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1. สถานะไฟ Router HG8145X6  

 

หมายเลข ชือ่สญัลกัษณ ์ สถานะไฟ ความหมาย 
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POWER ตดิสเีขยีวสวา่ง  ไฟเขา้อปุกรณ์ปกต ิ

ดับ  ปิดอปุกรณ์ / ไฟไมเ่ขา้อปุกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 

2-3 

PON LOS   

ดับ ดับ  อปุกรณ์ GPON Terminalไมอ่นุญาตใหใ้ชง้าน กรณุาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร
เพือ่ขอความชว่ยเหลอื 

กระพรบิ 2 ครัง้
ตอ่วนิาท ี

ดับ  อปุกรณ์ GPON Terminal พยายามสือ่สารกบัอปุกรณ์หลักของผู ้
ใหบ้รกิาร 

ตดิ ดับ  อปุกรณ์ GPON Terminal และอปุกรณ์หลักของผูใ้หบ้รกิาร สือ่สารกนั
ไดป้กต ิพรอ้มใชง้าน 

ดับ กระพรบิ 1 ครัง้
ตอ่ 2 วนิาท ี

 อปุกรณ์ GPON Terminal ไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่สาย optical  fiber หรอืไมม่ี
การสง่สญัญาณแสง 

กระพรบิ 2 ครัง้
ตอ่วนิาท ี

กระพรบิ 2 ครัง้ 
ตอ่วนิาท ี

 อปุกรณ์ GPON Terminal ท างานผดิปกต ิกรณุาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเพือ่
ขอความชว่ยเหลอื 

กระพรบิ 1 ครัง้
ตอ่ 2 วนิาท ี

กระพรบิ 1 ครัง้ 
ตอ่ 2 วนิาท ี

 ฮารด์แวรไ์ดรั้บความเสยีหาย 
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LAN 

ตดิสวา่ง  แสดงการเชือ่มตอ่ผา่นพอรต์ LAN 

ตดิกระพรบิ  แสดงการรับสง่ขอ้มลูผา่นพอรต์ LAN 

ดับ  ไมม่กีารเชือ่มตอ่ผา่นพอรต์ LAN 
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TEL 

ตดิสวา่ง  อปุกรณ์ลงทะเบยีนกบั Softswitch แตไ่มม่กีารรับสง่ Service Flows 

ตดิกระพรบิ  แสดงการรับสง่ Service Flows 

ดับ  ไมม่กีารจา่ยไฟเขา้อปุกรณ ์หรอืลงทะเบยีนกบั Softswitch ไมไ่ด ้
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USB 

ตดิสวา่ง  แสดงการเชือ่มตอ่ผา่นพอรต์ USB ไดส้ าเร็จแตไ่มม่กีารรับสง่ขอ้มลู 

ตดิกระพรบิ  แสดงการรับสง่ขอ้มลูผา่นพอรต์ USB 

ดับ  ไมม่กีารเชือ่มตอ่ผา่นพอรต์ USB 

 
7 

 
WLAN 

ตดิสวา่ง  เปิดการเชือ่มตอ่ในภาค Wireless/WiFi ทีต่วั Router พรอ้มใชง้าน 

ตดิกระพรบิ  มกีารรับสง่ขอ้มลูระหวา่ง Router กบั ตัวอปุกรณ์(Wireless) 

ดับ  ปิดการเชือ่มตอ่ในภาค Wireless/WiFi ทีต่วั Router 
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WPS 

ตดิสวา่ง  อปุกรณ์มกีารเชือ่มตอ่สญัญาณไรส้ายแบบไมต่อ้งเขา้รหัส พรอ้มใชง้าน 

ตดิกระพรบิ  อปุกรณ์มกีารเชือ่มตอ่สญัญาณไรส้ายแบบไมต่อ้งเขา้รหัส พรอ้มใชง้าน
และก าลังใชง้านเชือ่มตอ่อยู ่

ดับ  อปุกรณ์ไมม่กีารเชือ่มตอ่กบั WPS 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. การต ัง้คา่เพือ่เชือ่มตอ่ Internet  

     - เปิด Browser ขึน้มา และพมิพ ์192.168.1.1 แลว้กด Enter 
     - ชอ่ง Username พมิพ ์admin 
     - ชอ่ง Password พมิพ ์ตามขอ้มลูทีด่า้นหลังอปุกรณ์  
     - กด Login เพือ่เขา้สูข่ัน้ตอน การต ัง้คา่ WAN ,Wireless 

