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คู่มือ 

การใช้งานตู้ส่ือมัลติมีเดีย 

 

 

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน 
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1.ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของตู้สื่อมัลติมีเดีย 
ด้านหน้า 

 

 

 

 

หมายเลข 1 จอภาพแสดงผล 

หมายเลข 2 ปุ่มเปิดปิดจอภาพ 

หมายเลข 3 หน้าเลนส์กล้อง IP Camera 

 

 

ด้านหลัง 

 

หมายเลข 4 ช่องเสียบสาย LAN 

หมายเลข 5 สวิตซ์เปิดปิด 

หมายเลข 6 ช่องเสียบสายไฟ AC 

หมายเลข 7 ช่องเสียบไมโครโฟน 

1 
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ภายใน 

  

หมายเลข 8 UPS ตัวส ารองไฟ รูปร่าง ลักษณะอาจจะแตกต่างกันตามจังหวัด สามารถเปิด-ปิดได้โดยการกด
สวิทช์รูปวงกลมหน้าเคร่ืองค้างไว้ 

 

หมายเลข 9 switch/hub ส าหรับแยกสัญญาณอิน
เทอเน็ต สถานะปรกติคือจะมีไฟขึ้นมาหน้าเคร่ือง 

หมายเลข 10 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ใช้เพื่อเปิดแสดงผล
หน้าเว็บเพื่อรับชม ทีวี พช. หรือเพื่อใช้งานระบบ 
Conference 

 

รูป การเชื่อมต่อสาย LAN เข้าตัว Switch/hub ในตู้สื่อ 
โดยจะมี 3 เส้น 
1) สาย LAN ที่เชื่อมต่อมาจากช่องเสียบสาย LAN หลัง
ตู้สื่อฯ 
2) สาย LAN ที่เชื่อมต่อไปยัง คอมพิวเตอร์ ในตู้สื่อฯ 
3) สาย LAN ที่เชื่อมต่อไปยัง กล้อง ip ในตู้สื่อฯ 

 

หมายเลข 11 ตัวกล้อง IP Camera จะมีช่องเสียบอุปกรณ์
ดังน้ี 
- Audio In เป็นช่องเสียบสายที่เชื่อมต่อมาจากช่องเสียบ
ไมค์โครโฟนด้านล่างของตู้ ถ้าเสียบไม่ถูกหรือไม่แน่น เสียง
จากไมโครโฟนภายนอกจะไม่เข้าไปในระบบ ท าให้เกิดเสียง
ก้องในระบบ เน่ืองจากตัวกล้องจะไปใช้ไมค์ในตัวกล้องแทน 
- ช่องเสียบสาย LAN เป็นสาย LAN ที่มาจาก หมายเลข 9 
switch/hub ภายในตู้ ถ้าเสียบไม่ถูกต้อง จะมีผลให้ไม่
สามารถเชื่อมต่อกล้องของทางจังหวัดได้ 
- ช่องเสียบสายไฟ Adapter เพื่อให้อุปกรณ์ท างาน สถานะ
มีไฟท างานปรกติคือจะมีไฟสีแดงขึ้นมาที่ตัวกล้อง  

8 

9 10 

11 
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อุปกรณ์ ไมโครโฟนและมิกซ์เสียง 

 

หมายเลข 1 จุดเสียบสายเสียงเข้าจาก
ไมโครโฟน สามารถใส่ได้สูงสุด 4 ตัว 

หมายเลข 2 จุดเสียบสายไฟอะแดปเตอร์  

หมายเลข 3 จุดเสียบสายสัญญาณเสียง
ออกจากตัวมิกซ์ไปยังตู้สื่อมัลติมีเดีย 

หมายเลข 4 ตัวอะแดปเตอร์จ่ายไฟ 

หมายเลข 5 จุดปรับเสียง เพิ่ม-ลด จาก
ไมโครโฟน 

หมายเลข 6 จุดเปิดปิดตัวมิกซ์ (เปิดแล้ว
ไฟตรง OUTPUT จะขึ้นสีแดง) หมุนเปิด
แล้วสามารถเพิ่มลดเสียงทั้งหมดได้ 

