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การเข้าใช้งานระบบ ( User login ) 

  การเขา้ใช้งานระบบเงินคืน - ยืมทดรอง มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

 

1. ให้เลือกเว็บเบราเซอร์ ( Web browser ) ท่ีท่านใช้งานเป็นประจ า แต่ไม่แนะน า IE ( 

Internet Explorer ) เช่น Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge เป็นต้น 

 

   
รูปที ่1. แสดง web browser logo ทีแ่นะน ำ 

 

2. เม่ือเลือก และเปิดเว็บเบราเซอร์ขึ้นมาแลว้ให้พิมพ์ยูอาร์แอล ( URL ) ตามด้านล่างน้ีในช่อง 

แอดเดรสบาร์ ( Address bar ) แล้วกดปุม่เอ็นเทอร์ ( Enter ) ท่ีคีย์บอร์ด ( Keyboard ) 

https://financial.wu.ac.th 

 

 
รูปที ่2 แสดงกำรพิมพ์ URL ในช่อง Address bar 

 

3. เม่ือท าตามข้อ 2 แล้ว ระบบจะเขา้สู่หน้าจอเข้าสูร่ะบบ ( Login form ) ให้ท าการกรอก

ข้อมูลดังน้ี 

3.1. ในช่อง Email ให้กรอก Email ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ท่ีท่านใช้ โดยไม่ต้องระบุ 

@wu.ac.th ตามหลัง ตัวอย่างเช่น username@wu.ac.th ใหพิ้มพ์แค่ username 

เท่าน้ันก็พอ 

3.2. ในช่อง Password ให้ใช้รหัสผ่านเดียวกันกับท่ีท่านใช้เข้าระบบ Email หรือระบบอ่ืน ๆ 

ของมหาวิทยาลัยได้เลย 

3.3. ในช่องถัดมาให้เลือกเป็น PERSON-EMPLOYEE ส าหรับพนักงานหรือบุคลากร 

3.4. เม่ือกรอกข้อมูลเรียบรอ้ย และถูกต้องแลว้ให้กดปม่ “Login” ด้านล่าง 

 



 
รูปที ่3 แสดงหน้ำแบบฟอร์มส ำหรับ Login 

 

** หำก Username และ Password ถูกต้อง ระบบจะต้องแสดงหน้ำให้เลือกสิทธ์ิกำรใช้งำน แต่หำกไม่ถูกต้อง 

ระบบจะกลับไปสู่หน้ำเข้ำสู่ระบบอีกครั้ง 

 

4. เม่ือเข้าสู่หน้าเลือกสิทธิ์การใช้งาน ให้ท่านเลอืกสิทธิ์ทีท่านต้องการใช้งานได้เลย และส าหรับ

สิทธิ์การใช้งานพ้ืนฐานท่ีผู้ใช้งานทุกคนจะได้รับคือ สิทธิ์ “ผู้ยืม – คืนเงินทดรอง” 

 

 
รูปที ่4 แสดงหน้ำเลือกสิทธ์ิกำรใช้งำน โดยเร่ิมต้นที ่“ผู้ยืม-คืนเงินทดรอง” 



การบันทึกฟอร์มเงินยืม 

( Advance form ) 

 การยืม และคืนเงินทดรองน้ันสามารถท าได้ในสิทธิ์ “ผูย้มื-คนืเงนิทดรอง” เท่าน้ัน โดยมีขั้นตอน

การบันทึกฟอร์ม ดังน้ี 

1. ให้เลือกสิทธิ์การใช้งานเป็น “ผู้ยืม-คืนเงินทดรอง” 

2. ไปท่ีเมนูด้านซ้ายมือ เลือก ระบบยืมเงินทดรอง > แบบฟอร์มใบขอยืม ดังรูป 

 
รูปที ่5 แสดงเมนู กำรสร้ำงใบยืมเงินทดรอง 

3. เม่ือเข้ามาในหน้าสรา้งแบบฟอร์มเงินยืมทดรองแล้ว ระบบจะแสดงฟอร์มให้กรอกข้อมูลต่าง 

ๆ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ๆ ดังน้ี 

3.1. ส่วนท่ีหน่ึง หมายเลข 1-6 เป็นส่วนท่ีเก่ียวกับรหัสบัญชีและงบประมาณต่าง ๆ ซ่ึงการ

เลือกใช้น้ันขึ้นอยู่กับหน่วยงาน และผู้ขอยืม 

 
รูปที ่6 แบบฟอร์มใบขอยืมเงินทดรอง ส่วนที ่1 



3.2. ส่วนท่ีสอง หมายเลข 7-11 เป็นส่วนท่ีเก่ียวข้องกับรายละเอียดการยืมเงินทดรอง เช่น 

ชื่อโครงการ และจ านวนเงินท่ีต้องการยืม เป็นต้น 

 
รูปที ่7 แบบฟอร์มใบขอยืมเงินทดรอง ส่วนที ่2 

 

3.3. ส่วนท่ีสาม หมายเลข 12-14 เป็นสว่นของรายละเอียดหนังสืออนุมัติ 

 
รุปที ่8 แบบฟอร์มใบขอยืมเงินทดรอง ส่วนที ่3 

 

3.4. ส่วนท่ีสี่ หมายเลข 15-17 เป็นส่วนของรายละเอียดทางบัญชีของผู้ขอยืมท่ีต้องการให้

โอนเงินเข้าบัญชี หรือข้อมูลเช็ค ( Cheque )  

