตอรเนต็แบบไรสาย (Wi-Fi) ใหกบัทางโรงเรยีน
โดยอปุกรณททีางโรงเรยีนเลอืกใชนนัเปนอปุกรณรนุ EAP320
ทงัสนิจำนวน 27 ตวั ซงึไดถกูทำการตดิตงัไวยงับรเิวณตำแหนง
ตางๆ ของอาคาร เพอืใหสญ
ั ญาณสามารถครอบคลมุไดทกุพนืที
และสามารถใชงานไดอยางมปีระสทิธภิาพสงูสดุ จากนนัทำการ
เชอืมตอผานสายแลนไปยงัอปุกรณกระจายสญ
ั ญาณ (Switch)
รนุ T1500G-10MPS ขนาด 8-Port Gigabit Smart PoE+
Switch with 2 SFP Slots ซงึรองรบัการสงขอมลูและไฟฟา
ตามมาตรฐาน IEEE802.3af/at โดยผานสายแลนเพยีงเสนเดยีวทำใหงายตอการตดิตงัอปุกรณ Access Point ทตีำแหนง
ตางๆ จากนนัเชอืมตอสายไปยงัอปุกรณกระจายสญ
ั ญาณ
(Switch) T1600G-28PS ซงึเปน Distribution Switch
ซงึจะเชอืมตอระบบไปยงัระบบยนืยนัตวัตน (Authentication)
ของโรงเรยีน และกอนทจีะเชอืมตอไปยงั Router หลกัเพอืใช
งานอนิเตอรเนต็ได

สรปุ (SUMMARY)
ภายหลงัจากการตดิตงัระบบใหกบัโรงเรยีนปอมนาคราชสวาทยานนท ทำใหทกุพนืทสีามารถใชบรกิารไวไฟไดอยางราบรนื
ไมมสีะดดุ อกีทงัอปุกรณสามารถใชงานรวมกบัระบบเดมิของ
โรงเรยีนไดอยางมปีระสทิธภิาพ
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