 

 

สายสัญญาณเสียงออกจากตัวมิกซ์ไปยังตู้สื่อ
มัลติมีเดีย 

 

ไมโครโฟน ส าหรับใช้สนทนา  

แบบที่ 1 – สามารถรับเสียงได้ดีและตัดสัญญาณเสียง
รบกวนได้  

แบบที่ 2 – รับเสียงได้ไม่ดีเท่าแบบที่ 1 เหมาะกับใช้
ประชุมทั่วไปในห้อง เวลาใช้งานไม่ต้องกดปุ่ม ring 
เพราะจะมีเสียงกริ่งดังแทรกมาตอนสนทนา 

 

 

 

1 2 3 

4 

 

5 6 



5 

 

 

ผังการเช่ือมต่อระบบ 

Computer PC

Switch/hubADSL 
Modem

Multimedia

Internet

Microphone

 

ข้อแนะน า 

- สาย LAN ที่ลากมาเชื่อมต่อกับตู้สื่อมัลติมีเดีย ต้องต่อออกมาจาก Switch/hub แบบธรรมดาเท่าน้ัน ถ้าใช้ 
Switch แบบที่เป็น Access Point ในตัวจะไม่สามารถน ามาใช้เชื่อมต่อกับตู้สื่อฯได้  

 

 

รูป Switch/hub แบบธรรมดา 

 

รูป Switch/hub แบบเป็น Access Point 
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2.การเปิดใช้งานตู้สื่อมัลติมีเดยี 
2.1.เสียบสายไฟเข้ากับตู้ด้านหลัง 

 

2.2.เสียบสาย LAN โดยสายที่ใช้ต้องเป็นสายอินเทอเน็ตที่ทางกรมก าหนดจุดให้แล้วเท่าน้ัน สาย LAN ที่ลาก
มาต้องมาจากตัว Switch/hub แบบธรรมดา ตรงมายังตู้สื่อฯ ไม่ควรใช้ Switch/hub แบบที่เป็น Access 
Point มาเชื่อมต่อ 

 

3.เปิดสวิตซ์ โดยการดันขึ้น อาจจะได้ยินเสียง UPS ดัง ให้รอสักพักเสียงจะหายไป ถ้า UPS ไม่ท างานให้เปิดฝา
หลังตู้ เพื่อกดเปิด UPS โดยตรงได้ 

 

4.กรณีที่หน้าจอไม่แสดงผล ให้กดปุ่มเปิดหน้าจอ หรือ กดปุ่มเปิดที่รีโมททีวี 
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5.เมื่อจอภาพแสดงผลแล้ว อาจจะมีหน้าต่าง error ขึ้นมา ให้ต่อ คีย์บอดและเมาส์ กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ด้าน
ใน แล้ว ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม X หรือ ปุ่ม Close หรือ ปุ่ม Cancel ปิดหน้าต่างให้หมด แล้วจะแสดงผลได้ปรกติ 

 

หน้าจอกรณีที่มีหน้าต่างผิดปรกติ 

 

หน้าจอแสดงผลปรกติ 

6.กรณีที่จอภาพทีวี พช.ไม่แสดงผลการถ่ายทอด (แสดงเป็นโลโก้กรมฯ) หรือเป็นหน้าจอขาวๆ ให้ลองเช็คสาย 
LAN และสัญญาณอินเทอเน็ตภายในตัวจังหวัดด้วย เพราะถ้าสัญญาณต่ า อาจจะท าให้จอภาพแสดงผลช้า
หรือไม่แสดงเลย เสร็จแล้วให้ลองเปิด-ปิดตู้สื่อมัลติมีเดียใหม่ หรือ ใช้คีย์บอด กดที่ปุ่ม F5 เพื่อแสดงผลหน้าจอ
ใหม่ 

