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บทนำ�
หม้ อแปลง Cast Resin ของบริ ษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ำกัด (มหาชน) เป็ นหม้ อแปลง
ไฟฟ้าชนิดแห้ ง (Dry Type) ผลิตให้ สอดคล้ องกับมาตรฐาน IEC 60076-11 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับหม้ อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ งโดยทัว่ ไป หม้ อแปลง Cast Resin จะมีความแตกต่างที่ขดลวด
อลูมิเนียม ด้ านแรงสูงจะถูกห่อหุ้มด้ วย Resin โดยผ่านกระบวนการหล่อในสภาพสูญญากาศที่ไม่มี
ฟองอากาศหลงเหลืออยู่ ท�ำให้ มนั่ ใจได้ วา่ มีโอกาสเกิด Partial Discharge ได้ น้อยมาก (สามารถ
ทนแรงดันฟ้าผ่าและแรงดันจากการปลด / สับสวิทซ์ได้ ดี) ในขณะเดียวกันทางด้ านขดลวดแรงต�่ำจะ
ใช้ แผ่นอลูมิเนียม (Aluminium Foil) พันทับไปกับฉนวน และเคลือบผิวโดยการจุม่ Resin (Epoxy
Resin-Impregnated Insulation) ลักษณะการออกแบบเช่นนี ้ท�ำให้ ทนต่อการลัดวงจรได้ ดี และมี
ความแข็งแรงทางฉนวนสูงสุด นอกจากนี ้หม้ อแปลง Cast Resin ไม่มีตวั ถังเหมือนหม้ อแปลงชนิด
น� ้ำมัน จึงสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ของตัวหม้ อแปลงได้ อย่างสะดวก ในแง่ของการบ�ำรุง
รักษา นอกจากนี ้ข้ อมูลทางเทคนิคอื่นๆ ได้ ถกู จัดเตรี ยมไว้ ให้ แล้ ว ได้ แก่
วงจรการต่อสายแรงสูง และเนมเพลท (ติดที่ตวั หม้ อแปลง)
แบบขนาดมิตขิ องตัวหม้ อแปลงบ
แบบวงจรคอนโทรล
ผลการทดสอบ (ถ้ าต้ องการ)
เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยทังทรั
้ พย์สนิ และตัวบุคคล ดังนันผู
้ ้ ปฏิบตั งิ านควรอ่านคูม่ ือเล่ม
นี ้อย่างละเอียดก่อนที่จะปฏิบตั จิ ริ ง หากมีข้อสงสัยหรื อต้ องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ
ได้ ที่ศนู ย์บริ การของ บริ ษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ำกัด (มหาชน) ที่มีอยูท่ วั่ ประเทศ
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การบรรจุหีบห่อและการจัดเก็บ
ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วว่าหม้ อแปลง Cast Resin เป็ นหม้ อแปลงที่มีความทนทานต่อสภาพ
แวดล้ อมต่างๆ ได้ ดี ในการขนส่งหรื อจัดเก็บในระยะเวลาสันๆ
้ ไม่มีความจ�ำเป็ นต้ องป้องกันเป็ น
พิเศษแต่อย่างใด เพียงแต่ใช้ ผ้าใบหรื อแผ่นพลาสติกคลุมอย่างมิดชิดก็เป็ นการเพียงพอแล้ ว
กรณีมีการจัดเก็บหม้ อแปลงเป็ นเวลานาน ให้ ระมัดระวังเรื่ องฝุ่ น สิง่ สกปรก และความ
เปี ยกชื ้น ควรจัดเก็บไว้ ในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

การเคลื่อนย้ ายและการขนส่ ง
การเคลื่อนย้ าย

การยกโดยใช้ เครน ต้ องยกที่หหู ิ ้วเท่านัน้ ส�ำหรับวิธีการและอุปกรณ์ที่ควรใช้ ได้ แนะน�ำติด
ไว้ ที่หม้ อแปลง ผู้ใช้ ควรปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำ เพื่อเป็ นการป้องกันความเสียหายต่อโครงสร้ างภายใน
หม้ อแปลง

