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คู่มือการใช้งานเคร่ืองวิทยุส่ือสาร 
 

BENISON  JB-7 
 

 
 

 

วิทยส่ืุอสารยา่นความถี่ประชาชน 
CB 245 MHz  VHF/FM RADIO TRANSCEIVER 
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 ขอขอบคุณที่ให้ความไวว้างใจเลือกใชเ้คร่ืองวทิยส่ืุอสาร BENISON  ที่ไดดี้ไซนรู์ปแบบและมี
ฟังกช์ัน่การใชง้านท่ีครบครัน กรุณาตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆที่มากบัตวัเคร่ืองและศึกษาวธีิการใชง้านอยา่ง
ละเอียดกอ่นเร่ิมตน้การใชง้าน 
 
อุปกรณ์ในชุด 
 

แบตเตอร่ีพร้อมคลิปเหน็บ 1 กอ้น 
แท่นชาร์จ 1 อนั 

อะแด๊บเตอร์ 1 อนั 

เสายาง 1 ตน้ 

เสาสไลด ์ 1 ตน้ 
หูฟัง 1 อนั 
ซองหนงั 1 อนั 
คู่มือการใชง้าน 1 เล่ม 

 

 
ข้อควรระวัง 
 
1.   โปรดใชเ้คร่ืองรับ – ส่งวทิยส่ืุอสารตามค าแนะน าในคู่มือการใช้และโปรดเกบ็คู่มือน้ีไวเ้พื่อเป็น 
       ในการอา้งอิงส าหรับการใชเ้คร่ืองต่อไป 
2.   ไม่ควรปล่อยให้เคร่ืองตากแดดหรือการใชง้านในที่ท่ีมีอุณหภูมิสูง เป็นเวลานานๆ เพราะอาจเป็น 
       สาเหตุที่ท  าให้เคร่ืองเสียหายได ้
 3.   กรณีเคร่ืองตกกระทบพื้น, ถูกละอองน ้า, การตกน ้า ให้ปิดเคร่ืองแลว้รีบน าส่งช่างผูช้  านาญเพื่อท า 
       การแกไ้ขทนัที 
4. ไม่ควรท าการเปิดเคร่ืองรับ – ส่งวทิยเุพื่อท าการแกไ้ขเอง ถา้เคร่ืองรับ – ส่งวทิยขุองคุณมีปัญหากรุณา 
     ติดต่อกบัตวัแทนจ าหน่ายหรือช่างผูช้  านาญโดยตรง 
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คุณสมบติัเคร่ืองวทิยส่ืุอสาร 
คุณสมบัติทัว่ไป (GENERAL)  

ความถี่ใชง้าน(Frequency Range) 245.0000-245.9875 MHz 

ก  าลงัส่ง(Output power) Low 3W/Hi 5W 

จ านวนช่องใชง้าน(Number of Channel)  80 

ช่องห่างระหวา่งความถี(่Frequency Spacing) 12.5 KHz 

ความตา้นทาน(Antenna impedance) 50Ω 

ความไวในการปรับสญัญาณ   (Sensitivity Adjust  ) 2~20mV 
อุณหภูมทิี่เหมาะสมกบัการใชง้าน (Working Temperate  ) 
 

-10°C~+55°C 
กระแสไฟหมุนเวยีน (Current Consumption  ) 
 

≤1.6A(transmit 5W) 
 ขนาดแรงดนัไฟฟ้า (Operating Voltage  ) DC7.2V 

ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency error) ±1.50 kHz 

ความดงัของล าโพง(Audio Output) 8 Ohms 500mv 

ภาครับ(RECEIVER)  

(Current Consumption) Cathode darth-plate 

การเลือกรับสัญญาณ (Adjacent Channel Selectivity) 50dB 

(Spurious emissions) ≤－65dB 

(Maximum Deviation) ≤±5KHz 

เสถียรภาพทางความถี(่Frequency Stability) ±5ppm 
ระยะห่างระหวา่งความถี(่Occupied Bandwidth) ≤16kHz 

ภาคส่ง (TRANSMITTER)  