  

 

7.กรณีที่ภาพแสดงผลแล้ว แต่เสียง ไม่มาหรือดังค่อย ให้ปรับเพิ่มเสียงจากตัวทีวีก่อน โดยใช้รีโมท หรือ กดปุ่ม
เพิ่ม-ลดที่ด้านข้างของจอทีวี  

 

ถ้าเสียงยังไม่มา ให้ใช้คีย์บอด กดปุ่ม Alt+F4 เพื่อหุบหน้าจอหลักลงไป 
จากน้ันเช็คโดยใช้เมาส์คลิกรูปล าโพง ด้านขวาล่างของจอ  จะปรากฏแถบเสียง

ขึ้นมาให้เลื่อนขึ้นลงเพื่อเพิ่มลดเสียงได้ แต่ถ้าล าโพงเป็นรูป  ให้เอาเมาส์
คลิกที่รูป เพื่อเอาการปิดเสียงออก 
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3.การใช้งานระบบ Conference เพ่ือสื่อสารกับส่วนกลาง 
3.1.เสียบสายไมโครโฟนเข้ากับตัว
มิกซ์ โดยสามารถเสียบได้ 1-4 ตัว 

 

 

3.2.เสียบสายสัญญาณเสียงเข้ากับ
ตัวมิกซ์ 

 

 

3.3.สายสัญญาณเสียงอีกด้านน าไป
เสียบเข้าที่ด้านหลังตู้สื่อมัลติมีเดีย 

 

 

3.4.เปิดมิกซ์ สังเกตว่าเมื่อเปิดแล้ว
จะมีแสงสีแดงขึ้นมา ลองปรับลด
เพิ่มเสียงได้ 
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3.5 ขณะที่ส่วนกลางยังไม่ติดต่อมา จังหวัดสามารถทดสอบสัญญาณ
ภาพและเสียงของตัวเองได้โดยปิดหน้าจอของ ทีวี พช. ออกก่อนโดย
เชื่อมต่อคียบอดกับคอมพิวเตอร์แล้วกด alt+F4 หน้าจอทีวี พช.จะ
หายไป แล้วให้เปิดโปรแกรม Video Viewer ตรงหน้าจอ Desktop 
ของตู้สื่อฯได้  

(ถ้าเอาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายในตู้สื่อฯไปลงใหม่โปรแกรมอาจจะ
หายไปจะต้องลงใหม่ โดยสามารถโหลดโปรแกรมได้ที่ 
http://www.cdd.go.th/support/program/video_viewer.exe) 

 

3.6 เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้ว สามารถเริ่มท าการทดสอบโดย ดับเบิ้ลคลิกที่หมายเลข IP Address ของ
จังหวัด ดังรูป 

 

โดยปรกติถ้าไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม จะมี IP Address ของจังหวัดน้ันๆเพียงอันเดียว 

ถ้าสถานะปรกติ จะปรากฏหน้าจอของกล้อง IP ของจังหวัดน้ัน ขึ้นมา แล้วเมื่อเราทดสอบเสียงโดยการพูดคุย
ผ่านไมโครโฟน ก็จะได้ยินเสียงของตัวเองออกมาจากตัวตู้สื่อด้วย  

- ถ้าไม่สามารถเชื่อมต่อได้ให้เช็คหมายเลข IP Address และระบบสัญญาณอินเทอเน็ตว่าเชื่อมต่อได้
ถูกต้องหรือไม่ 

- ถ้าไม่ได้ยินเสียงจากไมโครโฟนให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อไมโครโฟนเข้ากับตัวตู้สื่อฯว่าถูกต้องหรือไม่ 
3.7 เมื่อทดสอบเรียบร้อยถ้าต้องการรับชม ทีวี พช. ให้ปิดตัว
โปรแกรม Video Viewer โดยคลิกปิดที่เคร่ืองหมาย กากบาท 