 

 
 
     ตวัอยา่ง  Username และ Password ดา้นหลังอปุกรณ์ 
 

 
 
หมายเหตุ 

      - หากไม่ไดด้ าเนนิการใด ๆ หลงัจากทีเ่ขา้สูร่ะบบเป็นเวลา 5 นาท ีจะถกูออกจากระบบอัตโนมัต ิและจะกลับไปทีห่นา้ 

login เพือ่ใหป้้อนขอ้มลูใหมอ่กีครัง้ 

      - ถา้ป้อนชือ่ Username, password ไมถ่กูตอ้ง 3 ครัง้ตดิตอ่กนั ระบบจะถกูล็อคเป็นเวลา 1 นาท ี

3. การต ัง้คา่ WAN, Wireless 

      3.1 การต ัง้คา่ WAN  
            เมือ่ Login เขา้ระบบแลว้ จะปรากฏหนา้จอ และเมนูตา่งๆ ใหด้ าเนนิการดังนี้ 
            - คลกิทีแ่ท็บ WAN (1) -->คลกิที ่WAN Configuration (2) 

            - ทีช่อ่ง Connection Name (3)  คลกิเครือ่งหมาย  1_TR069_INTERNET_R_VID_33 เพือ่
ก าหนดคา่ Username/Password 
            ระบบแสดงหนา้จอใหก้รอกรายละเอยีด (4) ดังนี ้

            - Enable WAN ;  เพือ่เปิดสญัญาณ 
            - Encapsulaion Mode ; เลอืก PPPoE 
            - Protocol Type ; เลอืก IPv4/IPv6 (เลอืกตามความสามารถของอปุกรณ์ทีใ่ชง้าน เชน่ IPv4 ,IPv6 
หรอื IPv4/IPv6) 



            - WAN Mode      ; เลอืก Route WAN 
            - Service Type   ; TR069_INTERNET (ตัง้คา่จากโรงงาน) 

            - Enable VLAN   ;  
            - VLAN ID          ; 33 
            - ใส ่Username/Password (5) ที ่Radius (ตรวจสอบไดจ้ากใบรายงานการตดิตัง้) 
            - กดปุ่ ม Apply (6) 
            - จบขัน้ตอนการตัง้คา่ สามารถป้อน URL Website เพือ่เขา้ใชง้าน Internet ไดเ้ลย 
 

 

 

      3.2 การต ัง้คา่ Wireless  

           - คลกิทีแ่ท็บ  WLAN (1) --> คลกิที ่2.4G Basic Network Settings (2) หรอื 5G Basic 

Network Settings (3) (สามารถเลอืกก าหนดคา่ไดท้ัง้ 2 คลืน่ความถี ่หรอื เลอืกก าหนดคลืน่ความถีเ่ดยีว) 

             โดยสามารถเลอืก เปิดการเชือ่มตอ่กบัสญัญาณทีม่กีารต ัง้คา่ไวแ้ลว้ หรอื สรา้ง SSID 

Configuration ใหม ่ดังนี้ 

 

           กรณีเลอืก เปิดการเชือ่มตอ่กบัสญัญาณทีม่กีารต ัง้คา่ไวแ้ลว้ 

           - Enable SSID (4) ;  เพือ่เปิดการเชือ่มตอ่กบัสญัญาณทีม่กีารตัง้คา่ไวอ้ยูแ่ลว้ 

           - คลกิ Hide (5) เพือ่ด ูPassword Wireless หรอืดไูดท้ีด่า้นหลังอปุกรณ ์กดปุ่ ม Apply (6) 

           - จบขัน้ตอนการตัง้คา่ สามารถป้อน URL Website เพือ่เขา้ใชง้าน Internet ไดเ้ลย 

 

 

 

 

 



      ตวัอยา่ง ชือ่สญัญาณและ Password ดา้นหลังอปุกรณ์ 

 

 

           กรณีเลอืกสรา้ง  SSID เพิม่เตมิ (สงูสดุ 4   SSID)         

           - คลกิ New (7)  เพือ่กรอกขอ้มลู ดังนี ้(8)  