การลาก ในกรณีจ�ำเป็ นต้ องลากหม้ อแปลงเข้ าสถานที่ตดิ ตัง้ ให้ ใช้ รูเจาะที่จดั ท�ำไว้ ที่ฐาน
หม้ อแปลง และห้ ามไม่ให้ โยกหม้ อแปลง มิเช่นนันอาจจะเกิ
้
ดความเสียหายได้

การขนส่ ง

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายระหว่างการขนส่ง ควรมีการป้องกันหม้ อแปลงลื่นไถล หรื อล้ ม
ถ้ าเป็ นไปได้ ควรถอดล้ อออกเสียก่อน
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การติดตัง้
หลังน�ำวัสดุที่หอ่ ห้ มุ ออกแล้ ว ให้ ท�ำความสะอาดอย่างระมัดระวัง โดยตรวจดูร่องระบาย
อากาศต่างๆ ภายในขดลวดหรื อระหว่างขดลวด เพื่อมิให้ มีวสั ดุแปลกปลอมเข้ าไปขวางทางระบาย
ความร้ อนได้
ตรวจสอบสถานที่ตดิ ตัง้ ต้ องมีความมัน่ คงแข็งแรง รับน� ้ำหนักหม้ อแปลงได้ มีการระบาย
อากาศที่ดี โดยปกติขณะที่หม้ อแปลงท�ำงาน อุณหภูมิของหม้ อแปลงจะสูงกว่าอากาศโดยรอบ
ประมาณ 50-80 องศาเซลเซียส ขึ ้นอยูก่ บั การจ่ายโหลดมากหรื อน้ อย ดังนันการระบายอากาศร้
้
อนที่
ตัวหม้ อแปลงให้ เร็ วด้ วยการแทนที่ด้วยอากาศที่เย็นกว่าจึงเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นส�ำหรับการติดตังหม้
้ อแปลง
ภายในห้ องหม้ อแปลงหากการระบายอากาศไม่ดีเพียงพอ จะท�ำให้ อณ
ุ หภูมิของหม้ อแปลงสูงเกินไป
และจะท�ำให้ อายุการใช้ งานของหม้ อแปลงสันลงกว่
้
าเวลาอันควร จึงมีข้อแนะน�ำ ดังนี ้
ในห้ องติดตังหม้
้ อแปลง ควรจัดให้ มีชอ่ งทางเข้ าของอากาศเย็น และช่องทางออกของ
อากาศร้ อนในทิศทางตรงกันข้ าม โดยช่องอากาศเย็นควรจัดให้ เข้ าทางด้ านล่างของตัวหม้ อแปลง
ส่วนช่องอากาศร้ อน ควรจัดให้ อยูด่ ้ านบนเหนือตัวหม้ อแปลงหรื อห้ องหม้ อแปลง
โดยทัว่ ไปพื ้นที่ของช่องระบายอากาศ ต้ องไม่น้อยกว่า 10 ตร.ซม./kVA และต้ องไม่เล็ก
กว่า 500 ตร.ซม. ต�ำแหน่งติดตังหม้
้ อแปลงควรให้ หา่ งจากฝาผนังหรื อหม้ อแปลงเครื่ องอื่นๆ ไม่น้อย
กว่า 50 ซม.
กรณีที่การระบายความร้ อนไม่ดีพอ จ�ำเป็ นต้ องติดตังพั
้ ดลมดูดอากาศเข้ า - ออกเพิ่ม