ความเพี้ยนของสัญญาณเสียง(Audio Distortion) ≤10% 
การป้องกนัสัญญาณแปลกปลอม (Audio Frequency Response) 300-3000kHz 
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การใชง้านปุ่มต่าง  ๆ
1.  ปุ่ มเปิด / ปิด, ปรับระดับเสียง   หมุนปุ่ มตามเข็มนาฬิกาเมือ่ตอ้งการเปิด / ปิดการใชง้านเคร่ืองวทิยส่ืุอสาร  
      หรือเมื่อตอ้งการปรับระดบัเสียง 
2.  ปุ่ ม PTT   กดปุ่ ม PTT คา้งไวเ้มื่อตอ้งการสนทนา ในขณะสนทนาไฟสัญญาณจะโชวส์ถานะ และปลอ่ย 
      เมื่อจบการสนทนา 
3.  ปุ่ ม MONI  ส าหรับปรับความไวในการรับสญัญาณระดบัสูงสุด 
4.  ปุ่ ม CALL  เป็นสัญญาณแจง้เตือนหรือใชส้ าหรับการเรียกคู่สนทนาที่อยูใ่นช่องความถีใ่ชง้านเดียวกนั 
5.  ช่องเสียบไมค์ / ล าโพง   
6.  ปุ่ ม PTT ใชเ้มื่อตอ้งการเรียกหรือพูดสนทนา ขณะที่สนทนาไฟสีแดงจะติดแสดงสถานะการสนทนาหรือ
ใชง้านการสนทนา และให้วทิยหุรือช่องล าโพงห่างจากปากเล็กนอ้ยจะท าใหก้ารสนทนาชดัเจนยิง่ข้ึนและไม่มี
เสียงดงัรบกวน  และให้ปล่อยปุ่ม PTT เมื่อตอ้งการเป็นผูฟั้งการสนทนา  
สัญลักษณ์แสดงหน้าจอแสดงผล (LCD) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ช่องความถี่ใชง้าน 

  “F/  ” สัญลกัษณ์ฟังกช์ัน่ 

 ความถี่ใชง้านช่องยอ่ย CTCSS 

 ความถี่ใชง้านช่องยอ่ย Digital 

 ใชง้านระบบ VOX 

 เสียงกร่ิง 

 การยอ้นกลบัไปยงัการใชง้านกอ่นหนา้น้ี 

 แสดงขนาดก  าลงัส่งแบตเตอร่ี 
LOW ก  าลงัส่งต ่า 
SAVE ประหยดัพลงังานแบตเตอร่ี 

 S-meter 

 ล๊อคปุ่มกด โดยกดปุ่ม F/  คา้งไวป้ระมาณ 2 วนิาที  
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การเลือกใชง้านจากปุ่มกด 

VFO/MR ปุ่ มเลือกช่องใชง้านแบบ Memory/VFO 
M/SEL ปุ่ มเมนู/ยนืยนั 
F/  ปุ่มฟังกช์ัน่และล๊อคการใชง้านปุ่มกด (กดปุ่ มคา้งไว ้2 วนิาที) 
1POW กดปุ่ ม “F/ + 1POW”  เพื่อตั้งค่าการใชง้านฟังกช์ัน่ High/Low 
2VOX กดปุ่ ม “F/  +2VOX ” เพื่อเลือกเปิด/ปิดการใชง้านระบบ VOX (1-9) 
3SQL กดปุ่ ม “F/  +3SQL ” เพื่อปรับระดบัความไวของสญัญาณรับกวน(0~9) 
4APO กดปุ่ ม “F/  + 4APO ” เพื่อปิดเคร่ือง(OFF30~240) 
5BEEP กดปุ่ ม “F/  + 5BEEP ” เพื่อตั้งค่าเสียงสญัญาณการเปิด/ปิดเคร่ือง 
6LED  กดปุ่ ม “F/  + 6LED”เพื่อเลือกการใชง้านไฟแสดงหนา้จอ LCD（OFF/ON/AUT） 

7CTDCS CTDCS: กดปุ่ ม “F/  + 7CTDCS” เพื่อเขา้สู่การใชช่้องโทน  
8CT  CTCSS: กดปุ่ ม “F/  +8CT ” เพื่อเขา้สู่การใชง้านช่องโทนธรรมดา (CTCSS) 