           - SSID Name   ; ตัง้ชือ่ตามตอ้งการ (ไมเ่กนิ 32 ตัวอกัษร) 

           - Enable SSID  ; คลกิเครือ่งหมาย  เพือ่เปิดการเชือ่มตอ่กบัสญัญาณ 

           - Number of Associated Devices ; สามารถก าหนด อปุกรณร์องรับสงูสดุ 32 เครือ่ง 

           - กดปุ่ ม Apply (9) เพือ่เขา้สูข่ัน้ตอนการก าหนด Password ส าหรับ Wireless 



 

 

           ระบบแสดงหนา้จอใหก้รอกรายละเอยีด (10) ดังนี้ 

           - Authentication Mode ; เชน่ Open , Shared , WPA/WPA2 PreSharedKey , WPA/WPA2 

Enterprise (เลอืกไดต้ามตอ้งการ) 

           - Encryption Mode        ; เลอืก AES , TKIP , TKIP&AES (เลอืกตามตอ้งการ) 

           - WPA pre-shared key  ; กรอกรหัสผา่นตามตอ้งการ (8-63 ตัวอกัษร)  

           - WPA Group Key Regeneration Interval ; 3600 กรอกคา่ตามตอ้งการ (600-86400s) เพือ่

ก าหนดระดับความปลอดภยัของรหัสผา่น Enterprise 

           - กดปุ่ ม Apply (11) จบขัน้ตอนการตัง้คา่ สามารถเชือ่มตอ่สญัญาณและ ป้อน URL Website เพือ่เขา้ใช ้

งาน Internet ได ้

 

 

 

 

 



4. การต ัง้คา่ Wi-Fi 6 (802.11ax) 

    Mode นี้ Wi-Fi 6 จะสามารถรับสง่ขอ้มลูไดเ้ร็วขึน้จากเดมิหลายเทา่ตัว สามารถตอบสนองไดร้วดเร็วและลด
สญัญาณรบกวนในพืน้ที ่Wi-Fi ทีห่นาแน่น 

     - คลกิทีแ่ท็บ WLAN (1) --> คลกิที ่2.4 G Advanced Network Settings หรอื 5G Advanced 
Network Settings (2) 
    - Mode  ; คลกิเลอืก 802.11a/n/ac/ax (3) 
    - กดปุ่ ม Apply (4) 

 

5. การต ัง้คา่ Band Steering  

    Mode นี้จะท าใหอ้ปุกรณท์ีร่องรับยา่นความถี ่5GHz เชือ่มตอ่เขา้กบัอปุกรณ์ Router ที ่5GHz โดยอตัโนมัต ิ
เนื่องจากคลืน่ความถี ่5GHz ความเร็วจะสงูกวา่ 2.4GHz 
    - คลกิทีแ่ท็บ WLAN (1) --> คลกิที ่5G Advanced Network Settings (2) 

    - Enable Band Sreering  ; คลกิเครือ่งหมาย  เพือ่เปิด (3) 
    - กดปุ่ ม Apply (4) 

 

 



6. การต ัง้คา่IP LAN Router   

    การตัง้คา่ DHCP และการจัดการ IP Address เป็นการจัดการและแจกจา่ย IP ไมใ่หซ้ า้กนั เพือ่ท าใหเ้ครอืขา่ยนัน้
ไมเ่กดิปัญหาในการใชง้าน 
    - คลกิทีแ่ท็บ Advanced Configuration --> LAN Configuration (1) --> คลกิที ่LAN Host 
Configuration (2) 
    - IP Address (3) ; ระบ ุIP Address ตามทีต่อ้งการใชง้าน 
    - Subnet Mask (4) ; 255.255.255.0 (สามารถเปลีย่นแปลงคา่ตา่งๆได ้หรอืจะใชเ้ป็นคา่ Default ก็ได)้ 
    - กดปุ่ ม Apply (5) จบขัน้ตอน 

 

 

