Celeron 1.5
RAM-512 HD-160 CD-ROM

้ รก
รายละเอียดทีใชบ
ิ าร
คอมช ้า เหมือนติดไวรัส ทําไรไม่
ค่อยได ้ช ้ามาก

อาคารเกษมกิจ ห ้อง 505/1
120 ถ.สีลม ซอย 4

Pentium4 2.25
RAM-512 HD-160 CD-ROM

ช ้าทําไงไรไม่คอ
่ ยได ้ สแกนไม่ได ้
เข ้าไมโครซอฟออฟพฟิ ชช ้ามาก

หลังมูลนิธ ิ ปอเต็กตึง พลับพลาชัย
เลย โรงพยาบาลกลาง

Pentium4 3.00
RAM-1024 HD-160 DVD-RW

เวลาเล่นเน็ ตแล ้วชอค ้างต ้องกด
Ctrl+Ale+Del

พระราม9 ซ 62 บริษัทเช่ารถ

P4 3.00 / P III 2.0
RAM-1024 HD-160 DVD-RW

ปั ญหาต่างๆ
เข ้าวินโดสไม่ได ้ เปิ ดเครืองไม่ขน
ึ
ภาพ

สุรย
ิ า

อโศก ติดตึกแกรมมี คอโดสุวาลี
ฟรีเมียแฟรต ตึกสีฟ้า ชัน 21 ห ้อง 118

Pentium4 1.00
RAM-256 HD-160 CD-ROM

เปิ ดเครืองไม่ตด
ิ -(แรมคล ้ายจะเสีย)

กิตก
ิ

พระราม7 บางซือ วงสว่าง ตรงบิกซี

Pentium III 1.00
RAM-256 HD-160 CD-ROM

ทํางานช ้า ทําไรไม่คอ
่ ยได ้ ชอบขึน
Error 24009ต่างๆ

สะพานควาย ซอย 25 คอนโดยอโย่ว
ทาวเวอร์ ชัน 6

Core2Duo 2.40 Ram2048
DVD-RW 160 VGA-GF

ั ไม่ได ้
เล่นเกม ออดิชน

สน.ตลิงชัน ซอย แก ้วทองเงิน 35

AMD 478 1.00 RAM 512
HD 30 onbornd

เครืองโดนไวรัส 1 เครือง
คอมเปิ ดไม่ตด
ิ และช็อตมีกลิน

รามอินทรา 117 เข ้าไปใน สอนขับรถ
ตรงข ้าง กับโรงเรียนขับรถ รามอิทราวิลล่า
ซอยแรก เลียวขวา เข ้าไปสุด

AMD 478 2.40 RAM 512

เครืองโดนไวรัส 1 เครือง

แยกวรจักร เลียวขวา ทางไป สวนลมมณีนาช

core 2 duoaul 2.20 Ram 1 G
VGA GF 256 M

ต่อ wilasslan ไม่ได ้ ต่อเน็ ตไปได ้

ลาดพล ้าว ซ.37 ร ้าน กิววอ

AMD 1 G 2X RAM1 G HD 80
VGA WINFAST 512

ติดตังไดร์เวอร์เสียงแล ้วพอเล่นเกม
พอเล่ยเกมมีปัญญาไม่พบซาวกาดร์
เสียง และ เปิ ด firewall ไม่ได ้

ชือ - นามสกุล
บัณทิตร ปุญญปิ ต

ทีอยู่
ชลนะทีคอนโด แถวโลตัส ปากเกร็ด

พรลภัส จําปี กาง

รับทําบัญชี

ร ้านเกม กิววอ

สเป็คคอม

สาเหตุน่าจะเป็ นไวรัส แต่ไม่รู ้ว่า
เครืองไหน
พีรงค์

บ.หัวหมาก แทรเวล

นงค์นุช

บริษัทกฎหมาย

อาจารย์ วิณยู

AMD sempron 2.6 G RAM-512
HD 80( HD จากเครืองอ ้าท)

หาเครืองคอมพิวเตอร์ทไม่
ี เกิน
5400 บาท

เกษตร-นวมิล เลย ซ นวนจันทร์ 22 อีก 1ซ

Celeron 1.5 VGA-ATI
RAM-256 HD-160 CD-ROM

เครืองโดนไวรัสอยากให ้ลงใหม่
รอบ 2 ติดตัง เครืองปริน ติดไมได ้

อุดมสุข ซ 42

E5200 RAM-2 G HD 160
VGA-intel 224

ให ้งบประกอบให ้หลานสาวไม่เกิน
21000 บาท

หลังมูลนิธ ิ ปอเต็กตึง พลับพลาชัย
เลย โรงพยาบาลกลาง

Pentium4 3.00
RAM-1024 HD-160 DVD-RW

เครืองเข ้าเน็ ตไม่ได ้ ไฟ DSL กระพิบ
ตลอด อยูด
่ ๆี เครืองก็ดับเปิ ดไม่ตด
ิ
ต ้องรอสักพักถึงจะติด

รามคําแหง 26/2 ด ้านหลังธนาคารกรุงเทพ
แขวงบางกะปิ กทม 10240

SVOL Pentium4 3.00

ต่อ อินเตอร์เน็ ตแล ้วหลุดบ่อย
จึงอยากให ้เปลียนให ้ โมเด็ม ภาย
นอกเผือจะดีขนเป็
ึ นทางออกสุดท ้าย

รามคําแหง 26/2 ด ้านหลังธนาคารกรุงเทพ
แขวงบางกะปิ กทม 10240

SVOL Pentium4 3.00

ต่ออินเตอร์เน็ ตไม่ได ้
ต ้องใช ้โมเด็มตัวอันเก่าแบบการ์ดแทน

สุขวุ ท
ิ 26แยก 4 ประตูบ ้าน สีเขียวใหญ่ๆ

P4 Ram-256 HD-80 DVDROM

เครืองเปิ ดไม่ตด
ิ ไม่รู ้เป็ นเพราะอะไร

Celeron 2.40 VGA-GF128
RAM-512 HD-160 DVD

พอทํางานไปคอมชอบขึน Error
และ Microsoft ตรวจพบว่า วินโดส์
เทือน เพราะส่ง Send Error เมือมีปัญหา

ย่าน อโศก ตึก บีบ ี ชัน 18

P4 Ram-256 HD-80 DVDROM

เปิ ดเครืองไม่ตด
ิ

เพสตรัส ประตูนําคอนโด ชัน 24
ซ.เพชรบุรี 15

P4 3.6 Ram-1.5G HD-80
DVD-RW

เครืองโดนไวรัส หน ้าเจอไม่ขน
ึ Icon

A3 ชัน 4 เทร็นทรันปิ นเกล ้า แถวแรก

AMD-1 G RAM-450 M HD- 60
CD - COM DVD-RW

อยากเปลียน DVD เพราะครูนัทศักดิบอก
เปลียนแล ้วจะดีขันดูหนั งได ้

นงค์นุช

สุขวุ ท
ิ 26แยก 4 ประตูบ ้าน สีเขียวใหญ่ๆ

P4 Ram-256 HD-80 DVDROM

เล่นเว็บ match ไม่ได ้

ภัตรคารเป็ ดย่างนาธร

แยกสุธส
ิ าร รัชดา ตรงข ้าม สน สุธส
ิ าร

P3 Ram512 HD18 CD-ROM

เหมือน HD ไม่คอ
่ ยดีอยากให ้มาเปลียน

สุรย
ิ า

อโศก ติดตึกแกรมมี คอโดสุวาลี
ฟรีเมียแฟรต ตึกสีฟ้า ชัน 21 ห ้อง 118

Pentium4 1.00
RAM-256 HD-160 CD-ROM

โดนไวรัสกิน ติดตังโปรแกรมไรไม่คอ
่ ย
ได ้

สุวม
ิ ล

ปรีด ี ซ. 26 500ม. หน ้าบ ้านมีต ้นมะกรูด

pentium Ram512 HD 512 CD

ต่อ Internet ไม ้ได ้ ลงไดร์เวอร์แล ้วก็
ต่อไม่ได ้

คุณมงคล(บ.เอ็นซาเทค)

1/96 ซอยเฉลิมพระเกียนติ ร.9 ซอย2
แยก12-1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม
10250

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ร ้านเกม สนุกออนไลน์

เอกมัย 30 ร ้านเกม สนุกออนไลน์

Pentium4 775 R 512 HD 160
VGA 160

ต่อ lan ไม่ได ้ เล่นเน็ ตไม่ได ้

ตรง ปปส ตึก โอ.พี.เมนชัน ชัน 2 ห ้อง 202
ดินแดง

P4/478 3G Ram 512 HD 40
DVD-RW

โหลดข ้อมูลอยูส
่ ักพัก เครืองทํางาน
ภาพไม่ขน
ึ คอมไม่เคยใช ้นานมาก

ไม่ทราบ แต่ เท่าทีรู ้ทํางานที กกต

Centrino 1G RAM 2G HD 160G
DVD-RW

ทํายังไงก็ได ้ขอให ้ทํางานเร็วไม่ช ้า

บ.ซี คอฟเวอร์ จ.

แยก เพรชบุรี กับ เอกมัย แถวทองหล่อ
ตึก Charn issara tower II2 ชัน 2
ห ้อง 2922/69

P4 2.40 RAM512 HD160
บอร์ด Gigabty

ภาพไม่ขนเป็
ึ นหน ้าจอสีดํา

ร ้านเกม สนุกออนไลน์

เอกมัย 30 ร ้านเกม สนุกออนไลน์

Pentium4 775 R 512 HD 160
VGA 160

เครืองไม่ทํางาน และ อีกเครืองเสียงไม่
มี

บ.ไล ้ซิงกิงแอ่นดีไซค์ จ.

ยานาวา ถ.พระราม3 ก่อนถึงแบ็คกรุงไทยสํา
นั กงานใหญ่ อยูเ่ ลยวัดมานิดนึง

Quad กับ Core2 Ram-2G
HD-350G

อยากให ้ล ้างใหม่เหมือนคอมมีไวรัส

อาจารย์ วิณยู

A3 ชัน 4 เทร็นทรันปิ นเกล ้า แถวแรก

Duoaul core 2.50 RAM-2G
HD-250G DVD-RAM

คอมช ้ามากเน็ ตก็มป
ี ั ญหา ลูกสาวใช ้งาน
ก็บนทังแม่ทงลู
ั ก อยากจะประกอบ
เครืองคอมใหม่ไม่เอาจอแบบถูกๆ

น ้องช่างแอ๊ต

สาทร นราธิวาสราชนครินทร์ 16

Core 2.50 RAM-2G
HD-250G DVD-RAM

มันขึนให ้ Activate Windows ทําอะไร
ไม่คอ
่ ยได ้ ดูเครืองเก่าว่าใช ้ได ้ไหม

สุวม
ิ ล

ปรีด ี ซ. 26 500ม. หน ้าบ ้านมีต ้นมะกรูด

pentium Ram512 HD 512 CD

เล่น Internet ไม ้ได ้
โน๊ตบุคช ้า

รับทําบัญชี

สน.ตลิงชัน ซอย แก ้วทองเงิน 35

AMD 478 1.00 RAM 512
HD 30 onbornd

เครืองโดนไวรัส 1 เครือง
คอมเปิ ดไม่ตด
ิ และช็อตมีกลิน

Core2 3G HD 320 R 2G DVD
VGA 512

เล่น GTA IV ไม่ได ้ NOD,ไม่อัพเดส
ลบไวรัสไม่ได ้มันขึนเตือนตลอด

อโศก ติดตึกแกรมมี คอโดสุวาลี
ฟรีเมียแฟรต ตึกสีฟ้า ชัน 21 ห ้อง 118

Pentium4 1.00
RAM-256 HD-160 CD-ROM

โดนไวรัสกิน ติดตังโปรแกรมไรไม่คอ
่ ย
ได ้ ย ้าย Data

รัชดาภิเษก 7 แยก 3ตึกสีส ้ม ติดกับโรง
นํ าแข็ง

HP P43.07G HD 160 CD

อยากให ้ลงวินโดส์ใหม่ เปิ ดเพลงใน
Camfrog ไม่ได ้

นงลักษณ์

ตึก 29 Vansissa ชัน 6 ห ้อง 6H2 ซ.ชิดลม
เขต ปทุมวัน 10300

HP PentiumD RAM256 HD160
DVD-ROM

โดสไวรัสกินหน ้าจอขึนอะไรไม่รู ้ป็ นสี
ปล่อยสักพักก็ขน
ึ เว็บไซต์ก็ขน
ึ Auto ให ้