เติมที่ผนังห้ อง โดยมีเงื่อนไขว่าลมดูดอากาศเข้ าห้ องหม้ อแปลง (Inlet Air) ต้ องมีอณ
ุ หภูมิไม่เกิน 40
องศาเซลเซียส โดยติดตังเทอร์
้
โมมิเตอร์ ตรวจวัด
อุปกรณ์หรื อชิ ้นส่วนต่างๆ ของหม้ อแปลงให้ ประกอบอย่างระมัดระวัง นัต โบท์ล ต่างๆ เมื่อ
ขันแน่นแล้ ว ให้ ใช้ ปากกาเมจิกชนิด Permanent ท�ำเครื่ องหมายไว้ ให้ ชดั เจน เพื่อป้องกันการลืมขัน
(ในการขัน นัต โบล์ทอย่าขันแน่นจนเกินไป เพราะอาจจะท�ำให้ เนื ้อ Resin บริ เวณขัวขดลวดแรงสู
้
ง
แตกหักเสียหายได้ และควรขันด้ วยประแจทอร์ คตามค่าที่ก�ำหนดไว้ ในตารางข้ างหลัง
กรณีที่มีการสัง่ ซื ้อตู้ Housing ให้ ประกอบตู้และติดตังพั
้ ดลมระบายความร้ อนให้ ถกู ต้ อง
ตามแบบสัง่ งานที่ก�ำหนด
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การจ่ายไฟ
ก่อนมีการจ่ายไฟควรมีการตรวจสอบครัง้ สุดท้ าย โดยด�ำเนินการตามขันตอนต่
้
อไปนี ้
ตรวจสอบการติดตังตามรายละเอี
้
ยดในข้ อ 4
ตรวจสอบสายต่อลงดินของหม้ อแปลง
ตรวจสอบวัสดุแปลกปลอม ที่อาจตกหล่นในหม้ อแปลงและท�ำความสะอาดถ้ าจ�ำเป็ น
ตรวจสอบสายตรวจจับสัญญาณอุณหภูมิ อยูใ่ นต�ำแหน่งถูกต้ องหรื อไม่ (ฝั งในขดลวด
แรงต�่ำทัง้ 3 เฟส กับบาร์ อลูมิเนียม) และยึดแน่นพอดีไม่หลวมคลอน การเดินสายสัญญาณจาก
ขดลวดแรงต�่ำมายัง Terminal Block ต้ องเรี ยบร้ อยและขันแน่น
ตรวจสอบการท�ำงานของวงจรคอนโทรลและทิศทางของพัดลม ถูกต้ องหรื อไม่
การต่อสายเคเบิลแรงสูง จุดต่อ ล�ำดับเฟสและการต่อแท็ป ถูกต้ องหรื อไม่ ดูรายละเอียด
จากเนมเพลท
นัต โบล์ท ที่ขวแท็
ั ้ ปหรื อที่ขวด้
ั ้ านขดลวดแรงสูงและแรงต�่ำทังหมดจะต้
้
องขันซ� ้ำด้ วยประแจ
ทอร์ ค ตามค่าในตาราง Torque Values ด้ านหลัง
อุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น บาร์ แรงต�่ำ กับดักฟ้าผ่า สายเคเบิล โครงเหล็กยึดอุปกรณ์สายไฟ และ
ชิ ้นส่วนที่เป็ นสื่อทางไฟฟ้า ที่ไม่ใช่ชิ ้นส่วนของตัวหม้ อแปลงที่เตรี ยมมาให้ จะต้ องติดตังให้
้ มีระยะ
ห่างดังตาราง A และ B