7. การต ัง้คา่ Bridge Mode  

    ท าหนา้ทีเ่ป็น สะพาน ท าใหว้งแลน 2 วง ทีต่า่งคนตา่งท างานกนัเป็นปกตอิยูแ่ลว้ สามารถเชือ่มตอ่เขา้หากนัได ้
และตา่งก็สามารถเขา้ถงึอปุกรณ์ของอกีวง LAN หนึง่ได ้
    - คลกิทีแ่ท็บ WAN (1)  --> WAN Configuration (2) --> คลกิ New Connection (3) ระบบแสดง
หนา้จอใหก้รอกรายละเอยีด (4) ดังนี ้
      - Enable WAN ;   เพือ่เปิดการเชือ่มตอ่กบัสญัญาณ 
      - Encapsulation Mode ; เลอืก PPPoE 
      - Protocol Type ; เลอืก IPv4/IPv6 (เลอืกตามความสามารถของอปุกรณ์ทีใ่ชง้าน เชน่ IPv4 ,IPv6 หรอื 
IPv4/IPv6) 
      - WAN mode   ; เลอืก Bridge WAN 
      - Service Type ; เลอืก INTERNET 
      - Enable VLAN ;   เพือ่เปิดการเชือ่มตอ่กบัสญัญาณ 
      - VLAN ID        ; 33 ก าหนดคา่ VLAN ตามตอ้งการ แตต่อ้งไมซ่ า้กนั (1-4094 ตัวอกัษร) 
      - กด Apply (5) 
      - จากนัน้ตัง้คา่อปุกรณ ์Router ทีต่อ้งการ Connect Internet แลว้เชือ่มตอ่ทัง้ 2 อปุกรณ์ โดยน าสาย Lan ตอ่
เขา้กบัชอ่ง WAN ของอปุกรณ์ทีเ่ตรยีมไว ้เมือ่เสร็จเรยีบรอ้ยสามารถลองใชง้าน Internet ไดเ้ลย 
      - จบขัน้ตอนการตัง้คา่ Bridge Mode 



 

8. การต ัง้คา่ Forward Port  
    การตัง้คา่ Forward Port คอื การก าหนด Port ใหก้บั IP Address เพือ่น าไปใชง้านกนัอปุกรณ์ตา่งๆ ภายในวง 
LAN ทีต่อ้งการใหส้ามารถเชือ่มตอ่จากภายนอกวง LAN ได ้เชน่ จากมอืถอื ,Notebook ทีอ่ยูต่ามรา้นกาแฟ หรอืจาก 
Computer ทีบ่า้นมาทีส่ านักงาน เป็นตน้ 
    - คลกิทีแ่ท็บ  Forward Rules (1) --> คลกิที ่Port Mapping Configuration(2) 
    - กดปุ่ ม New (3) เพือ่ก าหนดคา่ Forward Port กด Add (4) ระบบแสดงหนา้จอใหก้รอกคา่ตา่งๆ ดังนี้  

 

 
    - หลังจากกดปุ่ ม Add และจะเห็นวา่มชีอ่งใส ่Port Number เพิม่ขึน้มาใหใ้สค่า่ parameter ตา่งๆตามทีต่อ้งการ 

    - Enable Port Mapping ; เลอืก  
    - Mapping Name ; ตัง้ชือ่ตามทีต่อ้งการ 
    - WAN Name ; เลอืกไดต้ามตอ้งการ 
    - Internal Host   ; ระบหุมายเลข IP ของอปุกรณ์ทีต่อ้งการตัง้คา่ Forward Port 
    - External Source IP Address ;  ใสห่มายเลข Port ทีต่อ้งการใชง้านดกูลอ้ง 
    - Protocal ; ตามทีต่อ้งการ 



    - Internal Port Number  ; ใสห่มายเลข Port ทีต่อ้งการ 
    - กด Apply (5) จบขัน้ตอนการตัง้คา่ Forward Port 

 

 
    - จบขัน้ตอนการตัง้คา่ Forwardport หลังจากนัน้จะมขีอ้มลูปรากฎขึน้มา ตามภาพดา้นลา่ง  

 