กิตก
ิ

พระราม7 บางซือ วงสว่าง ตรงบิกซี

Pentium III 1.00
RAM-256 HD-160 CD-ROM

วิโด ้พัง ทําไรไม่ได ้เปิ ดแล ้วรีเครืองใหม่

พีรดิษฐ์ (เพือนอ ้าท)

สุรย
ิ า

ร ้านอุปกรณ์กอ
่ สร ้าง หน ้าร ้านมีปน
ู ตราช ้าง
แถว สะพานขาวตรงข ้างธนาคารกรุงไทย
83/7 อยูแ
่ ถวลานจอรถ ในซอยเซ่เว่นด ้านใน
แถว ตลาดมหานาค บ ้าน 5 ชัน

ต ้องการเปลียน ถ่าย Bios และ จัมหัว Lan

Pentium D
RAM-1024 HD-160 DVD-ROM

พอเปิ ดแล ้วรีเครืองใหม่ไม่ยอมเข ้า
Windows

ซ. เซเว่น ถ.พระอาทิตย์ บางลําพู บ ้านไม ้
ทีมีเสาไฟฟ้ าหน ้าบ ้าน ตอกไก่แจ ้

บจก บีเคเคมาร์เก็ตติง
เซ็นเตอร์

ราม 64 ข ้ามคลองเลียว ซ ้าย แล ้ว ก็ ขวา
อยูต
่ รงข ้างกับ อูร่ ถเมล์ 99 ตึกสีชมพู ชัน3
ลําสารี

อิสรีย ์ นั ทธ์วรพงศ์

ปรีด ี 48 ซ.แรกตรงเซเว่นเลียวขวา ตรงไป
เลือยๆสุดทางแล ้วเลียงซ ้ายสุด ซ. เลย
ตรงเกือบใต ้ทางด่วน

วัด สุวรรณประสิทธิ

นวมินทร์ 42

Dualcore2.20 HD160 Ram
1024 VGA256

เข ้าวินไดส์ไม่ได ้ Logo XP ไม่ขน
ึ
สาย Powwer HDD ไม่ด ี

เล่นเน็ ต 2 เครืองไม่ได ้ เครืองอืนเล่น
ได ้

DuoaulCore2.50 HD40 Ram
2048 VGA386

คอมซ ้า อยากจะอัพเกรดเครือง และ
อีกเครือง เข ้าวินโดส์แล ้วก็รเี ครืองเอง

จะขยายสายให ้เล่นเน็ ตได ้หลายเครือง
เพราะอันเก่าเป็ น Port เดียวแต่มอ
ี ป
ุ กรณ์
แล ้ว <Router - zyzel><HUB ASUS>

ชัน 6 คอนโดสุโขทัย ถ.เพลินจิต ซ.รวมใจ

SVOA = Dualcore
HP = Core2

คอมช ้า อยากให ้ลงใหม่ 2 เครือง
อีกเครืองต่อเน็ ตยังไม่ได ้

ฟิ ลม
์ กุก
๊ ลิง

แยกหัวมุม RCA บ๊อก A ติดกับ รร สอนภาษา
อังกฤษ คริซ

HP = Core2

เมาน์ค ้างเพราะลง kaspersky2010
ขอแท ้

บจก บีเคเคมาร์เก็ตติง
เซ็นเตอร์

ราม 64 ข ้ามคลองเลียว ซ ้าย แล ้ว ก็ ขวา
อยูต
่ รงข ้างกับ อูร่ ถเมล์ 99 ตึกสีชมพู ชัน3

นฤชล มาเนียม

สํานั กงานเขตป้ อมปราบ ชัน 3 ฝ่ าย พัฒนา
สังคม

HP = Core2

พอจะเข ้าวินโดว์แล ้วค ้าง Ghost ไม่ได ้
เพราะอยากได ้ข ้อมูลเก่า

jirayuthewedding
planner

5/52 หมูบ
่ ้าน คนเมือง ลาดยาว วัดเสมียน
นารี

Core 2 Ram 1G

อยากให ้ลงวินโดส์ใหม่

เล่นเน็ ต 1 เครืองไม่ได ้ เครืองอืนเล่น
ได ้

เชาวริต

Milan Bridal Couture &
Wedding Studio

Kitchen Paradiso

บัณทิตร ปุญญปิ ต

เพสตรัส ประตูนําคอนโด ชัน 14
ซ.เพชรบุรี 15

Computer กับ Notebook

อยากให ้มาลงไดร์เวอร์ Lan ในโน๊ตบุค

ชัน 6 คอนโดสุโขทัย ถ.เพลินจิต ซ.รวมใจ

Notebook Acer
Netbook Sony

เหมือนจะโดนไวรัส 2 เครือง อยากให ้
ล ้างให ้หน่อย

ไม่ทอยู
ี ท
่ แน่
ี นอน ท่าพระ จรัญ 13
สารินเพส อาพาสเม็น

Notebokk AMD 2X Ram 4G

เล่นเน็ ตในมือถือไม่ได ้ ต ้องการด่วนมาก
ถ ้ามาจะให ้พิเศษ

ปั ม Esso 2065/1-3 ตรงเพชรบุรี
ตัดใหม่

E5200 Ram2G HD250

ต ้องการคอมพิวเตอร์เอาแค่เครืองสีขาว
ทําบัญชี ไม่เอา CD-ROM ใช ้อักเก่าแทน
ให ้ใช ้ Card lan อันเก่า10/1000

เพสตรัส ประตูนําคอนโด ชัน 15 ห ้อง 71
ซ.เพชรบุรี 15

Duoaulcore 2.0 P5KPL-AM

คอมเสียใช ้งานไม่ได ้

พาราก๊อน ชัน 3 ร ้านอาหาร แบบ เปิ ด

Duoaulcore 2.0 P5K

ใช ้งานไม่ได ้ เหมือนมีไวรัส ส่งเมล์ก็ไม่
ได ้

รัชดา ซ.3 หลังสถานฑูตจีน ตึกธนืวเี พส

Duoaulcore 2.0 ASUS

โปรแกรมไม่ครบ เล่นเกมไม่ได ้
อยากให ้มาลงใหม่

แยกวรจักร

core2 Ram 2G

wirless ใช ้ไม่ได ้ เอา XP ไม่ได ้

ชลนะทีคอนโด แถวโลตัส ปากเกร็ด

Celeron 1.5
RAM-512 HD-160 CD-ROM

คอมช ้า เหมือนติดสปาบแวร์ ทําไรไม่
ค่อยได ้ช ้ามาก

ไฮคูล HI-COOL) เจิญกรุง 80

AMD RAM 512 คอม Mini
ของใต ้หวัน

เข ้าวินโดว์ไม่ได ้ หน ้าจอเพียน ขึนไฟสี
ส ้มตลอดตอนเปิ ดเครือง
เครืองเจ ้านาย ดับเบินคลิกเอง เหมือนมี
ไวรัสรึเปล่า