（OFF67~254.1） 9DC DTS：กดปุ่ ม “F/  + 9DC” เพื่อเขา้สู่การใชง้านช่องโทนดิจิตอล (OFF23～754） 
0SCAN กดปุ่ ม “F/  + 0SCAN” เพื่อสแกนช่องและความถีใ่ชง้าน 
*STEP กดปุ่ ม “F/  + *STEP ” เพื่อเลือกใชช่้องความถี่สญัญาณ（5/10/6.25/12.5/25） 
#REV Reverse ：Under different frequency ,press “F/ ”and this key to exchange receive and  

 
transmit frequency 

        
           การต้ังค่าฟังก์ช่ันการใช้งาน 

1. การตั้งค่าก  าลงัส่ง High / Low 
      เขา้เมนูหลกัโดยกดปุ่ ม   M/SEL หนา้จอจะโชว ์“ POW¹.H” กดปุ่ ม M/SEL อีกคร้ังจะเห็น  
      สัญลกัษณ์  “H” กระพริบ หมุนปุุ่มคอนโทรล (Knob) เพื่อเลือกใชง้านฟังกช์ัน่ H หรือ L กดปุุ่ม   
      M/SEL เพื่อยนืยนัจากนั้นกดปุ่ ม VFO/MR เพื่อออกจากรายการและกลบัสู่หนา้จอปกติ 

 
 

2. การตั้งค่าใชง้าน VOX 
                 เขา้เมนูหลกัโดยกดปุ่ ม M/SEL แลว้หมุนปุ่ มคอนโทรล (Knob) เลือกเมนูที่ 2 หนา้จอจะโชว ์ 
                 “VOX².OFF” จากนั้นกด M/SEL อีกคร้ังเพื่อเลือกระดบัความไวในการส่งซ่ึงมีตั้งแต่ระดบั  1-9   
                 จากนั้นกดปุ่ ม M/SEL อีกคร้ังเพื่อยนืยนัจากนั้นกดปุ่ม VFO/MR เพื่อออกจากรายการและกลบัสู่ 
                 หนา้จอปกติ 
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3. การตั้งค่าใชง้านสเควส์ (Squelch) 
     เขา้เมนูหลกัโดยกดปุ่ ม  M/SEL แลว้หมุนปุ่ มคอนโทรล (Knob) เลือกเมนูที่ 3 หนา้จอจะโชว ์ 
     “SQL³.00(-09”) จากนั้นกดปุ่ ม M/SEL อีกคร้ังหนา้จอจะโชว ์00(-09) กระพริบ จากนั้นหมุนปุ่ม 
     คอนโทรลเลือกระดบัความไวของSquelch ตั้งแต่ระดบั 00-09 กดปุ่ ม M/SEL อีกคร้ังเพื่อยนืยนั 
     จากนั้นกดปุ่ม VFO/MR เพื่อออกจากรายการและกลบัสู่หนา้จอปกติ 

                           
 

4. การตั้งค่าการปิดเคร่ืองอตัโนมติั 
    เขา้เมนูหลกัโดยกดปุ่ม M/SEL แลว้หมุนปุ่ มคอนโทรล (Knob) เลือกเมนูที่ 4 หนา้จอจะโชว ์ 
    “APO4 .OFF” จากนั้นกดปุ่ ม M/SEL อีกคร้ังหนา้จอจะโชว ์“OFF” กระพริบจากนั้นหมุนปุ่ม 
    คอนโทรลเลือกเวลาที่ตอ้งการ “OFF/30/60/120/240” กดปุ่ ม M/SEL อีกคร้ังเพื่อยนืยนัจากนั้นกดปุ่ม  
     VFO/MR เพื่อออกจากรายการและกลบัสู่หนา้จอปกติ 

                            
 
5. การตั้งค่าเสียงเตือน 
      เขา้เมนูหลกัโดยกดปุ่ ม M/SEL แลว้หมุนปุ่ มคอนโทรล (Knob) เลือกเมนูที่ 5 หนา้จอจะโชว ์ 