9. การต ัง้คา่ Dynamic DNS  
    ตัวอยา่ง ตอ้งการสมัคร Host ของ Dyndns โดยใชช้ือ่ contact2nma.dyndns.org ซึง่จะเป็น Domain ทีส่ามารถ
ใชเ้รยีกดกูลอ้งจากจดุใดก็ได ้โดยไมต่อ้งจ า IP ทีไ่ดรั้บจากผูใ้หบ้รกิาร 
    - คลกิทีแ่ท็บ Network Application (1) --> คลกิที ่DDNS Configuration  (2) --> คลกิที ่New 
(3) เพือ่สรา้ง DDNS  ระบบแสดงหนา้จอใหก้รอกรายละเอยีด ดังนี้ (4)  
    - WAN Name ; 1_TR069_INTERNET_R_VID_33 (เลอืก WAN Name ทีต่อ้งการ) 
    - Host ; contact2nma.dyndns.org (ชือ่ทีก่ าหนดไวบ้นเว็บของผูใ้หบ้รกิาร DDNS) 
    - Service Provider ; เลอืก dyndns  (เลอืกผูใ้หบ้รกิาร DDNS ทีส่มัครไว)้ 
    - Service Address  ; members.dyndns.org (ชือ่เว็บของผูใ้หบ้รกิาร DDNS) 
    - Service Port        ; 80 (ใสห่มายเลข Port) 
    - Username/Password ; ตามทีก่ าหนดไวบ้นเว็บของผูใ้หบ้รกิาร DDNS 
    - กดปุ่ ม Apply (5) 
    - เมือ่ด าเนนิการเรยีบรอ้ย จะปรากฏขอ้มลูทีก่ าหนดอยูด่า้นบน 
    - จบขัน้ตอนการตัง้คา่ DNS สามารถใชง้านไดเ้ลย 
    - กรณีตอ้งการก าหนด Port หมายเลขอืน่ๆเพิม่เตมิ ใหก้ดปุ่ ม New เพือ่ก าหนดหมายเลข Port เพิม่           
ตามทีต่อ้งการ และขอ้มลูทีไ่ดก้ าหนดไว ้ก็จะแสดงผลเพิม่ขึน้มา 



 

 

10. การต ัง้คา่ Voice (Eth,IP Host)  
    ต ัง้คา่ผา่น Port IP Host (TEL1,TEL2) 
    - คลกิทีแ่ท็บ WAN (1)  --> WAN Configuration (2) --> 2_VOIP_R_VID_50 (3) เพือ่ก าหนดคา่ 
Voice 

    ระบบแสดงหนา้จอใหก้รอกรายละเอยีด ดังนี ้

    - Enable WAN ; เลอืก  
    - Encapsulation Mode (3) ; เลอืก IPoE 
    - WAN mode   ; เลอืก Router WAN 
    - Service type ; เลอืก VOIP 
    - VLAN ID       ; 50 
    - IP Acquisition mode (4)  ; เลอืก DHCP 
    - กดปุ่ ม Apply (5) จบขัน้ตอนการตัง้คา่ Voice สามารถใชง้านไดเ้ลย 

 

 



11. การต ัง้คา่ IPTV  
      เป็นการตัง้คา่เชือ่มตอ่ Internet เพือ่รับชม IPTV (โทรทัศนอ์อนไลน)์ 
      - คลกิทีแ่ท็บ Advanced Configuration -->  WAN Configuration (1) 
      - กดปุ่ ม New (2) เพือ่ก าหนดคา่ IPTV 

      ระบบแสดงหนา้จอใหก้รอกรายละเอยีด ดังนี้ (3) 

      - Enable WAN ; เลอืก  
      - Encapsulation Mode ; เลอืก IPoE 
      - Protocol Type ; เลอืก IPv4/IPv6 (เลอืกตามความสามารถของอปุกรณ์ทีใ่ชง้าน เชน่ IPv4,IPv6 หรอื 
IPv4/IPv6) 
      - WAN mode     ; เลอืก Bridge WAN 
      - Service type   ; เลอืก IPTV 
      - VLAN ID         ; 421  
      - กดปุ่ ม Apply (4) จบขัน้ตอนการตัง้คา่ IPTV สามารถใชง้านไดเ้ลย 

 

 
      - กรณีตอ้งการก าหนด Port หมายเลขอืน่ๆเพิม่เตมิ ใหก้ดปุ่ ม New เพือ่ก าหนดหมายเลข Port เพิม่ตามที่
ตอ้งการ และขอ้มลูทีไ่ดก้ าหนดไว ้ก็จะแสดงผลเพิม่ขึน้มา 