ชลนะทีคอนโด แถวโลตัส ปากเกร็ด

Amd Sempron 2.70 GHz

Mainboard เสีย ภาพไม่ขน
ึ เครืองไม่

ลีวณิชย ์ บจก (จําหน่าย ฟิ ลมกรองแสง
์

บัณทิตร ปุญญปิ ต

RAM3-2G HD-320 CD-ROM

ร ้อง

รามคําแหง 65 คอนโด โอพี แมนชัน

PentiumM Ram 512
Acer Aspire 3629NWXMi

อยากให ้ลงใหม่ เพราะ ใช ้ win 7 แล ้ว
รีสตาร์เอง

232 ซ รัชดาภิเษก 62 แขวงวงค์สว่าง
เขต บางซือ10800

HP Core2 Ram1FG HD 320
ลงNotebook

1คอมช ้าโดนไวรัส 2 เครืองเลย

2. วันที 4 ตค 53 เครือง เข ้าวินโดส์ไม่
ได ้
ธนภัทร อัตราภรณ์ประ
ดิษฐ์

ซิตตี ตรงซอย รพ กรุงเทพ

Milan Bridal Couture &
Wedding Studio

ปั ม Esso 2065/1-3 ตรงเพชรบุรี
ตัดใหม่

acer aspice 4410
celeron 2.1 ram2 HD320G

คอมErorบ่อย อยากลง win7

Core i5 650 3.20 G
Ram DDR3 4 G
M/B P7P55 LX

อยากอัพเกรดคอมพิวเตอร์ 3 เครือง

เพสตรัส ประตูนําคอนโด ชัน 15
ซ.เพชรบุรี 15

P4 3.6 Ram-2G HD-80
DVD-RW

เครืองโดนไวรัส หน ้าเจอไม่ขน
ึ Icon

151/129 แยกทฐกัณฑ์ หมูบ
่ ้านชัยพฤกษ์
ช4/6 เขต บางแค

Intel P4 478 Ram 512M

อยากลงเครืองใหม่ต ้องการใช ้ด่วน

สามเสน ซ.8/1 วัดเอมวรนุช อุขอาพาเม ้น

AMD Ram2G DVD

อยากลงใหม่

รพ.บางมด ถ.พระราม2 ซ 43

Intel P4 478 Ram 512M

คอมข ้อมูลหาย ทําอะไรไม่ได ้สภาพ

เพิมเม ้าปากกาให ้ทําหัวเสียบลงไปใน
M/B และ ปิ ด Port USB

ข ้ามสะพานมา สูตร ซ ้าย ขวา ขวา

ไม่น่าจะใช ้ได ้ และ จอ สัน

ANอาพาเม ้นซ.วัดดาววดึง ริมสะพานปิ นเกล ้า
สน.บางยีขัน เซเว่น เลียวซ ้าย

note book dell pentium Duo
aul core

อยากให ้มาลงใหม่ ลง Dreamweaver

หมูบ ้าน ชัยพฤกษ์ ถ.ทวีวัฒนา นครปฐม
ซอ.ซ ้ายมอ เกือบหลังสุด

Sony VAIO VGC-LA38S

ลงอะไรก็ไม่ได ้ อยากให ้มาดู ขอให ้
ลงได ้ก็พอ เดียวลงเอง

126/63 ชัน 4 ริมสระนํ า ซ.สาทร 14

Core Q Ram 4G

ลงโปรแกรมใหม่

เล็ก ฉายมิตศ
ิ ริ

27/87 ซ.สะพานขวา หรือ ซ.สะพานประชา
ตรง 3แยก

Core Q Ram 4G
Amd Ram1G/400

คอมลูกมันรีเซ็ตใหม่ตลอด
เครืองตัวเองมันช ้า

ชัน 5

เดอะ ปาค์คอนโด ประชาราษฎบําเพ็ฐ 16

N/B P Dueaul core GF Ram 1

อยากให ้ลงใหม่ เหมือนโดนไวรัส

น ้องช่างแอ๊ต

สาทร นราธิวาสราชนครินทร์ 16

Core 2.50 RAM-2G
HD-250G DVD-RAM

ลงใหม่เครืองใหม่ และ ดูอก
ี เครืองนึง
้ได
ใช ้ไหมลูกค ้าให ้มา

ลุมพินีคอนโด

ลาดพร ้าว 51

N/B core2 VGA intel

เล่นเน็ ตไม่ได ้ไม่เจอตัว Wifi อยากให ้
มาลงใหม่

ชัน 5

เดอะ ปาค์คอนโด ประชาราษฎบําเพ็ฐ 16

N/B P Dueaul core GF Ram 1

อยากให ้ลงเครืองใหม่ มันชอบค ้าง

พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24

Core2 VGA GF9600GT

อยากให ้ลงเครืองใหม่ ทีเหลือ ลงเอง

ออนนุช 46 ชนากร คอนโด หน ้าปากซอย
มีตู ้ธนาคาร ถ ้าเลยไป จะมีเซเว่น

core2 VGA Onboard

การ์ดจอมีปัญหา อยากเหลียนการ์ดจอ

16 สุขสวัสดิ 1 แยก 1 มุมทางโค๊ง รัวบ ้านสี
ขาว ประตู ้ไม ้

P4 775 Ram 900M AIT X200
HP

ลงให ้ลงใหม่ เพราะเหมือนโดนไวรัสคอม
ช ้ามาก เหมือนใครไปโหลดโปรแกรมมา
ให ้ BackUp Mydos itune ไว ้ให ้รอโหลด

พหลโยธิน 35 แยก 1 อยูต
่ รงแยกเลย

acer notebook core2
acer m1610

ลงใหม่ เพราะทําอะไรไม่ได ้
อยากให ้ดูอก
ี เครืองเปิ ดไม่ตด
ิ ภาพไม่ขน
ึ
เครืองร ้อน ปิ ดๆ ยาวตลอด

ดีไท อาพาต์เม ้น

ถนน จรัญสนิทวงศ์ บางกรวย-ไทรน ้อย13
แยกแสนสุข ตรงสุดซอยเลียวซ ้าย บ ้านที4
ซ ้ายมือ

core2 P5Q Tobo VGA
9600GT

อยากให ้มาดูเลย มัน คีย ์ ห ้อง Dota ไม่
ได ้ ทําอะไรสักพักก็ค ้าง ต ้องการด่วน
คิดเท่าไร่ก็จา่ ย เซ็ต Port เร ้าเตอร์ให ้
ด ้วย และ เก็บสายให ้หน่อยมันรก

พีบุญยืน

พระราม 9 ซอย 11

AMD Spone

ภาพไม่ขน
ี เปิ ดมาก็ไม่มอ
ี ะไรขึนแต่
เครืองทํางาน

ทุมพร พรหมสาร

ร ้านวิลศ
ิ มาหรา 1349/8 ถ.พหนโยธิน ซ13
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

NB Acer Centrino

เครืองช ้ามาก อยากให ้มาลงใหม่

154 ถ.เจริญกรุง ซ 99 วัดพระยาไกร
บางคอแหลม

MB MSI Phenom II X2

เล่นอินเตอร์ไม่ได ้ ตอนนีเล่นผ่าน GPRS
แต่เครืองอืนเล่นได ้ อยากทําให ้สมบูรณ์

เมืองทอง

Aspire 4720

จะเอา NB มาให ้ลง และ จะรอ ต ้องการ
เลย

ห ้าสตาร์เล็กซีเด็น รัชดาภิเษก 19 ซ.วิภาวดี
รังสิต 16/30

Lenovo G460

อยากให ้มาลงใหม่ เพราะใช ้ Wndows7
มันยาก อยากให ้มาเลย

เพชรบุรี 13

478 P4 VGA FX5300

หน ้าจอดําภาพไม่ขนเพื
ึ
อนบอกว่าน่าจะ
เป็ นทีแผงวงจร

อรัญญา

สํานั กงาน VRS อพาร์ทเม ้นต์ งามวงศ์วาน46
ติดปั มคาวแท๊ก แยก1เลียวขวา สุดซอย

celeron 1.G Ram 256
celeron 1 G Ram 512
P4 1 G Ram 512

อยากให ้มาลงโปรแกรมใหม่เหมือนจะ
ติดไวรัส

อินเตอร์อาพาสเมนต์

อินเตอร์อาพาสเมนต์ ห ้อง 442 ถ.รามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขต บางกระปิ 10240

AMD X2 Ram1G VGA 512G
HD500G

เครืองเล่นอยูด
่ ๆี ชอบค ้าง พอค ้างกดปุ่ ม
รีสตาร์เปิ ดขึนมาภาพไม่ขน
ึ แต่เครืองทํา
งาน เป็ นมาหลายครังแล ้ว และ ซ่อมมา
หลายช่างแล ้วก็ไม่หาย

ร ้าน SOCCER PRO

สนาม ซอกเกอร์โปร ติวานนท์ ซอย3

Notebook Acer 4710

อยากให ้มาลงใหม่รู ้สึกอืนๆช ้ามาก

ซอยเจริญนคร 55

Netbook Acer D250

สองเครืองเลย Notebook Windows7
Netbook Windows XP เอาโปรแกรม
Nero WaveEditor ไว ้ตัดเพลงด ้วย

หน ้าร ้าน KFC คลองถมเซ็นเตอร์

775P42.8G Ram1G HDD80G

อยากให ้มารับเครืองลงใหม่ ใช ้เวลาสัก
1 ชัวโมง ตังแต่ 17.30-18.30 น
แล ้วส่งคืนทีเดิม

ร ้าน SOCCER PRO

สนาม ซอกเกอร์โปร ติวานนท์ ซอย3

Notebook Acer 4710

ใช ้ Windows7 ไม่เป็ นขอเปลียนเป็ น XP

บ.ที อาคิเตคเจอร์ จก.

87/98 หมูบ
่ ้านเกร็ดแก ้วการ์เด ้น 4
ซอย เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขต จตุจักร

All PC

อยากให ้มาดูระบบ เพราะตอนนีมันไม่
ลิงกัน มีอยู่ 6 เครือง

ลุมพินีคอนโดทาวน์
รัตนาธิเบศร์

B2 ถนนรัตนาธิเบศร์ เรียบทางกลับรถ

Acer

โดนไว ้รัสกินอยากให ้มาลงใหม่ 2 เครือง
ของพีสาวด ้วย

บจก แมวขยัน (TPBS)

ซอย งามวงศ์วาน 48

775 Dual core Ram2 HD 500
Compaq Onboard

บางโปรแกรมใช ้ไม่ได ้ อยากให ้มาลงให ้
ครบ เพราะทํางานไม่ได ้ ไลนไม่ได ้

ไพรสิทธิ เอกจริยากร

ซ.รัตนาธิเบศร์ 28 หมูบ
่ ้าน บ ้านสวนธน
คอรโด ตึก2A ชัน3 ห ้อง 242

478P4 Ram2 HDD160

ต่อ WiFi หรือ Wireless ไม่ได ้ ต่อแล ้ว
ขึนสีเหลือๆตกใจ

ร ้านเกม AF Internet

ซ.จุฬา 18 เขต ปทุมวัน แขวง บรรทัดทอง

775P4 Ram 1G HDD120 VGA
ATI,GF 512M

อยากให ้มาดูแลคอมทีร ้านมันเล่นเกมไม่
ได ้

บจก PBMS(พีบเี อ็มเอส)

1179/36ตึก Jewelry hub Building ห ้อง606
ถ.เจริญกรุง สีพระยา เขต บางรัก

N/B Toshiba Dual core
HDD 500G

HDD เสียเอาไปเคลม อยากให ้มาลง
โปรแกรมใหม่ และ ต่อลิง 3 เครือง
และใช ้ ปรินเตอร์ ร่วมกัน

บจก รับแปลภาษา

มหาทุน พลาซ่า

370Celeron Ram750MB

เล่นเน็ ตไม่ได ้ทัง 2 เครือง
และอยากเปลียน Modem,Router
TP-Link

บจก AZURE TRAVEL

ซ.สามเสน 6 บ ้านพานถม วัดสามพระยา
พระนคร

HP CPU Genuine Ram 512
HDD 500

ลงโปรแกรมใหม่

หมูบ
่ ้าน นนนที 73/67 ซ.บาวกรวย-จงถนอม
ถ.ราชพฤกษ์ เขต ตลิงชัน

Athlon x2 Ram4G HDD 500

อยากให ้มาลง XP ช่างคนเก่าลง Win7
ไม่ชอบ ขอ Utorrent ด ้วย
เซ็ต Router ให ้หน่อย ขอมาจาก TOT

แยกตึกKPN พระราม9 ซ.13 ซ.จุฬาสัมพันธ์
บางกะปิ ห ้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Core i5 Ram4G VGA 1 G
HDD 500

ต ้องการให ้ประกอบเครืองคอมพิวเตอร์
เอาไว ้เล่นเกมแล ้วไม่กระตุก

อพาร์ทเม ้นท์พระราม9
บางกะปิ ห ้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Amd 2.10G Ram 2G HDD500

Officeใช ้ไม่ได ้ เปิ ดก็เปิ ดไม่ได ้

83/67 หมูบ
่ ้านนนนที ถ.ราชพฤกษ์
มหาสวัสดิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

AMD Athom X2 Ram4G
VGA 1G HDD 500G

ต ้องการลงโปรแกรมใหม่เครืองอืดมาก
เพราะช่างแต่กอ
่ นลง Windows7 ให ้เฉย
เลยใช ้รู ้สึกอืดไลน์แผ่นก็ไม่ได ้ ต ้องการ
โหลดบิต เซ็ตเน็ ต TOT ให ้หน่อย

พัชราภรณ์

39/15 ถ.รัชดาภิเษก ซ.44 ซ.เฉลิมสุข
เขต จัตจ
ุ ัตร แขวงจันทรเกษม 10900

Core2 Ram2G VGA1G
HDD500G

เข ้าคอมไม่ได ้เปิ ดไม่ตด
ิ อยากให ้มา
ลงใหม่ให ้ด ้วย เซ็ต Password กับ Set
ปรินเตอร์ให ้หน่อย กับ Fax

สํานั กงาน

281/18 ซ.สุขสวัสดิ 40 ถ.สุขสวัสดิ
บางปะกอก ราษฎร์บรู ณะ,กรุงเทพมหานคร

Acer P4 Ram512M HDD80G

อยากเปลียน Harddisk มาเปลียนให ้
หน่อยซือมือ2มา และลงโปรแกรมใหม่

Natural Collection

293/116 หมูบ
่ ้านสุขนิเวศ์2 สุขสวัสดิ 64
เขต พระปะแดง

Acer PDual core HDD600G
Ram2G

ต ้องการให ้มาแก ้ อีเมล์ เพราะรับส่ง
ไม่ได ้ สําคัญมาก ช่วยมาแก ้ให ้หน่อย
(ไม่อยากให ้ลง อยากให่แก ้)