       “BP5.ON” จากนั้นกดปุ่ ม M/SEL อีกคร้ังหนา้จอจะโชว ์ กระพริบ จากนั้นหมุนปุ่ม   
      คอนโทรลเลือกเปิด/ปิด เสียงเตือน “ON/OFF” กดปุ่ ม M/SEL อีกคร้ังเพื่อยนืยนัจากนั้นกดปุ่ม  
      VFO/MR เพื่อออกจากรายการและกลบัสู่หนา้จอปกติ 

                     
 
6. การตั้งค่าไฟจอ LCD 
      เขา้เมนูหลกัโดยกดปุ่ ม M/SEL แลว้หมุนปุ่ มคอนโทรล (Knob) เลือกเมนูที่ 6 หนา้จอจะโชว ์ 

      “LED6 AUT” จากนั้นกดปุ่ ม M/SEL อีกคร้ังหนา้จอจะโชว ์“AUT” กระพริบ จากนั้นหมุนปุ่ม   
      คอนโทรลเลือกการใชง้านที่ตอ้งการ “ON/OFF/AUTO” กดปุ่ ม M/SEL อีกคร้ังเพื่อยนืยนัจากนั้น 
      กดปุ่ ม VFO/MR เพื่อออกจากรายการและกลบัสู่หนา้จอปกติ 
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7. การตั้งค่าใชง้าน CTDCS 
      เขา้เมนูหลกัโดยกดปุ่ ม M/SEL แลว้หมุนปุ่ มคอนโทรล (Knob) เลือกเมนูที่ 7 หนา้จอจะโชว ์ 
      “CT7 DCS” จากนั้นกดปุ่ ม M/SEL อีกคร้ังหนา้จอจะโชว ์“OFF” กระพริบจากนั้นหมุนปุ่ม   
      คอนโทรลเพื่อเลือกใชง้านฟังกช์ัน่ท่ีตอ้งการ “OFF/CTCSS/DCS” กดปุ่ ม M/SEL อีกคร้ังเพื่อยนืยนั 

                  จากนั้นกดปุ่ม VFO/MR เพื่อออกจากรายการและกลบัสู่หนา้จอปกติ (CT=CTCSS, DCS=DCS) 

                      
 
8. การตั้งค่าใชง้าน CTDCS 
      เขา้เมนูหลกัโดยกดปุ่ ม M/SEL แลว้หมุนปุ่ มคอนโทรล (Knob) เลือกเมนูที่ 8 หนา้จอจะโชว ์ 

      “CT8 OFF” จากนั้นกดปุ่ ม M/SEL อีกคร้ังหนา้จอจะโชว ์“OFF” กระพริบ จากนั้นหมุนปุ่ม    
      คอนโทรลเลือกความถี่โทนที่ตอ้งการ “OFF/67~254.1” กดปุ่ ม M/SEL อีกคร้ังเพื่อยนืยนัจากนั้นกด 
      ปุ่ ม VFO/MR เพื่อออกจากรายการและกลบัสู่หนา้จอปกติ (CT=CTCSS, DCS=DCS) 

                          
  
9. การตั้งค่าใชง้าน DCS 
       เขา้เมนูหลกัโดยกดปุ่ ม M/SEL เขา้แลว้หมุนปุ่ มคอนโทรล (Knob) เลือกเมนูที่ 9 หนา้จอจะ 
       โชว ์“DC9 OFF” จากนั้นกดปุ่ ม M/SEL อีกคร้ังหนา้จอจะโชว ์“OFF” กระพริบจากนั้นหมุน 
       ปุ่ มคอนโทรลเลือก “OFF/023N~754I” กดปุ่ ม M/SEL อกีคร้ังเพื่อยนืยนัจากนั้นกดปุ่ม VFO/MR    
       เพื่อออกจากรายการและกลบัสู่หนา้จอปกติ  

                           
 
10. การตั้งค่าใชง้านประหยดัแบตเตอร่ี 
        เขา้เมนูหลกัโดยกดปุ่ ม M/SEL เขา้แลว้หมุนปุ่ มคอนโทรล (Knob) เลือกเมนูที่ 10 หนา้จอจะ 