Um
Table (kV)
A
H
(mm)

12

17.5

24

36

120

220

220

320
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Table B
Um (kV)

A (mm)
A (mm)
Full Part Part Griey
12
120
300
17.5
220
300
24
220
300
36
320
320
Full part หมายถึง ผนังที่มีลกั ษณะปิ ดทึบ
Part Griey หมายถึง ผนังที่มีลกั ษณะเป็ นรูตะแกรง
หมายเหตุ ถึงแม้ วา่ หม้ อแปลง Cast Resin จะถูกหุ้ม Resin อย่างมิดชิด แต่ไม่ได้ หมาย
ความว่าสามารถสัมผัสหรื อจับต้ องได้ นัน่ คือการปฏิบตั งิ านใดๆ เกี่ยวกับ
หม้ อแปลงจะต้ องดับไฟและลัดวงจรลงดินก่ อนเสมอ
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ข้ อแนะน�ำในการใช้ งาน
เงื่อนไขในงานใช้ งานหม้ อแปลง Cast Resin โดยทัว่ ๆ ไปเป็ นไปตามมาตรฐาน IEC
60076-11 แต่ถ้าต้ องการใช้ งานที่มีเงื่อนไขแตกต่างออกไป ให้ ถือเป็ นข้ อตกลงพิเศษในการพิจารณา
ความสามารถในการจ่าย Overload จะมีความแตกต่างออกไปจากหม้ อแปลงชนิดน� ้ำมัน และให้
ยึดถือมาตรฐานการจ่ายโหลดตาม IEC 60076-12 (IEC 905) แต่อย่างไรก็ตามควรปฏิบตั ติ ามข้ อ
สังเกต ดังต่อไปนี ้
ความสามารถในการจ่ายโหลดเกิน (Overload)
เมื่อเปรี ยบเทียบกับหม้ อแปลงน� ้ำมันโดยทัว่ ไปแล้ ว หม้ อแปลง Cast Resin จะมีคา่
สัมประสิทธิ์ทางด้ านความร้ อนและอุณหภูมิแตกต่างกัน รวมทัง้ Class ของฉนวนหม้ อแปลง Cast
Resin เป็ น Class F คืออุณหภูมิระบบฉนวนเป็ น 155 องศาเซลเซียส ดังนัน้ การป้องกันการจ่าย
โหลดเกิน ซึง่ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับอุณหภูมิของหม้ อแปลง จ�ำเป็ นต้ องได้ รับการออกแบบและเลือก
อุปกรณ์การตรวจจับอุณหภูมิให้ สอดคล้ องกันเป็ นพิเศษ เพื่อป้องกันการเสียหายหรื ออายุการใช้ งาน
ที่สนเกิ
ั ้ นไป
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ตัวตรวจจับอุณหภูมิ
ตัวตรวจจับอุณหภูมิ ถูกติดตังอยู
้ ใ่ นขดลวดแรงต�่ำดังที่กล่าวไแล้ ว ซึง่ ประกอบไปด้ วย
การท�ำงาน 3 สถานะ แต่ละสถานะมีอณ
ุ หภูมิแตกต่างกัน 20 องศาเซลเซียส สถานะอุณหภูมิต�่ำ
สุดอันดับแรก 100 องศาเซลเซียส จะสัง่ ให้ วงจรพัดลมระบายความร้ อนท�ำงาน (Fan On) สถานะ
ล�ำดับต่อมา 120 องศาเซลเซียส จะสัง่ ให้ วงจรเตือน (Alarm) ให้ ทราบว่าหม้ อแปลงมีปัญหาด้ าน
อุณหภูมิ และสถานะล�ำดับสุดท้ าย 140 องศาเซลเซียส คือการสัง่ ปลดวงจร (Trip) ให้ ตดั หม้ อแปลง
ออกจากระบบก่อนจะเกิดควมเสียหายอย่างรุนแรง
กรณีเมื่อปรากฏเหตุการณ์ผิดปกติเกี่ยวกับอุณหภูมิตา่ งๆ เกิดขึ ้น มักมีสาเหตุดงั นี ้
		
- จ่ายโหลดเกินพิกดั
		
- อุณหภูมิลมดูดเข้ าหม้ อแปลง (Inlet Air) เกินกว่า 40 องศาเซลเซียส เมื่อจ่าย
โหลดตามปกติ
		
- การระบายความร้ อนไม่เพียงพอ
การบ�ำรุ งรั กษา
หม้ อแปลง Cast Resin ต้ องการการบ�ำรุงรักษาน้ อยมาก ส่วนใหญ่การบ�ำรุงรักษาจะ
เป็ นการท�ำความสะอาดฝุ่ น สิง่ สกปรก ที่จบั หนาตามส่วนต่างๆของหม้ อแปลงหรื ออุปกรณ์ ซึง่ ท�ำให้
การระบายความร้ อนไม่สะดวก วิธีท�ำความสะอาดใช้ การเป่ า ดูด และเช็ดด้ วยผ้ าแห้ งที่สะอาด
นอกจากนี ้ให้ ตรวจสอบ นัต โบล์ทต่างๆ ว่ามีการหลวมคลายหรื อไม่ ส่วนวงจรตรวจจับอุณหภูมิต้อง
ตรวจสอบว่าท�ำงานได้ ถกู ต้ องหรื อไม่ โดยความถี่ในการตรวจควรท�ำ ทุกๆ 6 เดือน หรื ออาจบ่อยกว่า
นี ้ในกรณีที่จ�ำเป็ น เช่น ติดตังใช้
้ งานริ มทะเล เป็ นต้ น