สํานั กงาน

281/18 ซ.สุขสวัสดิ 40 ถ.สุขสวัสดิ
บางปะกอก ราษฎร์บรู ณะ,กรุงเทพมหานคร

Acer P4 Ram512M HDD80G

อยากเปลียน Harddisk มาเปลียนให ้
หน่อยซือมือ2มา และลงโปรแกรมใหม่

Inspire

หลานหลวง ซ2 เขตป้ อมปราบ กรุงเทพ

อืนๆ

อยากให ้มาเซ็คคอมพิวเตอร์เครืองนึง
เปิ ดไม่ตด
ิ และ อยากให ้วางระบบแลน
ให ้ใช ้ปรินเตอร์ร่วมกัน และ ข ้อมูล

วาซาบิสเตริโอ

สีพระยา ซ12 บางรัก เขต บางรัก

I52.6 Ram4 HDD1000
VGA 1G

อยากได ้คอมพิวเตอร์เครือง 1 เครือง
ใช ้ทํางานด ้านกราฟิ ก และ ติดตัง Wifi
และมาลง adobe

อาทิตย์ คะอนั นต์

613 หมูบ
่ ้าน มิตรภาพ1 ซ.อ่อนนุช 46

อยากให ้มาวางระบบ Wifi เล่นเน็ ตแล ้วหลุด

บ่อยสัญญานไม่คอ
่ ยดี อยากให ้มาวางระบบ
แบบเล่นในบ ้านได ้ ไม่ต ้องไปเล่นบ ้านเพือน
บ ้าน ต ้องการ USB รับ Wifi
เพชรบุรต
ี ัดใหม่ เกือบแยกทาง ทองหล่อ

Acer VGA HD3600 HDD500G Ram
4G

อยากให ้มาลงโปรแกรมใหม่ เพราะตอนนีมันมี
2 วินโดว์ อยากให ้มาลงวิโดว์อันเดียว คือ
windows7 แลt IDM และ NOD ล่าสุด

beaute equilibree สปาร์

313 ตึก CP Tower ชัน3 ถนนสีลม กรุงเทพ

Dell inspiron 1318

อยากให ้มาลงโปรแกรมใหม่ และดูเครือง
Acer อาการดับไปเอง และ ดูโปรแกรม
เครืองคอมหน ้าร ้าน แถมโปรแกรมโน ้ตบุค
2 เครือง

นส อําไพ นฤวรวงศ์

เจริญกรุง 103/1 ซ 5 สาทร

P4 775 Ram1 HDD60G VGA256M

อยากอัพเกรดคอมพิวเตอร์ให ้เล่นเล่น
Audition PB GrandChase

วาซาบิสเตริโอ

สีพระยา ซ12 บางรัก เขต บางรัก

SEMPRON2.8G Ram2G HDD250
Onboard256M

อัพเกรดคอมพิวเตอร์ ช่างคนแต่กอ
่ นบอกว่า
เมนบอร์ดเสีย สายยาวไปปรินเตอร์ พิมพ์ไม่
ออก

วาซาบิสเตริโอ

สีพระยา ซ12 บางรัก เขต บางรัก

SEMPRON2.8G Ram2G HDD250
Onboard256M

อัพเกรดคอมพิวเตอร์ ช่างคนแต่กอ
่ นบอกว่า
เมนบอร์ดเสีย สายยาวไปปรินเตอร์ พิมพ์ไม่
ออก

หอการค ้าสิงคโปร์-ไทย

193/8 ตึกเลครัชดาออฟฟิ ศ รัชดาภิเษก
ต.คลองเตย อ.คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

AcerMini VPro2G Ram1G HDD160
G

อยากให ้มาลงโปรแกรมใหม่ เซ็ตระบบแลน
ปรินเตอร์ และ เมล์ Outlook ลงบริษัท

1079/1 ตรงข ้าง จุฬา24

ติดตังระบบ Internet แบบ WiFi
เพิมความเร็ว ลงโปรแกรมใหม่
เดินสายเน็ ต

เดินสายเน็ ต ลงโปรแกรมใหม่ เพิมแรม

12/76 ซ.มไหสวรรย์ 6 แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม จ.กรุงเทพฯ 10120 ห ้อง124

P4 3.20 Ram 512 HDD60G

เปิ ดอ่านไฟล์ Office 2007 ไม่ได ้
อยากให ้มาทําให ้อ่านให ้ได ้หน่อย
และพัดลมดังมาก

คอนโดเจริญกรุงเพลส

นพ.วีรวัฒน์ ปิ ยรัตนวงศ์

หอพักแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล ้า
315 ถนนราชวิถ ี แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี

P43G M/B P4M800-M7 Ram512M
VGA GF FX5200 HDD 160

คอมเหมือนโดนไวรัสกินเปิ ดมาแล ้วก็รส
ี ตาร์ท
เองอยากให ้มาดู ถ ้าลงใหม่อยากให ้สํารอง
ข ้อมูล

หอการค ้าสิงคโปร์-ไทย

193/8 ตึกเลครัชดาออฟฟิ ศ รัชดาภิเษก
ต.คลองเตย อ.คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

AcerMini VPro2G Ram1G HDD160
G

ออน MSN ไม่ได ้

นส อําไพ นฤวรวงศ์

เจริญกรุง 103/1 ซ 5 สาทร

P4 775 Ram1 HDD60G VGA256M

ภาพไม่ขนหน
ึ
้าจอ เป็ นหน ้าจอสีดํา ก่อนเป็ น
จะรวนๆ อยากให ้เข ้ามาดู

สถาบันส่งเสริมภูมป
ิ ั ญญา
เพือสังคม

420 หมูบ
่ ้านเซ็นหลุยส์เซ็นเตอร์ ถนนจันทร์
32 แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

Core2 1.8G Ram3G HDD 500G
VGA 9500GT

อยากให ้มาดูเครือง SVOA รีสตาร์
ตลอดเข ้า winodws ไม่ได ้
และ อีกเครือง ต่อเน็ ตไม่ได ้

โอพุส ร ้านอาหารอิตาเลียน

64 ซอยซอย วัดแขก ถนนปั น แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

HP Onboard
Dualcore 2.5 Ram1G HDD120G

เครืองร ้องเสียงดังตลอด ภาพไม่ขน
ึ

น ้องช่างแอ๊ต

สาทร นราธิวาสราชนครินทร์ 16

Core 2.50 RAM-2G
HD-250G DVD-RAM

เปิ ดคอมเล่นสักพัก คอมดับเอง ต ้องเปิ ด
พัดลมเปล่าคอมพิวเตอร์

คอนโดสุโขทัย

2186/727 ซอย 30/1 ถนนรามคําแหง
แขวงหัวหมาก บางกะปิ

Centrino 2.6G RAM 4G HD 320G
DVD-RW

อยากให ้มาลง Windows7 เพราะสลับการ์ดจอ
ใช ้ไม่ได ้ ต ้องซ่อมการด่วน

599/256 หมูบ
่ ้านอารียา ถนนลาดปลาเค ้า
แขวง จรเข ้บัว เขตลาดพร ้าว

SVOA Dualcore Onboard
PC P4 Onboard

อยากให ้มาลงโปรแกรมเกียวกับกราฟฟิ ก
อยากให ้มาลงโปรแกรมเขียนแบบ
และเซ็ตปรินเตอร์ C2201 เป็ นเครืองใหญ่

บจก โอเรียนเต็ดไทย

365/12-3 ซอยพญานาค แขวงถนนเพชรบุรี
พญาไท เขตราชเทวี กทม 10400

อยากให ้มาดูระบบเพราะเน็ ตหลุดบ่อยมาก
ั
แต่ชนบนไม่
หลุด Wifi ก็หลุดบ่อย อยากให ้มา
เช็คดูระบบว่ามันเป็ นอะไร

นส อําไพ นฤวรวงศ์

เจริญกรุง 103/1 ซ 5 สาทร

P4 775 Ram1 HDD60G VGA256M

ภาพไม่ขนหน
ึ
้าจอ เป็ นหน ้าจอสีดํา เลยอยาก
ต ้องการจอคอม Monitor มือ2

115-116 ตรอกสุขา1 ถนนตีทอง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

SVOA Celeron 1.5
RAM-1024 HD-160 DVD-RW

ต ้องการให ้มาล ้างเครือง ลงโปรแกรมใหม่
เพราะลูกต ้องใช ้งาน และ โปรแกรมไวรัสดี

ิ
356/58 เทเวศร์ ถนนสามเสน แขวง เขตดุสต
กรุงเทพมหานคร

ลงโปรแกรมใหม่ ไวรัสกินเครือง
และ เปิ ดคอมพิวเตอร์ไม่ตด
ิ

145 อาคารแร็คเก็ตคลับ อาคาร3 ชัน4 ห ้อง 348-9
สุขม
ุ วิท49/9 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพ

Compaq CQ1-1007L

อยากใช ้ Outlook Express อยากให ้แวะมาดู
และ โปรแกรมคุยโทรศัพท์ในอินเตอร์เน็ ต

ซอย 9/1 ห ้อง206/2 อพาร์ทเม ้นท์เพลสเซนพ ้อย
ฝั นธนบุรี วงเวียนใหญ่

HP CPU Dualcore 2.6 Ram1G
HD 160 G

ึ นโดว์ ไม่มภ
เปิ ดเครืองไม่ชนวิ
ี าพ หน ้าจอดํา
และ อยากลง Windows 7

ลัดลาวัลย์ สุขภารังสี

คอนโด รัชดา เพรสทีจ ตึกฺ B ห ้อง 467
ซ.พิบล
ู ย์อป
ุ ถัมภ์ 7 ลาดพร ้าว 48 แยก 1
แขวงสามเสนนอก เขตห ้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

Core i3

อยากลงโปรแกรมใหม่

อนุสรา อัศวเดชชัย

37/605 ซ.ศูนย์วจิ ัย ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ
กรุงเทพ 10310

HP Core Core2
HP core i5

ลงโปรแกรมทางด ้านกราฟฟิ ก 2 เครือง

มุสลีมน
ี อุเซ็ง

อพาร์แม ้นกิตติพล พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250

compaq Celeron

เค ้า Windows ไม่ได ้ บูตไม่ได ้ บูตไม่ขน
ึ

ลัดลาวรรณ

23/1 ซ.ประดิพัทธิ 3 กรุงเทพ

PC PentiumD
Notebook Acer Pentium

ไวรัสกินเครือง เด็กต ้องการใช ้งานด่วน

beaute equilibree สปาร์

313 ตึก CP Tower ชัน3 ถนนสีลม กรุงเทพ

Notebook Samsuang

ให่กู ้ข ้อมูลสําคัญเกียวกับการขายแต่ละเดือน
จากโน๊ตบุก
๊ ตัวเก่า ทีเอาไปซ่อมศูนย์ และ
ติดตังโปรแกรมใหม่ และ อีเมล์

C.L Autopart

134 ซ.บ ้านบาตร แขวงบ ้านบาตร เขตป้ อมปราบ
กรุงเทพ

PC Dualcore Ram2 HDD160G
N/B Dell

อยากให ้มาเช็คโปรแกรมในเครืองสมบูรณ์ไหม
อยากให ้มาดูอาการคอมค ้างช ้ามาก จอเป็ นจุดๆ