       โชว ์“SAVE10 ON” จากนั้นกดปุ่ ม M/SEL อีกคร้ังหนา้จอจะโชว ์“ON” กระพริบจากนั้นหมุน 
       ปุ่ มคอนโทรลเลือก “OFF/ON” กดปุ่ ม M/SEL อกีคร้ังเพื่อยนืยนัจากนั้นกดปุ่ม VFO/MR เพื่อออก 
       จากรายการและกลบัสู่หนา้จอปกติ (หากเลือกใชง้าน (ON) ที่หนา้จอจะโชวค์  าวา่ save)  
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11. การสแกนและตั้งค่าต่างๆ 
        เขา้เมนูหลกัโดยกดปุ่ ม M/SEL แลว้หมุนปุ่ มคอนโทรล (Knob) เลือกเมนูที่ 11 หนา้จอจะ 
       โชว ์“SCAN11TO จากนั้นกดปุ่ ม M/SEL อีกคร้ังหนา้จอจะโชว ์“TO”กระพริบจากนั้นหมุน 
       ปุ่ มคอนโทรลเลือก “CO/TO/SE” กดปุ่ ม M/SEL อกีคร้ังเพื่อยนืยนัจากนั้นกดปุ่ม VFO/MR เพื่อ 
       ออกจากรายการและกลบัสู่หนา้จอปกติ (CO = การสแกนหาคลื่น, TO = เวลาที่สแกน, SE = ผล 
       การสแกน )  

                            
 
12. การตั้งเวลา(กนัคียค์า้ง) 
      เขา้เมนูหลกัโดยกดปุ่ ม M/SEL แลว้หมุนปุ่ มคอนโทรล (Knob) เลือกเมนูที่ 12 หนา้จอจะ 

      โชว ์“TOT12 60” จากนั้นกดปุ่ ม M/SEL อีกคร้ังหนา้จอจะโชว ์“60”กระพริบจากนั้นหมุน 
      ปุ่ มคอนโทรลเลือกเวลาที่ตอ้งการ(หน่วย : วนิาที) “OFF/60/120/180” กดปุ่ ม M/SEL อีกคร้ังเพื่อ 
      ยนืยนัจากนั้นกดปุ่ม VFO/MR เพื่อออกจากรายการและกลบัสู่หนา้จอปกติ  

                            
13. การล๊อคปุ่มกด (key pad lock) 
      เขา้เมนูหลกัโดยกดปุ่ ม M/SEL แลว้หมุนปุ่ มคอนโทรล (Knob) เลือกเมนูที่ 13 หนา้จอจะ 

      โชว ์“KY12MANU” จากนั้นกดปุ่ ม M/SEL อีกคร้ังหนา้จอจะโชว ์“MANU”กระพริบจากนั้นหมุน 
      ปุ่ มคอนโทรลเลือก “MANU/AUTO” (MANU =   , AUTO = ล๊อคอตัโนมติั) กดปุ่ ม M/SEL อีก 
      คร้ังเพื่อยนืยนัจากนั้นกดปุ่ม VFO/MR เพื่อออกจากรายการและกลบัสู่หนา้จอปกติ (เมนูทางลดั :  
      กดปุ่ ม  F/   คา้งไวป้ระมาณ 2 วนิาทีเพื่อเลือกล๊อคหรือปลดล๊อกปุ่มกด) 

                                                  
 

14. การสแกนช่องใชง้าน 
      เขา้เมนูหลกัโดยกดปุ่ ม M/SEL แลว้หมุนปุ่ มคอนโทรล (Knob) เลือกเมนูที่ 14 หนา้จอจะ 