 
แล้วดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน TV พช. ตรงหน้าจอ Desktop จะปรากฏ
หน้าจอ ทีวี พช. ขึ้นมา  

- ถ้าไม่มีไอคอนน้ี สามารถเปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์อื่นๆ
ได้เช่น Internet Explorer , Firefox แล้วใส่ url เป็น 
http://www.siamlive.net เพื่อเข้ารับชม ทีวี พช. 
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3.8.ในการสื่อสารกับส่วนกลางน้ัน ทางส่วนกลางจะเป็นผู้ด าเนินการเรียกสนทนากับทางจังหวัดเอง โดยเมื่อจะ
มีการสนทนาจะมีการส่งสัญญาณผ่านไปทาง ทีวี พช. เพื่อให้จังหวัดเตรียมพร้อมในการสนทนา 

 

 

ข้อแนะน า 

- ปรกติการรับชมสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบ จะมีการดีเลย์กว่าเวลาจริงประมาณ 10 วินาที ถ้า
จังหวัดตรวจสอบแล้วพบว่าภาพและเสียงช้ากว่าปรกติ ให้ตรวจสอบสัญญาณอินเทอเน็ตของจังหวัด 

- สัญญาณอินเทอเน็ตของจังหวัด ถ้าช้า แนะน าว่าให้งดการใช้งานอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้อินเทอ
เน็ตได้ เพราะยิ่งมีการใช้งานมากจะดึงสัญญาณอินเทอเน็ตไปใช้มาก ท าให้ระบบอินเทอเน็ตช้าและท า
ให้สัญญาณการรับชมได้ไม่ปรกติ 

- การรับชมสัญญาณนานๆ เมื่ออินเทอเน็ตมีอาการช้า อาจจะท าให้สัญญาณภาพ+เสียงค้าง ให้ท าการ
ปิด-เปิดตู้สื่อใหม่ หรือ ใช้ คีย์บอด กดปุ่ม F5 เพื่อแสดงสัญญาณภาพและเสียงใหม ่

- ไม่ควรต่อสัญญาณเสียงออกล าโพงใหญ่ๆ ให้ใช้เสียงจากตัวตู้สื่ออย่างเดียว เพราะอาจจะท าให้การ
สนทนาโต้ตอบมีเสียงวนหรือแทรกได้ 

- ควรเชื่อมต่อไมโครโฟนผ่านตัวมิกเซอร์เพื่อขยายเสียงให้มีความดัง และชัดเจนมากขึ้น 

- ถ้ามีสัญญาณเสียงรบกวนจากตัวมิกเซอร์ ให้เปลี่ยนตัวอะแดปเตอร์ที่ใช้อยู่เดิมเป็นแบบใช้ แบตเตอร่ี 
9v แทน เสียงรบกวนจะหายไป 
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3.การใช้งานระบบ Conference เพ่ือสื่อสารกับกลุ่มจังหวัด 
 ตู้สื่อมัลติมีเดีย นอกจากใช้สื่อสารกับทางส่วนกลางได้แล้ว ยังสามารถใช้สื่อสารกับทางจังหวัดด้วยกัน
เองได้ โดยจะมี 2 รูปแบบ 

3.1 การสื่อสารแบบจุดต่อจุด 

 ใช้สื่อสารระหว่างจังหวัดและจังหวัดเป้าหมาย ไม่เกิน 1 จังหวัด  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1) เปิดโปรแกรม Video Viewer แล้วท าการเพิ่ม IP Address ของจังหวัดเป้าหมายที่จะสนทนา
ด้วยเข้าในโปรแกรม Video Viewer   
การเพ่ิม IP Address ลงในโปรแกรม Video Viewer 

 
- คลิกปุ่ม add เพื่อเพิ่ม ip ใหม ่

 
 