บริษัท เฟอร์สยาม จํากัด

20/2 หมู2
่ ซ.บางพลับ4 ถ.ราชพฤกษ์ นนทบุรี

Computer Office PC 4 / N/B 1

เช็คระบบ Network หรือ แลนว่ามีปัญหาไหม
และ อยากใช ้ข ้อมูลกันไม่ได ้เลย

มุสลีมน
ี อุเซ็ง

อาพาร์เม ้น กิตพ
ิ ล ซ.พัฒนาการ 18 เขตสวนหลวง
กรุงเทพ

N/B Celeron 1.3 Ram2 HDD320G0

ลงโปรแกรมใหม่ และ ต ้องการโปรแกรม
ทํากราฟฟิ ก

ชุมพล คงสกุล

ห ้อง 6B คอนโดMela Mansion ซ.สุขม
ุ วิท27

PC Core2 Ram4G HDD500G

อยากให ้มาลงโปรแกรมใหม่

คลองตันเหนือ วัฒนา กทม
Amita Wedding

สุขม
ุ วิท 55 คลองเตยเหนือ วัฒนา
กรุงเทพมหานคร

วางระบบ Network และ Drive ข ้อมูล
ส่วนกลาง

อยากให ้เดินระบบสายแลน 5 จุด
ลงวินโดว์ธรรมดา 2 ตัว
สร ้าง MapDrive

ธัญสก พันสิทธิวรกุล

65/112 เอกชัย 34 ถนนเอกชัย เขตบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กรุงเทพ

Windows error Image bad

ลง XP

ร ้านดอกไม ้บุษบาบรรณ

ลาดพร ้าว 101 คลองจัน บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เวลาต่อ Aircard แล ้วจะ Error
อยากจะเปลียน Aircard ใช ้
TrueWifi แทน 2 ตัว

ลง XP ใหม่
ติดตัง PCI-Wifi ตัวลั 890 บาท

Inspire

หลานหลวง ซ2 เขตป้ อมปราบ กรุงเทพ

อืนๆ

Internetใช ้ไม่ได ้ และขึนเครืองหมายตกใจ
สีเหลือ ทุกเครืองเข ้าเน็ ตไม่ได ้

ตากสิน 5 อาพาร์เม ้น

HP Dualcore Ram1 HDD160G
Onboard

เครืองติดภาพไม่ขน
ึ
ลง WindowsXP

พลพล เหลืองทองนารา

อาพาร์เม ้น ศูนย์วจิ ัย 14 เขตบางประปิ กรุงเทพ

Core2 Ram2G HDD 320G

อยากลงโปรแกรมใหม่
อัพเกรดจอ XP เป็ น Windows7

ศูนย์รถยนต์
Connection Autuhaus

3689/9 ถนนเหนือ-ใต ้ แขวงบางโคล่
เขตคลองแหลม กรุงเทพ

อืนๆ

เล่นเน็ ตไม่ได ้ อยากให ้มาเช็ค
สัญญาณในบริษัท
ต ้องการเพิมจุดกระจายWiFi 1 จุด

บริษัท ค ้าส่งยางใหญ่ จํากัด

39/408-9 ซอยวัดท่าข ้าม หมูบ
่ ้านงามเจริญ ซ2/1
พระราม2 กรุงเทพ

PentiumD Ram512M HDD80G

ใช ้งานOfficeไมได ้ Repair ตลอดช ้ามาก
พึงลงใหม่แถวบ ้าน

เจริญกรุง 53

AMDX2 RAM2G HDD500 VGA7200

ภาพไม่ขน
ึ เครืองทํางาน

อาทิตย์

ิ กทม
138/12 ซ.วัดราชาธิวาส ถ.สามเสน เขตดุสต

Core2 Ram2G HDD500G

นํ าท่วมไม่ได ้เปิ ดคอม พอเปิ ดภาพไม่ขน
ึ
น่าจะเป็ น Hardware หรือเปล่าอยากให ้ลอง
เช็ค

ศูนย์รถยนต์

3689/9 ถนนเหนือ-ใต ้ แขวงบางโคล่

Computer Dell Mini

PC เล่นเน็ ตไม่ได ้ ขึนเครืองหมายตกใจสี

Connection Autuhaus

เขตคลองแหลม กรุงเทพ

เหลือง ไม่รู ้เป็ นอะไรอยากให ้มาลองเช็ค

ภัชราวดี ขุนทอง

459/59 วิลล่าสวนพลูอพาร์ทเม ้นท์ ซอยสวนพูล8
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ

N/B Sony Core2 2.8 Ram4G
HDD400G

เข ้าหน ้า Desktop ไมได ้อยากให ้มาลองเช็ค
และ เช็คแล ้วอยากเปลียนเลย และต ้อง
EX HDD 500G Seagate

บจก ท๊อปกล ้าแอนด์ออพติ
คอล อีควิปเม ้น จํากัด

7 ถนนราชวงค์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงค์
กรุงเทพ

N/B ASUS PentiumD Ram512
HDD80G

ต ้องการประกอบเครืองคอมพิวเตอร์ใหม่
ใช ้ในการทํางาน และ อยากให ้มาเช็คคอม
ลงโปรแกรมใหม่ รู ้สึกช ้ามาก

ร ้านเกม AF Internet

ซ.จุฬา 18 เขต ปทุมวัน แขวง บรรทัดทอง กรุงเทพ

775PD Ram 1G HDD160 VGA
ATI,GF 512M

คอมพิวเตอร์คอมช๊อต เหม็นไหม ้

Angel secret mania co.,ltd

2003/48 ประชาสงเคราะห์ 3 เขตห ้วยขวาง
กรุงเทพ

Acer Asrire Z3760

โปรแกรมมันหมดอายุ อยากให ้มาลงโปรแกรม
กราฟฟิ กด ้วย

ห ้อง 403 ไลฟ์ห ้วยขวางคอนโด ประชาสงเคราะห์
เขตห ้วยขวาง กรุงเทพ

Core2 P5QL-Pro VGA TIA2G
Ram4G HDD500G

หน ้าจอดํา มีตัวหนั งสือขึนเต็มหน ้าจอ อยากให ้
มาลองเช็คอาการ

ยุทธพงษ์ พันธ์บณ
ุ รัตน์

1902/7 ซอยหลังเมโทรอาพาทร์เมนท์
ถนนเพชรบุรต
ี ัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห ้วยขวาง
กรุงเทพ

Acer AMD Ram2G HDD500G
VGA ATI

เข ้า Windows ไม่ได ้ Restart ตลอด

บจก ท๊อปกล ้าแอนด์ออพติ
คอล อีควิปเม ้น

7 ถนนราชวงค์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงค์
กรุงเทพ

Simpone 2.8 Ram4 HDD500
LED20

ต ้องการเครืองคอมพิวเตอร์ 1 เครืองเน ้นทํา
งาน

ปฐมพงษ์ เทิดภูวดล

คอนโดบ ้านสวนปาล์ม ถ.แจ ้งวัฒนะ บ ้านใหม่
ปากเกร็ด นนทบุรี

Core2 Ram2G HDD500G

คอมพิวเตอร์รส
ี ตาร์เอง หรือ ปิ ดไปเลย
และ เปิ ดเอง เมือเสียบปลัก

QUS creative thinking
co.,ltd

31 อาคารพญาไทบิวดิง ชัน10 ห ้อง 101-102
ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ

HP Dualcore Ram1 HDD160G
VGA GF

ภาพไม่ขนขณะเปิ
ึ
ดเครือง, โน๊ตบุค
๊ เปิ ดไฟล์
.ai ไม่ได ้ Winrar Extract To แล ้วค ้าง แฮ ้ง

A.P Rrinting Group

381,383 ถ.สิรน
ิ ธร แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพ

Dualcore Ram512M HDD160G
VGA GF

อยากให ้มาลงโปรแกรมใหม่เหมือนโดนไวรัส
เพราะเปิ ดเครืองชอบสแกน

Decca Furniture(Thailand)
LTD

183 อาคารรีเจนท์เฮาส์ ชัน18 ถ.ราชดําริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ

N/B Dell, Fujitsu Core i3 RAM4G
HD640G VGA Onboard

อยากให ้มา Set หรือ ติดตัง ปรินเตอร์แบบ
Lan, Ethernet เพราะเคยให ้ช่างคอมประจํา
บจก มาแล ้วก็ทําไม่ได ้ เพราะเป็ นภาษาจีน

13 ซอยจันทน์ แยก5 ถ.จันทน์ แขวงทุง่ วัดดอน
เขตสาทร กทม

Acer Aspire Dualcore Ram1
HDD160G

เปิ ดใช ้งานไม่ได ้ หน ้าจอสีทํา ทําอะไรไม่ได ้
น่าจะไวรัส

144-146 ถ.ตะนาว บางลําภู แขวงตลาดยอด
เขตพระนคร กรุงเทพ

Dualcore Ram1021M HDD160G
VGA GF

เข ้า Network ไม่ได ้ ใช ้งานไม่ได ้

64 เจริญกรุง 55 ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร

N/B Dell CoreI5 Ram4G HDD500

ซัอเครืองมาใหม่อยากให ้มาลงโปรแกรม
เพราะเครืองไม่มโี ปรแกรม

Milan Bridal Couture &
Wedding Studio

ปั ม Esso 2065/1-3 ตรงเพชรบุรี
ตัดใหม่

7 เครือง สเปคคละกันไป

ไวรัสกินทุกเครืองรู ้สึกช ้ามากอยากให ้มาลอง
เช็คดูให ้หน่อย

บจก อีเอ็ม โมเดล แมเนจเม ้น

206 459/59 สวนพูล ซ8 ถ.สาทร แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพ

3 เครือง สเปคคละกันไป
ต ้องการจอ LED 20" 1ตัว

อยากให ้มาติดตังโปรแกรมให ้ใหม่ ตรวจสอบ
ว่ามีไวรัสไหม

ณั ฐวิต ิ

251ซ.เยาวภาณิช เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ

ASROCK AMD RAM4 HHD 1TB

ปรินไม่ได ้

ร ้านคุณหญิงเอกมัย

55 สุขม
ุ วิท63 (เอกมัย) กรุงเทพ

HP Desktop

ติดตังเครืองปริน แบบระบบLan 5 เครือง
ตังค่ากล ้องวงจรปิ ด ลงโปรแกรมใหม่

หมูบ
่ ้าน The Plot 225/1 ซเย็นอากาศ2
แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพ

AMD & Acer CoreI5

ติดตัง ลงโปรแกมใหม่ 2 เครือง

รถกระบะรับจ ้าง

สุขม
ุ วิท 55 หลังเซเว่น แยก2 ซ ้ายมือ

N/B Toshiba Corei5 Onboard
HDD 500G

ซือเครืองมาให ้ อยากให ้มาลงโปรแกรม
ลงเกมให ้เด็กๆเล่น

ร ้าน SSS Shoes Center

134 ซ.เยาวพานิช สําเพ็ง กรุงเทพ

Core2 Ram4G HDD 500G
VGA GT440

ภาพเป็ นเส ้นๆแล ้วค ้าง

Kam-Lung Thai Massage

517 ถ.เยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ

Router Zyxel

คอนเนคแล ้ว เล่นเน็ ตใน Ipod ไม่ได ้

white rose Wedding Studio

บจก ท๊อปกล ้าแอนด์ออพติ
คอล อีควิปเม ้น จํากัด

7 ถนนราชวงค์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงค์
กรุงเทพ

N/B HP Core2

ภาพไม่ขนหน
ึ
้าจอ

บจก.โอไอซี อิงลิช

313 อาคาร ซี.พีทาวเวอร์ ชัน4 ยูนต
ิ อี-1(บี1)
ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