12. ตรวจสอบ คา่ Power  
      ใชต้รวจสอบคา่ Optical Power ซึง่คา่ RX Optical Power ตอ้งไมเ่กนิ -28 dBm (หากเกนิตอ้งสง่งานใหช้า่ง
เขา้ตรวจสอบ) 
      - คลกิทีแ่ท็บ System (1)--> Optical Information(2) 
      - ONT Information; ตรวจสอบคา่ RX Optical Power(3) ตอ้งไมเ่กนิ -28 dBm 
      - จบขัน้ตอนการตรวจสอบคา่ Power  



 

13. การเชือ่มตอ่อปุกรณ ์ 
       ข ัน้ท ี ่1 เชือ่มตอ่สาย optical fiber เขา้กบัพอรต์ optical ของ GPON Terminal 
         หมายเหต ุ - หัวเชือ่มตอ่ของสาย optical fiber ทีเ่ชือ่มตอ่กบัพอรต์ Optical บนผนังจะแตกตา่งกนัไป ขึน้อยู่
กบัสภาพตามความจรงิ 
                         - สาย optical fiber ทีใ่ชง้านตอ้งดัดโคง้ไดม้ากกวา่ 30 มลิลเิมตร 
       ข ัน้ท ี ่2 ใชส้ายเคเบลิเครอืขา่ยเพือ่เชือ่มตอ่พอรต์ LAN กบั PC LAN หรอืพอรต์ Ethernet บน IP STB  
       ข ัน้ท ี ่3 เชือ่มตอ่สายโทรศัพทจ์ากพอรต์ TEL กบัโทรศัพทห์รอืเครือ่งโทรสาร 
       ข ัน้ท ี ่4 เชือ่มตอ่ Power Adapter จากพอรต์ POWER กบัแหลง่จา่ยไฟ  
         หมายเหต ุหา้มใช ้Power Adapter อืน่ ทีไ่มไ่ดม้ากบัผลติภณัฑ ์เพราะอาจสง่ผลใหอ้ปุกรณ์ท างานผดิปกต ิ
หรอืไดรั้บความเสยีหาย 
       ข ัน้ท ี ่5 เชือ่มตอ่สายขอ้มลู USB จากพอรต์ USB กบัอปุกรณ์เก็บขอ้มลู USB 
       ข ัน้ท ี ่6 กดปุ่ ม ON/OFF เพือ่เริม่การใชง้าน 
       ข ัน้ท ี ่7 กดปุ่ ม WLAN เพือ่เปิดใชง้านฟังกช์ัน่การเขา้ถงึ Wi-Fi ฟังกช์ัน่นี้จะเปิดใชง้านตามคา่เริม่ตน้จาก
โรงงาน 
       ข ัน้ท ี ่8 กดปุ่ ม WPS เพือ่เปิดใชง้านฟังกช์ัน่การเขา้รหัส WPS 
         หมายเหต ุกอ่นเปิดใชง้านฟังกช์ัน่การเขา้รหัส WPS ของอปุกรณ์ GPON Terminal ตอ้งตัง้คา่ฟังกช์ัน่ใน
ซอฟตแ์วรร์ะบบลว่งหนา้ หลังจากตัง้คา่เสร็จแลว้ ใหก้ดปุ่ ม WPS เพือ่ใหก้ารตัง้คา่มผีล 

14. คณุสมบตัขิองผลติภณัฑ ์ 

ผลติภณัฑ ์ คณุสมบตั ิ

HG8145X6 

4 Gigabit Ethernet port 

1 POTS port 

1 USB Ports 

2.4G(2*2MIMO)+5G (2*2MIMO) 

 

15. ขอ้มลูจ าเพาะของผลติภณัฑ ์ 
     - Power adapter input : 100–240 V AC, 50–60 Hz 0.8A 
     - ระบบการจา่ยกระแสไฟ : ตรวจสอบรายละเอยีดทีด่า้นหลังอปุกรณ์ 
     - อณุหภมูใินการท างาน : 0ºC ถงึ +40ºC 
     - ความชืน้ในการท างาน : 5% ถงึ 95% 
     - น ้าหนัก (รวม Power Adapter) ประมาณ 450 กรัม 
     - การใชก้ าลังไฟสงูสดุ ≤ 18W 

 

 



16. รายการอปุกรณ ์ 
      ตารางแสดงรายการอปุกรณ์ทีบ่รรจภุายในกลอ่ง 

รายการ จ านวน 

GPON Terminal 1 

Power Adapter 1 

สาย LAN  1 

Fiber Patch Cord  1 
 