 
 

- ใส่รายละเอียดของ ip ที่เพิ่มเข้าไปใหม ่
 
ตัวอย่าง จ.ล าพูน ต้องการ สนทนากับ จ.พิษณุโลก  
ในหน้าจอโปรแกรมของ จ.ล าพูน ก็จะต้องเพิ่ม IP Address ของ จ.พิษณุโลก 
และในหน้าจอโปรแกรมของ จ.พิษณุโลก ก็จะต้องเพิ่ม IP Address ของ จ.ล าพูนด้วย 
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2) เปิดหน้าจอของตัวเองและจังหวัดเป้าหมายโดย ดับเบิ้ลคลิกที่ IP Address เปิดหน้าจอขึ้นมา 
เมื่อเปิดขึ้นมาได้แล้ว ให้สังเกตว่า กรอบสีแดง ปรากฏอยู่ที่หน้าจอใด สัญญาณเสียงที่ออกมาจะ
มาจากหน้าจอน้ัน สามารถใช้เมาส์คลิกเลือกได้ 
ตัวอย่าง จ.ล าพูน ต้องการสนทนากับ จ.พิษณุโลก ก็ให้เอาเมาส์คลิกที่หน้าจอ จ. พิษณุโลก ให้
ปรากฏกรอบแดงขึ้นมา เพื่อรับฟังเสียงจากทาง จ.พิษนุโลก 

 

เมนูการใช้งานของโปรแกรม 

 

หมายเลข 1 – ปิดหน้าจอ video ทั้งหมด 

หมายเลข 2 – ปิดหน้าจอ video เฉพาะที่เลือกเป็น กรอบสีแดงไว้ 

หมายเลข 3 – แสดงหน้าจอ video ขนาดปรกติ 

หมายเลข 4 – แสดงหน้าโปรแกรมแบบ เต็มหน้าจอ (Full Screen) 

หมายเลข 5 – เปลี่ยนรูปแบบการแสดงหน้าจอ video เช่น แบบหน้าจอเดียว , แบบแบ่ง 4 จอ ,
แบบแบ่ง 8 จอ 

หมายเลข 6 – ปรับระดับเสียง หรือปิดเสียงที่ออกมา 

 

3) ทดสอบการสนทนาโดยการพูดใส่ไมโครโฟน แล้วตรวจสอบทาง จังหวัดที่สนทนาด้วยว่าได้ยิน
เสียงที่พูดไปหรือไม่ ถ้าไม่ได้ยินเสียงให้ตรวจสอบการติดต้ังอุปกรณ์ไมโครโฟนว่าถูกต้องหรือไม่ 
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3.2 การสื่อสารแบบ หลายจุด 

ใช้สื่อสารระหว่างจังหวัดและจังหวัดเป้าหมาย มากกว่า 1 จังหวัด  

จะแบ่งเป็น 2 จุด คือ จุดที่เป็นประธาน และ จุดที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุม  

 3.2.1 จุดท่ีเป็นประธาน 

 เป็นจังหวัดที่ด าเนินการเป็นประธานการประชุม เมื่อมีการสนทนาระหว่างจังหวัด ต้องมีเจ้าหน้าที่
ดูแลการสนทนาด้วย และต้องมีการติดต้ังอุปกรณ์ไมโครโฟนเพิ่มอีก 1 ตัวเพื่อรับสัญญาณเสียงจากจังหวัดที่
สนทนาด้วยให้จังหวัดที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมได้ยิน 

 ไมโครโฟนที่น ามาเพิ่มจะน าไปเสียบกับตัวมิกเซอร์ แล้วน าไปรับสัญญาณเสียงจากตัวตู้สื่อโดยวางไว้
บริเวณจุดที่เสียงออกมาจากตัวทีวี 

 

รูป การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าตัวมิกเซอร์ 
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 ข้ันตอนการด าเนินงาน 