PC : Sempron , Core2 , Dualcore
Netbook : Samsung Toshiba Atom

ลงโปรแกรมใหม่ของ Office รู ้สึกว่ามันช ้ามาก

Bangkok Fanatix Co., Ltd

19/6 บ๊อกA ถ.พระราม9 ซอยศูนย์วจิ ัย
แขวงบางกะปิ กรุงเทพ

HP Core i3 HDD500G Ram2G

คอมพิวเตอร์หน ้าจอสีดํา อยากให ้มาเซ็ค
อาการต ้องใช ้งานด่วน

นิธก
ิ านต์

202/62 ลีฟวิงเพลสคอนโด ถ.เพชรบุรต
ี ัดใหม่
ซ.ศูนย์วจิ ัย 14 บางกะปิ เขตห ้วยขวาง

Acer Aspire AMD

ต่ออินเตอร์เน็ ตไม่ได ้อยากให ้มาลงโปรแกรม
ใหม่ เพราะ ตอนนีใช ้ Wndows 7

The Seed คอนโด ซ.ประชาราษฎร์บําเพ็ญ20
แขวงสามเสนนอก เขตห ้วยขวาง กรุงเทพ

AMD X2 RAM4G HDD500G

เล่นอินเตอร์เน็ ตไม่ได ้ เล่นแล ้วหลุด
แก ้ไขเรืองอินเตอร์เน็ ต

พรานนกคอนโด

180/12 ซอยอิสรภาพ 43 แขวงบ ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน ้อย กรุงเทพ

Core2 Ram4G HDD500G

อยากให ้มาประกอบคอม และ ต่อสาย
คอมพิวเตอร์เก่าทีไม่ได ้ใช ้ และ
ลงโปรแกรมใหม่

สถาบันค ้นคว ้าวิชาการฮวงจุ ้ย
แห่งประเทศไทย

โรงแรมสเตท ทาวเวอร์ ถ.สีลม (เจริญกรุง)
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ

Core2 HDD 320HG RAM2G

เหมือนเครืองคอมพิวเตอร์จะโดนไวรัส
อยากให ้มาลงโปรแกมใหม่

Josef Co.,Ltd

210/2 วิสท
ุ ธิกษั ตริย ์ แขวงบ ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพ

Core2Q Ram4G HDD500

เครืองวันสแกนตลอดทําอะไรไมได ้

สัญญพงษ์ กิตธิ รี ะสิทธิ

8 ม.ศิรเิ กษม ซ.13 แขวงบางไฟ เขตยางแค
กรุงเทพ

AMD64 Ram4G HDD 500G

เสียงร ้อง ภาพไม่ขน
ึ
ต ้องการสังคอมพิวเตอร์ประกอบ 1 เครือง
ใช ้ทํางาน Photoshop และ Web

บจก AZURE TRAVEL

ซ.สามเสน 6 บ ้านพานถม วัดสามพระยา
พระนคร กรุงเทพ

HP CPU Core2 Ram 1024
HDD 500

ภาพไม่ขน
ึ

Anglokom (Thailand)
Co.,Ltd

29 ชัน 8 อาคารวานิสสา ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ

Acer Core i3

สังปรินซ์เอกสารผ่าน Wifi ช ้ามา 10 นาที
อินเตอร์ใช ้งานไม่ได ้

Euro Inn Hotel

204/24 สุขม
ุ วิท 77 ซอย อ่อนนุช พระโขนง วัฒนา
กรุงเทพ

P4/775 C/775 Daulcore/775

ลงโปรแกรมใหม่ 3 เครือง

Thai Vision Holidays
Co.,Ltd

28/21ซ. สุขม
ุ วิท 36 แขงคลองเคย กรุงเทพ

HP DualCore HDD320G RAM2G

ต ้องการโปรแกรมใหม่ทก
ุ เครืองของบริษัท

DeerFos Co.,Ltd

23/29 อาคารซิโน-ไทย ชัน8 ถ.สุขม
ุ วิท 21
แขวงคลองเคยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ

Compaq HP DualCore HDD320G
RAM2 VGA GF

1 เครืองลงโปรแกรมใหม่
2 เครืองมันช ้ามากทําอะไรก็ช ้า

หจก.เจแอนด์เอ็นแมชชีนเนอรี

689/3 ตรอกวานิช2 แขวงตลาดน ้อย
เขตสัมพันธวงค์ กรุงเทพ

HP CPU Core2 Ram 1024
HDD 500

ภาพไม่ขน
ึ หน ้าจอสีดํา ลองดูแล ้วการ์ดจอก็ไม่
ไม่มภ
ี าพขึน

บจก. ฮายาซิ สปริง(ปท.)

888/232 ม.19 ซ.ยิงเจริญ ถ.บางพลี-ตําหรุ
บางพลี-ใหญ่ สมุทรปราการ

Sony AMD AMD A50M Fusion
No CD

ไม่สามารใช ้ พอร์ตแลน และ ไร ้สายได ้
อยากให ้สํารอง เมล์ Outlook 2007 ไว ้

OPT Motorsport

92/25 ซ.สุขม
ุ วิท 63 ซ.ปรีดพ
ี นมยงค์ 46 วัฒนา
กรุงเทพ

TOSHIBA C640-1083UT

ต ้องการลงโปรแกรมทํากราฟฟิ ก เว็บ ตัดต่อ
เขียนแบบ อืนๆ ตามสัง

The Face Aesthetic Co.,Ltd

2/2 ตึก Bangkok Mediplex ชัน G สุขม
ุ วิท 42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ

HDD Sata Western 500G

ต ้องการกู ้ข ้อมูล Microsoft Office เนืองจาก
ไฟดับแล ้วข ้อมูลหาย เลยไปลงโปรแกรม

บจก ลีวัฒนานั นท์ เทรดดิง

718/9-10 ซ.สาทร 3 สวนพลู ทุง่ มหาเมฆ กรุงเทพ

Core2 2.4G Ram2G HDD500G

โปรแกรม Restore ตลอดเวลาเปิ ดเครือง

หจก. พี.เอส.เอ.กรีน

สาทร 3 ตลาดสวนพลู ทุง่ มหาเมฆ กรุงเทพ

N/B AMD OnBoard

อยากให ้มาลงโปรแกรมใหม่ เพราะเว็บเค ้าแนะ
นํ า

นิตบ
ิ ค
ุ คลอาคารชุด ศุภาลัย
โอเรียนทัล เพลส

515 ซอย สวนพลู 8 ถ. สาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพ

PentiumD
COMPAQ AMDX2

ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ 4 เครือง
และสํารองข ้อมูล

Tetra Tech Em Inc

152 ถ.สาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพ

AMD Athlon II X3 3.3G RAM8G

ต ้องการอัพเกรดคอมพิวเตอร์ HP 4 เครือง

ตากสิน 5 อาพาร์เม ้น

AMDA6-3500 RAM4G HDD500G
Onboard

ต ้องการเครืองคอมพิวเตอร์ 1 เครือง

Santhiya

63 หมู่ 2 ถ.ชักพระ เขต ตลิงชัน กรุงเทพ

Dell PowerEdge T310

Server ใช ้งานไม่ได ้อยากให ้เข ้ามาดู

สํานักงานคณะกรรมการ สกสค
ณฐอร เกษมสงคราม

133 ถ.เพชรบุรี ซ.3 เขตราชเทวี กรุงเทพ

Dell Optiplex 790

ต ้องการโปรแกรมทํากราฟฟิ ก

อ่อนนุช 17 แยก 1 เขตพระโขนง กรุงเทพ

AMD Sempron 3G RAM2-1-512

ต ้องการให ้ตังระบบร ้านเกมใหม่ 13 เครือง

133/1หมูท
่ 5ี อาคาร 3 ห ้อง1 ชัน1
หมูบ
่ ้านเอืออาทรนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี

AMD Athlon II X3 3.3G RAM2G
HDD 320G

ไปลงร ้านแถมบ ้านมาไม่คอ
่ ยสมบูรณ์

ต ้นสน อ.ปากเกร็ด นนทบุรี

PentiumD Ram4G VGA1G

ภาพไม่ขนมา
ึ
2-3 วัน

นิรดา สันวรรณดี

จันทร์เก่า ซ.6 แขวงททุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพ

Dualcore P5KPLAM-EPU RAM2
HDD 500G

เปิ ดไม่ตด
ิ ภาพไม่ขน
ึ

ภัทรวดี ชาตรี

109/66 The Station condo2 เจริญกรุง 56
ยายาวา สาทร กรุงเทพ

Dualcore RAM2 HDD 500G VGA1G

ลงโปรแกรมใหม่

City storage เพชรบุร3
ี 5 ราชเทวี กรุงเทพ

Dualcore RAM2 HDD 500G VGA1G

ลงโปรแกรมใหม่

ศิรประภา เฉลิมเผ่า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ชัน2

hp compaq 6200 pro i5

มันค ้างเพราะลง AnitVirus 4 ตัวพร ้อมๆกัน

Andersson & Co

19/70 Soi Yothinpattana 11, Yak 7, Klongjun
Bangkapi, Bangkok

Core2 PC3
i5 PC1

ลงโปรแกรมทํากราฟฟิ ก และ โปรแกรม
เขียนแบบ

หอพัก แถววรจักร แยกแม ้นศรี กรุงเทพ

Core2 VGA512M HDD500 NODVD

อยากให ้มาลงโปรแกรมใหม่
ลงแล ้วไปเซ็ต อยากให ้ลงอีกรอบ

หลานหลวง เขตป้ อมปราบ กรุงเทพ

Acer PentiumDualcore

อยากให ้ล ้างเครืองร ้านเพราะหน ้าจอฟ้ า

115-116 ตรอกสุขา1 ถนนตีทอง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

UPGRADE SVOA Sempron 145
RAM-2048 HD-500 DVD-RW

ต ้องการให ้มาล ้างเครือง ลงโปรแกรมใหม่
เพราะลูกต ้องใช ้งาน และ โปรแกรมไวรัสดี

99/20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ กรุงเทพ

AMD X4 RAM4G HDD320
VGA Onboard

เครืองโดนไวรัสกิน หน ้าจอสีดํา

มะลิ เกิดสกุล

ร ้านขายครีมบํารุงผิว

ร ้านข ้าวมันไก่โคลิเซียม

Asahi Organic Chemicals
Industry Co.,Ltd

323 ชัน24 ตึก United Center ถนนสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพ

HP PentiumDualcore RAM2G
HDD320 DVDเสีย

เครืองคอมพิวเตอร์เปิ ดมาโปรแกรมไวรัสเตือน
ตลอดทําอะไรไม่ค ้าง

น ้องช่างแอ๊ต

สาทร นราธิวาสราชนครินทร์ 16

Core 2.50 RAM-2G
HD-250G DVD-RAM

เครืองเปิ ดแล ้วภาพไม่ขน
ึ

สาธารณสุข 18 มงคล วอน วังตาล จันทน์31
กรุงเทพ

Mac Air

อยากให ้มาลงโปรแกรม เพราะมันหมดอายุ

271/38 ซอยเจริญนคร 14 กรุงเทพ

Core2 Quad Ram2G HDD 500G

เครืองคอมพิวเตอร์ไม่บต
ู วินโดส์

ใกล ้หอร่วมใจ ลาดพร ้าว 80 แยก 22

AMD X4 RAM2G HDD500
VGAEN210

อยากเพิมการ์จอ ลงโปรแกรม และ
เพิม DVD ลงเกมส์ออนไลน์

241/2 หมูบ
่ ้านชวนชือพาร์ควิลล์
ถนนตลิงชัน-บางบัวทอง เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ

Intel Corei3 Ram4 HDD 500

หน ้าจอดํา เปลียนภาพพืนหลังไม่ได ้
แก ้ฟอร์ต facebook ทับกัน

อารีสัมพันธ์ 7 กรุงเทพมหานคร

PentiumD HDD1TB VGAEN210

โน๊ตบุค
๊ ภาพไม่ตด
ิ ภาพไม่ขน
ึ
PC เปิ ดไม่ตด
ิ

ร ้านศรีจน
ิ ดา

ห ้างอินเดียเอ็มโพเรียม 561 ถ.จักรเพชร
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพ

Core2 Ram2G HDD 500G

ลงใหม่มาลงโปรแกรม XP ใหม่
เหมือนโดนไวรัส และ ต ้องการ USB WiFi

่ หลี
ร ้านย ้งสุน

1154 ถ.กรุงเกษม เชิงสะพานเจริญราษฎร์ โบ๊เบ ้
กรุงเทพ

PC Celeron775, Acer AspireOne,
Asus Atom,

โปรแกรม Nod32 ตาแดงไม่อัพเดท
แก ้ปั ญหาคนแอบใช ้ Internet

ideaFusion

92/31 Sathon Thni Building 2, 13 Fl., 90
North Sathorn Rd., Silom, Bangrak Bangkok

Dell inspiron 17R 5720
Toshiba

ซือเครืองมาใหญ่ 3 เครือง อยากให ้ลง
โปรแกรมทีจะใช ้งานต่างๆ

บจก.ริสกี พรีเพรส

33/14 ซ.เจริญกรุง 107 แยก 3 ถ.เจริญกรุง
เขตบางคอแหลม กรุงเทพ

intel Corei3 Ram4G HDD500

ต ้องการให ้มาลงโปรแกรม Adobe CS3, CS4
CS5, CS6 ปุ่ ม Power เสียบหักอยากให ้
ซ่อม และ PC เครือง i3 เปิ ด 3-4 วินาทีก็ดับ

จินดาไพรบูลย์อาพาร์ตเม ้น

ราชปรารภ 8 กรุงเทพ

PentiumDualcore RAM2G HDD500

อยากให ้เปลียน Hardisk, Mouse, DVD

Enrich Global Intertrade

Intered Sauna
อินฟราเรดเซานา

และเซ็คระบบ Internet

ร ้านโทรศัพท์มอ
ื ถือแม็คโคร

1 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุง่ วัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพ

775 P43.0G RamDDR32G HDD80

คอมพิวเตอร์เปิ ดไม่ตด
ิ ทํางานไม่ได ้
พิมพ์ใบเสร็จเงินสดไม่ได ้

ลูกค ้าพนั กงานการบินไทย

170/1 ซ.กรุงเทพ-นนทบุร1
ี 3 เขตเตาปูน
กรุงเทพ

AMD sempron 2.6 G RAM-2G
HDD500G VGA Onboard

ต ้องการอัพเกรดคอมพิวเตอร์

1/85 หรือ 17/243 ปรีดพ
ี นมยงค์ 10 กรุงเทพ

Acer All in One PentiumDualcore

ลงเครืองปรินเตอร์ไม่ได ้ อยากให ้ช่วนมาดู

iMac 10.5.8 2007

iWeb Save ไม่ได ้ Mac รู ้สึกช ้าๆ

เฮงทวี เคหะภัณฑ์
บจก. เกรท พี.ยู.

2706 ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพ

Acer Celeron775, DDR3 2G
Core2 Ram2G HDD500G

คอมพิวเตอร์เปิ ดแล ้วภาพไม่ขนเงี
ึ ยบ
คอมพิวเตอร์ร ้อง แต่ ภาพไม่ขน
ึ
ต ้องการใช ้ปรินเตอร์ร่วมกันใน office

พิชณ์ธเนศ ตุลาธรรมธร

118 ลาดพร ้าว62 แขวงวังทองหลาง กรุงเทพ

AMDx2 Ram2G HDD320G VGA GF

อยากให ้มาลงล ้างเครืองให ้ใหม่
ลงเกมส์ออนไลน์ตา่ งๆ, สอนวิธก
ี ารดาวน์โหลด

karmakamet

110/9 สุขม
ุ วิท63 เอกมัย 10 แยก 6 กรุงเทพ

Set Intel 1156

อยากให ้มาเครียดเครืองคอมพิวเตอร์ 7 เครือง

Q House คอนโด

18/352 ชัน 25 เลยปั มแก๊ส BTS วงเวียนใหญ่

NB Sony

อยากให ้มาดูคอมพิวเตอร์มัน Reboot ตลอด

MeLa Mansion

สุขม
ุ วิท 27 อโศก กรุงเทพ

Core2 Ram2G HDD500G VGA GF

คอมพิวเตอร์ค ้าง หน ้าจอสีดํา

เลิศสกุลแมนชัน

ซอยตากสิน 23 ตรงข ้าง รพ.ทหารเรือ

i3 Ram2G HDD320G VGA GF

คอมพิวเตอร์เปิ ดแล ้วก็ดับตลอด

อุดมทรัพย์ อพาร์ทเม ้นท์

กรุงเทพ - นนทบุรี 50 เขตบางซือ กรุงเทพ

NB Dualcore RAM2G HDD500

ต่ออินเตอร์เน็ ตไม่ได ้ อยากให ้มาหลังเทียงคืน

OPT Motorsport

92/25 ซ.สุขม
ุ วิท 63 ซ.ปรีดพ
ี นมยงค์ 46 วัฒนา

BenQ Joybook 535

เครืองโน๊คบุก
๊ เข ้าวินโดส์หน ้าจอสีดํา

แฟลต ทบ สามเสน

132/461 ถ.พระราม6 แฟลต ทบ. แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ

Dualcore 2.2G P5K-PL AM RAM2G
HDD80 VGA Onboard

เปิ ดเครืองคอมพิวเตอร์ทํางาน แต่หน ้าจอไม่ม ี
ภาพ

วราภรณ์ บุตรดี

152 Chartered Square Building, 12Ath

HP Pavilion Core2

อยากมาติดตังปรินเตอร์ออฟฟิ ต ล ้างเครือง

Floor Unit 06, Bangkok

HP Pavilion Intel ProV

1892 ซ.ไทยโพสต์ ถ.พระราม4 คลองเตย กรุงเทพ

i5 Ram4Gb HDD 500G VGA Ati

หน ้าจอฟ้ าบ่ยอมาก ทําอะไรไม่ได ้เพือทีทํางาน
ฝ่ าย IT บอกว่าเป็ นที Harddisk

หจก.ประจักษ์พานิช

50-52 ถ.จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ

PC Celeron775 Ram2G HDD80GB

ความพิวเตอร์ตอ
่ อินเตอร์เน็ ตไม่ได ้ อยากให ้
ตรวจเช็คทีร ้าน Larnluang

นวลอารี ศรีสรุ สงคราม

364 สุขม
ุ วิท 65 เขตพระโขนง กรุงเทพ

Dualcore 2.2G P5K-PL AM RAM2G
HDD80 VGA HD 7500

อยากให ้มาแก ้ไขปั ญหาใช ้โปรแกรมไม่ได ้
เครืองช ้า

Elisabeth wedding

Wlisabeth ชิดลม กรุงเทพ

Dualcore, P4, i3

เครืองคอมพิวเตอร์โดนไวรัสกินต่อใช ้งานเน็ ต
ไม่ได ้

บจก.เนเซอรัล คอสเม็คส์

173 ถ.จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ

AMDx6 2G HDD 320G

หน ้าจอเปิ ดไม่ตด
ิ ภาพไม่ขน
ึ หน ้าจอสีดํา
เล่นๆไปแล ้วหน ้าจอดับ

บริการนั กท่องเทียวสุวรรณภูม ิ

กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
สาขาสนามบินสุวรรณภูม ิ

Dualcore 2.2G RAM2G
HDD320 VGA ATI

เปิ ด Microsoft Word Excel ช ้า

54/71 ม.10 ซ.จรัญสนิทวงศ์35 บางพรม ซ.7
ตลิงชัน กรุงเทพ

AMDAthomx2 Ram1G HDD320

เครืองคอมพิวเตอร์มันทํางานอะไนไม่ได ้

110/9 สุขม
ุ วิท63 เอกมัย 10 แยก 6 กรุงเทพ

Set Intel 1156

อัพเกรดคอมพิวเตอร์ 6 เครือง

i5 3Ghz Ram2400/8G HDD1TB
VGA HD5760

อยากให ้คอมพิวเตอร์มาเล่นเกม

อาคารสีลม64 ชัน 4 สีลม กรุงเทพ

Acer Dualcore, i3

โปรแกรม Outlook ส่งอีเมล์ 2 ครัง
โปรแกรม Office เปิ ดอะไรก็จะ Error

99/387 หมูบ
่ ้านพิศาล ซอยท่าข ้าม 28 แยก 12
กรุงเทพ

iMac 2009

ไม่มโี ปรแกรมทํางานกราฟฟิ ก พึงซือมาใหม่

ซี แอนด์ พี อีเล็คโทรนิค

12 ถ.บ ้านหม ้อ ซ.ทิพย์วารี ต.วังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพ

Acer PentiumM3.0 Ram2G
HDD80G VGA GMA900

เปิ ดใช ้งาน หรือ เล่น internet ไม่ได ้

วิทยา พูลสุวรรณ

110/12 ซ.เอกมัย22 ถ.สุขม
ุ วิท 63 เขตวัฒนา

P4 478 RAM512MB HDD80G

อยากให ้มาเช็คเครืองคอมพิวเตอร์ททํ
ี างาน

karmakamet
ลูกค ้าวรจักร

Paradisk Picivic Group

bellcobattery Co.,Ltd

กรุงเทพ

CD-ROM

86 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 70/2 บางพลัด กรุงเทพ

775Celeron Ram1G HDD160GB

ต ้องการข ้อมูลคอมพิวเตอร์เครืองเก่า
และ คอมพิวเตอร์เครืองใหม่เปิ ดไม่ตด
ิ

62 ตรงข ้ามธนาคารกรุงเทพ วงเวียน 22
กรุงเทพ

Lenovo PC Core2 Ram2 HDD 320

ต ้องการอยากให ้มาดูคอมพิวเตอร์

AMD sempron 2.6 G RAM-4G
HDD500G VGA Onboard

คอมพิวเตอร์มันช ้า แฮงบ่อย ค ้าง

Acer Centrino , All in 1 Lenovo
Pentium

อยากให ้มาเช็คโปรแกรมซือเครืองมาใหม่
และ อยากให ้ลงเกมส์ FMgr
เช็คระบบ Internet

90/346 บุษราคัมเลส ลาดพร ้าว 18 กรุงเทพ
บจก. ชัดคม ก๊อปปี

178/13 ถ.ราชปรารภ แขวงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพ

บจก. เซกูโร่ คอนซัลแทนท์

189/66 ชันใต ้ดิน อาคารกลาสเฮ ้า สุขม
ุ วิท 25
กรุงเทพ

บจก. อาท อทิกะ

386/30 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงดอกไม ้ ประเวศ
กรุงเทพ

i7 2 PC, PentiumD 1 PC

อยากให ้มาดูโปรแกรม AutoCAD อยากให ้
Run หรือ ลงปลักอิน Vray ให ้ด ้วย

SD Tour&TravelAgency

184/66 ชัน16 อาคารรัชดาภิเษก กรุงเทพ

Toshiba Corei3 HDD500 Ram2

Notebook โดน Virus

1035 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 57 บางบําหรุ บางพลัด
กรุงเทพ

HP Pentium Ram4G HDD650
VGA GF

อยากลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซือเครืองมา
ใหม่

คลีนค
ิ ทันตกรรมไฮเดนทิสต์

937/3-4 ถ.อรุณอัมรินทร์ ช่างหล่อ บางกอกน ้อย
กรุงเทพ

Core2Q Ram4G HDD500

คอมพิวเตอร์จอฟ้ า

คอนโดตะวันนา เรสซิเด ้นท์

วิภาวดี 17 กรุงเทพ

AMD sempron 2.6 G RAM-2G
HDD500G VGA Onboard

อยากจะอัพเกรดคอมพิวเตอร์ให ้เร็วขึน

อิสรภาพ 27 บางกอกน ้อย กรุงเทพ

AMD sempron 2.6 G RAM-2G
HDD500G VGA Onboard

Buffalo Tours thailand Ltd

ห ้อง 706-707 ชัน7 อาคารเลิศปั ญญา เขตพญาไท
กรุงเทพ

Lanovo Thinkpad T
Lanovo Think

อยากให ้ Backup Outlook และ Set E-mail
ลงโปรแกรมเครืองใหม่ พร ้อมใช ้งาน

Wasutha Co.Ltd

1122 อาคารสุธากรุ๊ป ซ.พระราม 9/64 สวนหลวง
กรุงเทพ

Pentium Ram2 HDD500

โปรแกรมคอมพิวเตอร์หมดอายุ
คอมพิวเตอร์ปร๊น และ สแกน เครืองซีลอ
๊ ก
ไม่ได ้

บ ้านอาทิตย์ บจก.

