
การเปลี่ยนชองสัญญาณของคล�น 2.4GHz

และ 5GHz ที่เราเตอร

วิธีเปลี่ยนชองสัญญาณ WiFi

True Gigatex Fiber Router (Huawei HG8247W5)

การเปลี่ยนชองสัญญาณ WiFi Huawei HG8247W5

     - เปด Browser ที่ ใชงาน

     - พิมพ http://192.168.1.1 และกด Enter

     - พิมพ Username = admin / password = พิมพอักษรตามแถบสีดำดานลาง จากนั้น 

       คลิกที่ปุม Login

     - เลือก Advanced Configuration

     - เลือก WLAN 

     - เลือก 2.4G Advanced Network Setting

     - เลือก Channel ที่ตองการ

     - คลิกที่ปุม Apply

     - เลือก WLAN 

     - เลือก 5G Advanced Network Setting

     - เลือก Channel ที่ตองการ

     - คลิกที่ปุม Apply

SKYWORTH GN542VF

การเปลี่ยนชองสัญญาณ WiFi สำหรับ SKYWORTH GN542VF

     - เปด Browser ที่ ใชงาน

     - พิมพ http://192.168.1.1 และกด Enter

     - พิมพ Username = admin / password = พิมพ อักษรตามแถบสีดำดานลาง จากนั้น 

       คลิกที่ ปุม Login

     - เลือก Network 

     - เลือก WLAN 2.4G

     - เลือก Channel ที่ตองการ

     - คลิกที่ปุม Confirm

     - เลือก Network 

     - เลือก WLAN 5G

     - เลือก Channel ที่ตองการ

     - คลิกที่ปุม Confirm

T3 ST-244F

การเปลี่ยนชองสัญญาณ WiFi สำหรับ T3 ST-244F

     - เปด Browser ที่ ใชงาน

     - พิมพ http://192.168.1.1 และกด Enter

     - พิมพ Username = admin / password = พิมพ อักษรตามแถบสีดำดานลาง จากนั้น 

       คลิกที่ ปุม Login

     - เลือก WLAN 

     - เลือก WLAN (2.4GHz) 

     - เลือก Channel ที่ตองการ 

     - คลิกที่ปุม Apply Change

     - เลือก WLAN 

     - เลือก WLAN (5GHz) 

     - เลือก Channel ที่ตองการ 

     - คลิกที่ปุม Apply Change

ZTE F688 

การเปลี่ยนชองสัญญาณ WiFi สำหรับ ZTE F688

     - เปด Browser ที่ ใชงาน

     - พิมพ http://192.168.1.1 และกด Enter

     - พิมพ Username = admin / password = พิมพ อักษรตามแถบสีดำดานลาง จากนั้น 

       คลิกที่ ปุม Login

     - เลือก Local Network >

     - เลือก WLAN

     - เลือก WLAN Global Configuration 

     - เลือก 2.4GHz

     - เลือก Channel ที่ตองการ 

     - คลิกที่ปุม Apply

     - เลือก WLAN Global Configuration 

     - เลือก 5GHz 

     - เลือก Channel ที่ตองการ 

     - คลิกที่ปุม Apply

HUMAX HG100RE 

การเปลี่ยนชองสัญญาณ WiFi สำหรับ HUMAX HG100RE 

1.  เช�อมตออินเทอรเน็ตกับเราเตอรที่ตองการเปลี่ยนชองสัญญาณ WiFi และเปดบราวเซอร 

    เชน Chrome หรือ IE จากนั้นพิมพ 192.168.1.1 แลวกด Enter

     -  Username = admin

     -  Password = password

     -  จากนั้นกด Login

2.  คล�นความถี่ 2.4GHz

     -  เมนูซายมือ เลือก Wireless >เมนูยอย Radio >จากนั้นเลือกแถบ 2.4GHz >

        หัวขอ Control Channel สามารถ Dropdown 

        เพ�อเลือกชองสัญญาณที่เหมาะสมได

     -  เม�อดำเนินการเรียบรอยแลว กด Apply เพ�อบันทึกการตั้งคา

3.  คล�นความถี่ 5GHz

     -  เมนูซายมือเลือก Wireless >เมนูยอย Radio > จากนั้นเลือกแถบ 5GHz >

        หัวขอ Control Channel สามารถ Dropdown 

        เพ�อเลือกชองสัญญาณที่เหมาะสมได

     -  เม�อดำเนินการเรียบรอยแลว กด Apply เพ�อบันทึกการตั้งคา

HUAWEI HG8247H 

การเปลี่ยนชองสัญญาณ WiFi สำหรับ HUAWEI HG8247H 

1.  เช�อมตออินเทอรเน็ตกับเราเตอรที่ตองการเปลี่ยนชองสัญญาณ WiFi และเปดบราวเซอร 

    เชน Chrome หรือ IE จากนั้นพิมพ 192.168.1.1 แลวกด Enter

     -  Username = admin

     -  Password = password

     -  จากนั้นกด Login

2.  กดเลือกเมนู  WLAN

3.  เมนู WLAN Basic Configuration: สำหรับตรวจสอบ/แกไขคาตางๆ เชน SSID Name 

    หรือรหัสผานของ WiFi

4.  เมนู  WLAN Advance configuration : หัวขอ Channel Width สามารถ 

    Drop down เลือกชองสัญญาณที่ตองการได (คามาตรฐานของเราเตอรจะถูกเลือกไวเปน 

    Automatic) เม�อดำเนินการเรียบรอยแลวกด Apply เพ�อบันทึกการตั้งคา 

ZTE F668 

การเปลี่ยนชองสัญญาณ WiFi สำหรับ ZTE F668 

1.  เช�อมตออินเทอรเน็ตกับเราเตอรที่ตองการเปลี่ยนชองสัญญาณ WiFi และเปดบราวเซอร 

    เชน Chrome หรือ IE จากนั้นพิมพ 192.168.1.1 แลวกด Enter

     -  Username = admin

     -  Password = password

     -  จากนั้นกด Login

2.  แถบเมนูซาย เลือก WLAN และเลือก SSIDSettings เพ�อตรวจสอบ SSID Name 

     (ช�อสัญญาณ WiFi)

3.  การเปลี่ยนชองสัญญาณ Wifiทำไดโดยเลือก WLAN > Basic จากนั้นทำการเปลี่ยนชอง

    สัญญาณที่เมนู Channel เม�อดำเนินการเรียบรอยแลว กด Submit เพ�อบันทึกการตั้งคา