      โชว ์“CT14SCAN” จากนั้นกดปุ่ ม  M/SEL เพื่อเร่ิมการสแกนสัญญาณจะหยดุกระพริบเมื่อ  
      สแกนส าเร็จ  จากนั้นกดปุ่ม VFO/MR เพื่อออกจากรายการและกลบัสู่หนา้จอปกติ 
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15. การสแกนช่อง DCS 
      เขา้เมนูหลกัโดยกดปุ่ ม M/SEL เขา้แลว้หมุนปุ่ มคอนโทรล (Knob) เลือกเมนูที่ 15 หนา้จอจะ 
      โชว ์“DC15SCAN” จากนั้นกดปุ่ม M/SELเพื่อเร่ิมการสแกนสัญญาณจะหยดุกระพริบเมือ่พบ 
      สัญญาณ จากนั้นกดปุ่ม VFO/MR เพื่อออกจากรายการและกลบัสู่หนา้จอปกติ 
 
16. การสแกนช่องและความถีใ่ชง้าน 

                  ภายใตโ้หมดช่องใชง้านหรือความถีใ่ชง้านที่บนัทึกไว ้กดปุ่ ม  และ ปุ่ ม 0SCAN เพื่อ  
                  สแกนช่องใชง้านและจะหยดุสแกนเมื่อพบสัญญาณ ถา้ตอ้งการรับฟังช่องที่สแกนพบให้กดปุ่มส่ง  
                  (TX) กจ็ะสามารถรับฟังไดแ้ละเคร่ืองจะออกจากโหมดสแกนทนัที 
 
            17.  การบนัทึกช่องใชง้าน 

      ภายใตโ้หมดความถี่ เลือกความถี่และค่าอื่นๆที่ตอ้งการเช่นเลือกโหมด VFO หนา้จอจะโชว ์ 

      245.0000 จากนั้นกด   ตามดว้ย VFO/MR หนา้จอจะปรากฏ “081FUNC” โดยตวัเลข  
      “081”จะกระพริบบนหนา้จอ หมุนปุ่ มคอนโทรล (Knob) เลือกช่องที่ตอ้งการบนัทึก 081-199 แลว้  
      กดปุ่ ม VFO/MR เพื่อบนัทึกความถี่ใชง้าน 
 
18. การลบช่องใชง้านที่บนัทึกไว ้

ภายใตโ้หมดความถี่ เลือกช่องใชง้านที่ตอ้งการลบ แลว้ปิดเคร่ืองวิทยุฯ กดปุ่ ม VFO/MR แล้ว

เปิดเคร่ืองหนา้จอจะปรากฎ “081DEL?”  ปล่อยมือที่กดปุ่ ม VFO/MR แล้วกดปุ่ ม M/SEL เพื่อ
ลบช่องที่ใชง้านที่บนัทึกไว ้ 
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105 DCS code 

023 065 132 205 255 331 413 465 612 723 
025 071 134 212 261 332 423 466 624 731 
026 072 143 223 263 343 431 503 627 732 
031 073 145 225 265 346 432 506 631 734 
032 074 152 226 266 351 445 516 632 743 
036 114 155 243 271 356 446 523 *645 754 
043 115 156 244 274 364 452 526 654  
047 116 162 245 306 365 454 532 662  
051 122 165 246 311 371 455 546 664  
053 125 172 251 315 411 462 565 703  
054 131 174 252 325 412 464 606 712  

 

 

 

50 CTCSS frequency code（Hz） 
67.0 85.4 107.2 136.5 165.5 186.2 210.7 254.1 

69.3 88.5 110.9 141.3 167.9 198.9 218.1  

71.9 91.5 114.8 146.2 171.3 192.8 225.7  

74.4 94.8 118.8 151.4 173.8 196.6 229.1  

77.0 97.4 123.0 156.7 177.3 199.5 233.6  

79.7 100.0 127.3 159.8 179.9 203.5 241.8  

82.5 103.5 131.8 162.2 183.5 206.5 250.3  
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        รหัสโค๊ด ว.  