1) จังหวัดที่เป็นประธาน ท าการ เพิ่ม IP Address ของกลุ่มจังหวัดเป้าหมายที่จะสนทนาด้วย
ทั้งหมด 

2) เมื่อเริ่มท าการสนทนา เจ้าหน้าที่ต้องคอยด าเนินการคลิกให้มีกรอบแดงบริเวณหน้าจอจังหวัด
เป้าหมายที่ประธานต้องการจะสนทนาด้วย เพื่อให้ประธานได้ยินเสียงจากจังหวัดเป้าหมาย มีข้อ
ควรระวังคือ อย่าคลิกให้มีกรอบแดงบริเวณหน้าจอของจังหวัดที่เป็นประธานเอง เพราะจะท าให้
เกิดเสียงวนจนเสียงแตกได้ 

ตัวอย่าง จ.พิษณุโลก เป็นประธานการประชุม เมื่อประธานต้องการคุยกับ จ.สุโขทัย เจ้าหน้าที่ 
ต้องใช้เมาส์คลิก เลือกให้มี กรอบแดง ที่ จ.สุโขทัย 

 

 

ข้อแนะน า 

- ก่อนเริ่มการสนทนาควรมีการทดสอบเสียงสนทนาจังหวัดเป้าหมายกับจังหวัดที่เป็นประธานก่อน  

- จังหวัดที่เป็นประธาน อย่าน าเมาส์ไปคลิกให้มีกรอบแดง บริเวณหน้าจอของจังหวัดตัวเอง เพราะจะ
ท าให้เกิดเสียงวนจนแตกได้  ถ้าจังหวัดที่เป็นประธานก าลังพูด สามารถน าเมาส์ไปคลิกชี้ที่จังหวัดอื่น
ก่อนก็ได้ 

- ถ้าสนทนาแล้วมีสัญญาณที่ขาดหาย เสียงสะดุด ให้ตรวจสอบสัญญาณอินเทอเน็ตทั้งจังหวัดที่เป็น
ประธานและจังหวัดที่สนทนาด้วยว่าใช้งานได้ปรกติหรือไม่ 
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3.2.2 จุดท่ีเป็นผู้เข้าร่วมประชุม 

 เป็นจังหวัดที่เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังและเตรียมสนทนากับจังหวัดที่เป็นประธาน  

ข้ันตอนการด าเนินงาน 

1) เพิ่ม IP Address ของจังหวัดที่เป็นประธาน ถ้าต้องการเห็นภาพของจังหวัดอื่นๆที่เข้า
ร่วมประชุม ก็ให้เพิ่ม IP Address ของจังหวัดน้ันได้ 

2) เมื่อเริ่มการประชุม ให้เอาเมาส์คลิกให้มีกรอบสีแดงตรงจังหวัดที่เป็นประธาน เพื่อรับฟัง
เสียงจากประธานและจังหวัดที่ประธานก าลังสนทนาด้วย โดยไม่ต้องไปคลิกเลือกที่
จังหวัดอื่นอีก  

ตัวอย่าง จ.นนทบุรี ท าการประชุมกับ กลุ่มจังหวัดอื่น โดยมี จ.พิษณุโลก เป็นประธาน ให้ท าการคลิก
ให้มีกรอบสีแดงที่ จ.พิษณุโลก ก็จะได้ยินเสียงทั้ง จ.พิษณุโลกและ จังหวัดอื่นที่ก าลังสนทนาด้วย 

 

 

ข้อแนะน า 

- ถ้าไม่ได้ยินเสียงสนทนาระหว่างจังหวัดที่เป็นประธานและจังหวัดอื่น ให้ตรวจสอบว่า จังหวัดที่เป็น
ประธานติดต้ังอุปกรณ์ไมโครโฟนถูกต้องหรือไม่ 