23 ซ.อรรคพัฒน์ ถ.สุขม
ุ วิท 49 คลองตันเหนือ
วัฒนา กรุงเทพ

Core2 HDD500G RAM2G

เล่น Internet ไม่ได ้

บจก. ซีออส (ประเทศไทย)

ชัน 23 อาคารอินเตอร์เช ้นจ์ วัฒนา อโศก กรุงเทพ

Core i5 Ram4G HDD500 VGA 210
Core2 HDD500 RAM2G

อยากให ้มาเช็คคอมพิวเตอร์น่าจะ Mainboard
และลง VGA ไท่ผ่านลงแล ้ว Windows glup
และ Harddiskเสีย , ฮาร์ดส
ิ อ่านช ้า

ลุมพินี พาร์ค ปิ นเกล ้า

บรมราชชนนี บางพลัง ปิ นเกล ้า กรุงเทพ

Core i3 Ram4G HDD500 VGA7520

อินเตอร์เน็ ตเล่นไม่ได ้ TOT บอกว่าน่ะจะเป็ นที
Software ไม่เต็ม

ลูกค ้าย่านสวนพลู

สวนพูล 1 เขตสาทร กรุงเทพ

Athlon X4 Ram2G HDD320

ไวรัสกินเครืองต ้องการลงเครืองใหม่
ติดตังภาษาจีน และ ใช ้ Penเขียนภาษาจีน

ลูกค ้าย่านพหลโยธิน

ซอยเฉลิมลาภ กรุงเทพ

NB Toshiba i3 Ram2G HDD320G

โน๊ตบุค
๊ หน ้าจอฟ้ า

ตึก 3ก หรือ 6 ชัน7 กรุงเทพ

NB Acer Celeron Ram2G HDD300

คอมพิวเตอร์เปิ ดขึนมา Restart ตลอด

สถานนีตํารวจคลองตัน

ห ้องสืบสวนสอบสวน สน.คลองตัน กรุงเทพ

Core i3 Ram2G HDD500

คอมพิวเตอร์ช ้า และ อืด

ร ้านผับ Why97

ASIATIQUE เจริญกรุง กรุงเทพ

Acer aspire 4741G

คอมพิวเตอร์เข ้าวินโดว์ไม่ได ้ หน ้าจอดํา

1940 จรัญสนิทวงศ์ 75 แยก 38 สกุลชัย

i5 Ram4G Hdd500

เปิ ดคอมพิวเตอร์สักพักก็ดับ

TheStar

59/1 TheStar ห ้อง 202 ซ. ถ.นาวงพัฒนา
หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

I73930K Ram32G HDD256/1TB
quadro4000

อยากให ้คอมพิวเตอร์ใหม่แรงๆ ทํากราฟฟิ ก

หนั งสือพิมพ์โตเกียว & จูนน
ิ ิ
ชิมบุน

ห ้อง 124 แอมบาสเดอร์สคอร์ท ถ.เพลินจิต
กรุงเทพ

Acer Celeron Ram2G HDD500

หน ้าจอภาพไม่ขนเป็
ึ นสีดํา

แฟลตเคหะบ่อนไก่

กนกกาญจน์ พงษ์ศักดิชาติ

201 ซ.สุภาร่วม ถ.กรุงเทพ-นนท์ แขวงวงค์สว่าง
บางซือ กรุงเทพ

P4/478 3G Ram1G HD 120G
DVD-RW

เล่นอินเตอร์เน็ ตไปแล ้วหลุดบ่อย

AdiStem.Ltd

SivaCourt ห ้อง 31 สุขม
ุ วิท 7 กรุงเทพ

Acer Pentium Ram2 HDD500

อยากลงโปรแกรมใหม่

หอพักสะพานควาย

แยกสะพานควาย

Acer Core i5 Ram3G Hdd500

ไวรัสกินโน๊ตบุค
๊

Wasutha Co.Ltd

1122 อาคารสุธากรุ๊ป ซ.พระราม 9/64 สวนหลวง
กรุงเทพ

Cannon 2020

โปรแกรมคอมพิวเตอร์หมดอายุ
คอมพิวเตอร์ปร๊น และ สแกน เครืองซีลอ
๊ ก
ไม่ได ้

ิ เปิ ลเวย์
สํานั กพิมพ์ซม

273/44 ซ.พงษ์เพชรนิเวศน์ ถ.ประชาชืน จตุจักร
กรุงเทะ

775Pentium4 Ram2G HDD320G

เครืองคอมพิวเตอร์ภาพไม่ขนแต่
ึ
ไฟเข ้า PC
ปกติ

karmakamet

110/9 สุขม
ุ วิท63 เอกมัย 10 แยก 6 กรุงเทพ

NB Acer, Pci5

NB เปิ ดเครืองชอบร ้อง และ พิมพ์บางปุ่ มไม่ได ้
และเวลาเพียนกับมาเป็ น 0
ย ้ายเครือง PC ต่อระบบ Network ไม่ได ้

บริษัท วีวา่ โวยาจ จํากัด

518/3 มณียาเซ็นเตอร์นอร์ท เพลินจิต กรุงเทพ

PC All in 1 MSI

ต่อ WiFi ไม่ได ้เผลอไปลบออก

สํานั กข่างญีปุ่ น RKB/TBS

ห ้อง 1105 ชัน11 อาคารอับดุลราฮิม สีลม กรุงเทพ

NB MSI

เปิ ดเครืองแล ้วภาพไม่ขน
ึ

ร ้านอาหาร Napa

6 Naradhiwas rd, Suriyawong, Bangkok

PC Core2 2.9G HDD500G Ram2G
VGAOnboard

ไวรัสกินเครืองคอมพิวเตอร์ร ้านทําอะไรไม่ได ้
Networkใช ้งานไม่ได ้ และ ทําสายแลน

เต ้นรถ PN Used Car

38/138 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี

i7k Ram16G HDD3TB VGAGT650

ลงเกมส์ไม่อยาก อยากให ้มาลงโปรแกรมใหม่

BKK Gadget

24/21 ตรอกโรงเลียงเด็ก กรุงเทพ

PCCore2 HDD160G Ram4G

เวลาใช ้คอมพิวเตอร์ต ้องใช ้แผ่นบูตตลอด

คอนโดศุภาลัยเพส

ห ้อง179/178 ชัน15 พร ้อมพงศ์ คอนโดศุภาลัยเพส

PC Dualcore Ram2G HDD500G

คอมพิวเตอร์รส
ี ตาร์ตัวเองตลาด

วอเตอร์ฟอร์คคอนโด

ห ้อง 250/253 เสนานิคม ซ.12 แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพ

PC Celeron Ram2G HDD500

คอมพิวเตอร์เปิ ดแล ้วมีแต่เม ้าส์

สยามแก๊ส

ปั มแก๊ส วงเวียนราชพฤกษ์ นนทบุรี

Server Acer Altos G330 Mk2
NB Toshiba

ลง Win7 2 เครือง
เครือง DVD มีปัญหา

กมลกร สุนันทศักดิ

ั ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ซอย 56
225/176 ซ.สิทธิชย
เขตบางซือ กรุงเทพ

epson 300+ii

ติดตังปรินเตอร์ไม่ได ้, สายแลนมีปัญหา,
ลงโปรแกรมใหม่

NRdesign

1124 เพชรบุรต
ี ัดใหม่ พระราม9 กรุงเทพ

Printer Panasonic
Athlon 64x2 Ram2G HDD320G

ต ้องการติดตังปรินเตอร์ระบบ Network
ลงโปรแกรมใหม่, BackupOutlook

สุรย
ิ าหีบศพ พรานนก

418-22 พรานนก แขวงบ ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน ้อย กรุงเทพ

WiFi Internet

ต ้องการติดตังระบบ WiFi ชัน 1-4

DRJZ Co.,Ltd

410/32 รัชดาภิเษก 24 แขวงสามเสนนอก
ห ้วยขวาง กรุงเทพ

Core2Quad Ram2G HDD320G
i5 Ram8G Hdd500

ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ 3 เครือง

800/28 ToPlace ชัน2 ห ้อง28 ซ.นราธิวาส13

Core2 Ram4G Hdd500G VGAGF

ต ้องการล ้างเครือง และ CAD

ลุมพินีเพลส รัชดา - ท่าพระ

ลุมพินีเพลสท่าพระ ถ.รัชดาภิเษก ท่าพระ ธนบุรี
กรุงเทพ

N/B ASUS Pentium Ram2G
HDD320G OnBoard

ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ ล ้างเครืองใหม่
มันเปิ ดอะไรไม่ได ้ เป็ น Shortcut ทังหมด

อาคารลาดพร ้าว 25

อาคารลาดพร ้าว 25 ชัน7 จันทรเกษม กรุงเทพ

Core2 Ram2G Hdd500G VGAGF

ช่าง True อยากให ้เปลียน Card Lan 1 ตัว
ต ้องการลงโปรแกรมใหม่มันช ้า

หมูบ
่ ้านบ ้านกรองทอง

พัฒนาการ 38 กรุงเทพ

Mac i5 \hdd1TB Ram16G 27"

ต ้องการลงโปรแกรม Windows แท ้บน iMac
อยากได ้ Drive บน Windows 2 Drive
ต ้องการโปรแกรม AutoCAD, 3DMax

เรือเอก กรวีร์ จําเนียร

พี.พี แมนชัน 140/84 อิสรภาพ 39 บ ้านช่างหล่อ
บางกอกน ้อย ซ.วัดดงมูลเหล็ก กรุงเทพ

NB Asus Core2 HDD320 VGAGF

ลงโปรแกรมไม่ได ้, หน ้าจอค ้าง

58/1 ซ.สามเสน 13 ถ.สามเสน แขวงวชิระพยาบาล
ิ กรุงเทะ
เขตดุสต

Acer Core2 HDD320 Ram2G

ต ้องการลงโปรแกรม Adobe Flash, Afer,
Photoshop, indesign, illustrator

56/138 ซ.ลาดพร ้าว 18 แยก1 แขวงลาดยาว
เขต จตุจักร กรุงเทพ

Phenom ii x4 Ram4G HDD500

ต ้องการเกมส์ Yuri 2, RedAlert 2,
the lord of the ring ทุกภาค

บจก. ปิ นกระจาย เฟอร์นเิ จอร์