การเกิดความเสียหาย การรื อ้ และการซ่ อมแซม
ปั ญหาต่างๆ ที่พบและท�ำให้ เกิดความเสียหาย มักจะเกิดเฉพาะที่บริ เวณขัวต่
้ อต่างๆ หรื อ
ที่ขดลวดเท่านันและสามารถตรวจพบได้
้
งา่ ยไม่ซบั ซ้ อนอะไร เพราะหม้ อแปลง Cast Resin เป็ น
หม้ อแปลงชนิดเปิ ดโล่ง สามารถมองเห็นหรื อตรวจสอบได้ ทกุ มุม นอกจากนี ้การรื อ้ และการซ่อมแซม
สามารถกระท�ำได้ อย่างรวดเร็วและประหยัด
เนื่องจากสามารถถอดเปลี่ยนได้ ตรงจุดที่ช�ำรุดได้
อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ ้นที่แกนเหล็กหม้ อแปลงควรจะส่งเข้ าซ่อมที่โรงงาน
คู่มือการใช้งานและการบำ�รุงรักษา

วงจรควบคุมอุณหภูมิและอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
ความรู้ ท่ วั ไป
ปั ญหาเรื่ องหม้ อแปลงมีอณ
ุ หภูมิสงู เกินไปในขณะใช้ งาน
จะท�ำให้ เกิดอันตรายต่อตัว
หม้ อแปลง เช่น เกิดการแตกร้ าวของเนื ้อ Resin หรื อค่าความแข็งแรงของฉนวนต่างๆ ลดลง ท�ำให้
หม้ อแปลงเกิดลัดวงจรช�ำรุดเสียหายได้ ดังนัน้ การควบคุมอุณหภูมิในขณะใช้ งานจึงเป็ นสิง่ จ�ำเป็ น
อย่างยิ่งส�ำหรับหม้ อแปลง Cast Resin การระบายความร้ อนสามารถท�ำได้ 2 ลักษณะ คือ การ
ระบายความร้ อนโดยธรรมชาติ และการระบายความร้ อนโดยใช้ พดั ลมช่วย เพื่อให้ การระบายความ
ร้ อนโดยใช้ พดั ลมเป็ นไปอย่างถูกต้ อง รวมทังการส่
้
งสัญญาณ Alarm และ Trip อย่างแม่นย�ำ จึง
เลือก RTD (Resistance Temperature Detector) ชนิด PT100 (Platinum 100) เป็ นตัวตรวจจับ
อุณหภูมิ
การท�ำงานของวงจรควบคุมอุณหภูมิ
หลักการท�ำงานของวงจรควบคุมอุณหภูมิชนิด RTD มีหลักการท�ำงานเช่นเดียวกัน คือ
ตรวจจับอุณหภูมิที่ขดลวดหม้ อแปลงทัง้ 3 ขดลวด การท�ำงานแบ่งเป็ น 3 สถานะดังที่ได้ กล่าวมา
แล้ วในข้ อตัวตรวจจับอุณหภูมิ ส�ำหรับรายละเอียดของวงจรดูได้ จากเอกสารแนบไว้ ในตู้คอนโทรล
กรณีพบว่าวงจรควบคุมอุณหภูมิท�ำงานไม่ถกู ต้ องหรื อช�ำรุด
โปรดแจ้ งศูนย์บริ การของ
บริ ษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ำกัด (มหาชน) ที่มีอยูท่ วั่ ประเทศ

ระยะปลอดภัยสำ�หรับ Round Busbars ด้านแรงสูง
Round Busbars (Delta Connection) ด้ านแรงสูงของหม้ อแปลง Cast Resin ถูกหุ้ม
ด้ วยฉนวนพิเศษ (Heat Shrinkable Tube Insulation) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มค่า Dielectric Strenght และลดระยะระหว่าง Live Parts กับ Ground แต่อย่างไรก็ตาม ระยะที่ลดได้ ดงั
กล่าว จ�ำเป็ นต้ องก�ำหนดให้ มีคา่ ที่ชดั เจน เพื่อป้องกันปั ญหาการเกิดลัดวงจร การเกิดปรากฎการณ์
Corona รวมทังสามารถทนต่
้
อ Impulse Voltage ในระหว่างการใช้ งาน ซึง่ ค่าต่างๆ ได้ ก�ำหนดไว้ ใน
ตารางข้ อมูลต่างๆ

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง Cast Resin

ตารางข้อมูลต่างๆ
ตาราง Torqur Values
ขนาด Bolt

ค่า Electrical Connection
Touque (Nm)

ค่า Mechanical Connection
Torque (Nm)

M6

5

-

M8

11

-

M 10

25

-

M 12

40

85

M 14

60

135

M 16

85

210

M 18

-

290

M 20

-

410

M 22

-

560

M 24

-

710

ระยะปลอดภัยส�ำหรั บ Round Busbar แรงสูงที่มีการหุ้มด้ วยฉนวนพิเศษ
Rated Voltage (Kv.)