- ระหว่างการประชุม ไม่ต้องคลิกเลือกกรอบแดงที่จังหวัดอื่น ให้คลิกเลือกกรอบแดงทิ้งไว้ที่หน้าจอ
ประธานอย่างเดียว 
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หมายเลข IP Address ของตู้สื่อ มัลติมีเดีย 

จงัหวดั IP Address จงัหวดั IP address 

กระบี ่
กาญจนบุรี 
กาฬสนิธุ ์

ก าแพงเพชร 
ขอนแก่น 
จันทบุรี 
ฉะเชงิเทรา 

ชลบุรี 
ชยันาท 
ชยัภูม ิ
ชมุพร 
เชยีงราย 

เชยีงใหม่ 
ตรัง 
ตราด 
ตาก 

นครนายก 
นครปฐม 
นครพนม 
นครราชสมีา 

นครศรธีรรมราช 
นครสวรรค ์
นนทบุรี 
นราธวิาส 

น่าน 
บงึกาฬ 
บุรรัีมย์ 
ปทุมธาน ี
ประจวบครีขีันธ์ 

ปราจนีบุรี 
ปัตตานี 
พะเยา 
พังงา 

พัทลงุ 
พจิติร 
พษิณุโลก 
เพชรบุรี 

เพชรบูรณ์ 
แพร่ 

 

113.53.242.148 
113.53.242.92 
113.53.241.148 

113.53.243.92 
113.53.241.204 
113.53.241.92 
113.53.241.100 

113.53.241.84 
113.53.241.44 
113.53.243.60 
113.53.242.156 
113.53.241.252 

113.53.242.4 
113.53.242.204 
113.53.241.108 
113.53.243.100 

113.53.241.52 
113.53.242.100 
113.53.241.188 
113.53.243.36 

113.53.242.140 
113.53.243.84 
113.53.242.252 
113.53.242.212 

113.53.242.52 
118.174.148.84 
113.53.243.44 
113.53.243.4 
113.53.242.108 

113.53.241.116 
113.53.242.220 
113.53.242.12 
113.53.242.164 

113.53.242.228 
113.53.242.44 
113.53.242.36 
113.53.242.84 

113.53.242.68 
113.53.242.60 

 

ภูเก็ต 
มหาสารคาม 
มุกดาหาร 

แม่ฮ่องสอน 
ยโสธร 
ยะลา 
รอ้ยเอ็ด 

ระนอง 
ระยอง 
ราชบุรี 
ลพบุรี 
ล าปาง 

ล าพูน 
เลย 
ศรสีะเกษ 
สกลนคร 

สงขลา 
สตลู 
สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม 

สมุทรสาคร 
สระแกว้ 
สระบุรี 
สงิหบ์ุรี 

สโุขทัย 
สพุรรณบุรี 
สรุาษฏรธ์านี 
สรุนิทร์ 
หนองคาย 

หนองบัวล าภู 
อยุธยา 
อ่างทอง 
อ านาจเจรญิ 

อุดรธานี 
อุตรดติถ ์
อุทัยธานี 
อุบลราชธานี 

 

113.53.242.172 
113.53.243.68 
113.53.241.164 

113.53.242.20 
113.53.241.172 
113.53.242.196 
113.53.241.180 

113.53.242.180 
113.53.241.124 
113.53.242.116 
113.53.241.60 
113.53.241.244 

113.53.242.28 
113.53.241.212 
113.53.243.76 
113.53.241.220 

113.53.242.236 
113.53.242.244 
113.53.243.20 
113.53.242.124 

113.53.242.132 
113.53.241.132 
113.53.241.36 
113.53.241.68 

113.53.243.108 
113.53.241.76 
113.53.242.188 
113.53.243.52 
113.53.241.228 

113.53.241.236 
113.53.243.12 
113.53.243.28 
113.53.241.156 

113.53.241.196 
113.53.242.76 
113.53.243.116 
113.53.241.140 

 

 