ว.0 
 
 

ขอทราบค าสั่ง ค าสั่ง 
 

ว.31 
 

เปล่ียนไปใชช่้องความถ่ี 1 
 ว.00 รอก่อน ให้คอยก่อน ว.32 เปล่ียนไปใชช่้องความถ่ี 1 

ว.01 ท่ีท างาน ท่ีโรงเรียน ว.33 เปล่ียนไปใชช่้องความถ่ี 1 
ว.02 ท่ีบา้น ว.34 เปล่ียนไปใชช่้องความถ่ี 1 
ว.1 
 

จุดท่ีก าลังออกอากาศ ว.35 ใหเ้ตรียมพร้อมเพ่ือปฏิบติัการ 
ว.2 ไดยิ้นหรือไม่ / ไดยิ้นแลว้ ว.36 ใหเ้ตรียมพร้อมเต็มอตัรา 
ว.3 ทวนขอ้ความ ว.37 ใหเ้ตรียมพร้อมคร่ึงอตัรา 
ว.4 ปฏิบติัหน้าท่ี ด าเนินการ ว.38 ใหเ้ตรียมพร้อม 1 ใน 3 
ว.5 ราชการลบั ว.39 การจราจรติดขดั 
ว.6 ขอติดต่อ ว.40 อุบติัเหตุจากรถ 
ว.7 ขอความช่วยเหลือ ว.41 สัญญาณไฟจราจรเสีย 
ว.8 ข่าว,ข่าวสาร,ขอ้ความ ว.42 การเดินทางเป็นขบวน 
ว.9 เหตุฉุกเฉิน ว.43 จุดตรวจสอบยานพาหนะ 

 ว.10 อยูป่ระจ าท่ี ติดต่อทาง ว.ได้ ว.44 โทรสาร 
ว.11 หยดุพกั ติดต่อทาง ว.ได้ ว.45 เหตุการณ์ปกติ 
ว.12 หยดุพกั ติดต่อทาง ว.ไม่ได้ ว.50 รับประทานอาหาร 
ว.13 ติดต่อทางโทรศพัท์ ว.51 ป่วย 
ว.14 เลิกงาน ปิดสถานี ว.52 เลิก 
ว.15 พบ ว.53 อยูร้่านอาหาร 
ว.16 ทดสอบสัญญาณวิทยุ ว.54  อยูโ่รงแรม 

 ว.16-1  จบัใจความไม่ได้ ว.55 ผกก.มาตรวจ 
 ว.16-2  ไม่ชดัเจน แต่พอฟัง

ได้ 
ว.56 เพ่ือนมา 

 ว.16-3  ชดัเจนพอใช้ ว.57 ก าลงัโดยสารโดยเรือ 
 ว.16-4  ชดัเจนดี ว.59 เปล่ียนทิศทาง 
 ว.16-5  ชดัเจนดีมาก ว.60 ญาติ เพ่ือน 

ว.17 มีอนัตราย ว.61 ขอบคุณ สวสัดี 
ว.18 รถเสีย ว.62 ส่ิงของ 
ว.19 ถูกโจมตี สถานีถูกปิด ว.63 บา้นพกั 
ว.20 จบักมุ ว.64  ธุระส่วนตวั 
ว.21 ออกเดินทาง...(สถานท่ี) ว.65 ภรรยามาพบ 
ว.22 ถึง...(สถานท่ี) ว.66 ขอพบเร่ืองราชการ 
ว.23 ผา่น...(สถานท่ี) ว.67 ขอพบเร่ืองส่วนตวั 
ว.24 เวลา ว.68 แจง้ความ 
ว.25 ไปยงั...(สถานท่ี) ว.69 ระมดัระวงั 
ว.26 ใหติ้ดต่อทางวิทยใุหน้อ้ย

ท่ีสุด 
ว.70 ถึงแก่กรรม 

ว.27 ติดต่อทางโทรศพัท์ ว.71 พกัผอ่น 
ว.28 ประชุม ว.73 ดว้ยความปรารถนาดี 
ว.29 ธุระ ว.78 คล่ืนอ่ืนมาแทรก 
ว.30 จ านวน คน ส่ิงของ ว.81 ติดธุระ 
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ศูนยบ์ริการหลงัการขาย 
บริษัท บี.อี.คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 
14 ซอยศรีนครินทร์ 7 (ล  าสาลี 2) ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
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โทร.0-2730-8300-3 (Auto),0-2379-5682 (Auto), แฟกซ์. 0-2379-5683 
http://www.becomthailand.com         e-mail: sales@becomthailand.com 

http://www.becomthailand.com/