Minimun Clearance (mm.)
Phase to Phase (mm.)

Phase to bare/Ground (mm.)

12

55

65

17.5

70

85

24

95

125

36

150

205

คู่มือการใช้งานและการบำ�รุงรักษา

ข้อควรระวังในการต่อสายแรงสูง
ในขันตอนการประกอบก่
้
อนจ่ายไฟ ให้ ประกอบด้ วยความระมัดระวัง โดยอาจจะต่อสาย
แรงสูงเข้ าด้ านบนหรื อด้ านล่างของตัวหม้ อแปลงไฟฟ้า ตาม Diagram แต่ต้องมีการสลับเฟส ตาม
ตัวอย่าง								
การเข้ าสายด้ านบน

								

การเข้ าสายด้ านล่าง

ปั ญหาและการแก้ ไขเบือ้ งต้ น
ปั ญหาที่พบ
Low insulation
resistance

สิ่งผิดปกติ/สาเหตุ

มีฝนผง
ุ่
สิง่ สกปรกเกาะตามหม้ อแปลง ท�ำความสะอาดโดยใช้ ล มแห้ ง
หรื อมีความชื ้นมากที่หม้ อแปลง
เป่ า และการระบายอากาศช่วย
Dielectric fault เนื่องจากการใช้ งานหรื อ ติดต่อศูนย์บริ การ บริ ษัท เอกรัฐ
จากสิง่ สกปรก
วิศวกรรม จ�ำกัด (มหาชน)
ปั ญหาของฉนวน กับคอยล์แรงสูง

Automatic
cut-off-activated
(หม้ อแปลง Trip)

การแก้ไข

ติดต่อศูนย์บริ การ บริ ษัท เอกรัฐ
วิศวกรรม จ�ำกัด (มหาชน)

มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแรงดัน /แรงดัน ปฐม ตรวจสอบการเข้ าสายว่าถูกต้ อง
ภูมิไม่ตรงกับค่าที่อา่ นได้ จาก Meter
ตรงกับ Line ที่ต้องการหรื อไม่
อุปกรณ์ป้องกัน เช่น Protection relay ทบทวนการตังค่
้ าเวลา และค่า
ท�ำงานไม่ตรงความต้ องการ
กระแสของ relay ให้ ถกู ต้ อง

Erroneous secondary แรงดันปฐมภูมิไม่เท่ากับค่า Norminal ติดต่อการไฟฟ้า หรื อผู้ให้ บริ การ
จ่ายไฟ
voltage value (ค่าแรง หรื อไม่มีแรงดันปรากฏที่ด้านปฐมภูมิ
ดันทุตยิ ภูมิ ไม่ถกู ต้ อง) ต�ำแหน่งการปรับ Tap ไม่ถกู ต้ อง
ปรับ Tap ให้ ถกู ต้ อง

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง Cast Resin

ศูนย์ เชียงใหม่
โทร.053-128-039

ศูนย์ ขอนแก่ น
โทร.043-465-276

ศูนย์ นครปฐม
โทร.034-244-045-6

ศูนย์ กรุ งเทพฯ
โทร.02-393-0437, 02-746-3840-1
ส�ำนักงานใหญ่
โทร.02-719-8777
Call Center : 095-371-5551

ศูนย์ นครราชสีมา
โทร.044-277-279

ศูนย์ อยุธยา
โทร.035-345-078

ศูนย์ ฉะเชิงเทรา
โทร.038-530-213
ศูนย์ สุราษฎร์ ธานี
โทร.077-295-488

ศูนย์ ภเู ก็ต
โทร.076-307-570
ศูนย์ สงขลา
โทร.074-250-648
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