 
รูปที ่9 แบบฟอร์มใบขอยืมเงินทดรอง ส่วนที ่4 

 



 หมายเหตุ  

  ก่อนกำรยืมเงินทดรองนั้น หำกผู้ขอยืมต้องกำรให้โอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร ผู้ขอยืมจ ำเป็นต้องไปท ำกำรตั้ง

ค่ำบัญชีธนำคำรในระบบก่อน ให้ไปดูท่ี “การต้ังค่าบัญชีธนาคาร”  

  หำกกำรยืมเงินท่ีมียอดเงินมำกว่ำ 100,000 “หน่ึงแสนบำท” ท่ำนจะต้องรับเป็นเช็ค ( Cheque ) เท่ำนั้น 

 

4. เม่ือท าการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ท าการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยก่อนท า

การบันทึกข้อมูลทุกครัง้ 

  ท่ำนสำมำรถใส่รำยละเอียดเพ่ิมเตมิได้เพ่ือแจง้ไปยังผู้บังคับบัญชำ หรือผู้ที่เกี่ยวขอ้งกับกำร

ยืมเงินครั้งนี้ หรือเพ่ือบันทึกเตอืนควำมจ ำเกีย่วกับสัญญำเงนิยืมฉบับบนี้ ได้ในชอ่ง “รายละเอียด

เพ่ิมเติม” ด้ำนล่ำงของแบบฟอร์ม 

 

 
รูปที ่10 แสดงช่องส ำหรับกรอกรำยละเอียดเพ่ิมเติมส ำหรับแบบฟอร์มใบขอยืมเงินทดรอง 

 

5. เสรจ็แล้วท่ีด้านล่างของแบบฟอร์มในช่อง “ขา้พเจา้ยอมรบัเงือ่นไข” ให้เลือกเป็น “ยอมรบั”  

ดังรูป 

 
รูปที ่11 แสดงช่องยอมรับเงือ่นไขกำรยืมเงินทดรอง 

6. เม่ือกรอกข้อมูลเสรจ็และยอมรับเง่ือนไขการขอยืมเงินทดรองแล้ว ให้กลับไปยังมุนบนขวา

ของหน้าจอระบบ ให้กดปุม่ “บันทึก” และ “ใช่, ยืนยัน” ดังรูป 

 
รูปที ่12 แสดงปุม่บันทึกทีมุ่มบนขวำของหน้ำจอระบบ 



  เม่ือกดปุม่ “บันทึก” แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอให้ยืนยันการท ารายการอีกครั้ง ให้กดปุม่ 

“ใช่, ยืนยัน” ดังรูป 

 

 
รูปที ่13 แสดงหน้ำจอเพื่อยืนยันกำรท ำรำยกำรอีกคร้ัง 

 

หมายเหต ุ

 กำรบันทึกแบบฟอร์มเงินยืมทดรองนั้น ระบบจะยังไม่ท ำกำรส่งต่อไปยังผู้บังคับบัญชำ เพรำะฉะนั้นท่ำนยัง

สำมำรถเข้ำมำท ำกำรแก้ไขแบบฟอร์มทีท่่ำนบันทึกไว้ได้ตลอดเวลำ หรือสำมำรถ “ยกเลกิ” ฟอร์มดังกล่ำวได้ 

 

7. เม่ือบันทึกแล้วระบบจะแสดงหน้าตรวจสอบขอ้มูลอีกครั้ง ดังรูป 

 

 
รูปที ่14 แสดงหน้ำจอส ำหรับตรวจสอบข้อมูลใบยืมเงินทดรอง 

 

 



7.1. หากท่านต้องการแนบไฟล์เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการยืมเงินทดรองในครั้งน้ัน ๆ ให้

เลื่อนลงมาด้านล่างของหน้าจอ จะปรากฎสว่นของการแนบไฟล์ท่ีเก่ียวข้อง ดังรูป 

 
รูปที ่15 แสดงฟอร์มกำรอัพโหลดเอกสำรทีเ่กีย่วข้องส ำหรับเงินเยืมทดรอง 

   

  ขั้นตอนการ Upload ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. เลือกไฟล์ท่ีต้องกำรโดยคลิกท่ีปุม่ “Browse”  หรือกดท่ีช่อง “Chose file” ดังรูป

 
2. เลือกไฟล์ท่ีต้องกำร ( ขนำดไม่เกิน 20 MB ) 

    

3. กรอกค ำอธิบำยเก่ียวกับไฟล์ท่ีจะอัพโหลด 

    

4. กดปุม่ “อพัโหลด” 

    

5. รำยกำรท่ีอัพโหลด จะแสดงด้ำนล่ำง 

     



- Download ส ำหรับโหลดไฟล์ท่ีอัพโหลดไว้ 

- ลบ ส ำหรับลบรำยกำรและไฟล์ท่ีอัพโหลดไว้ 

8. เม่ือตรวจสอบรายการ และแนบไฟล์เอกสารท่ีเก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว ให้เลื่อนกลับขึ้นไปยัง

ด้านบนของหน้าจอโปรแกรมจะมี 2 ปุม่ให้เลือกคือ “ยนืยนั” และ “แก้ไข” ดังรูป 

 
รูปที ่16 แสดงปุม่ “ยืนยัน” และ “แก้ไข” ในหน้ำกำรตรวนสอบใบขอยืม 

 

- กดปุม่ยืนยัน เพ่ือส่งใบขอยืมไปยังผู้บังคับบัญชา 

- กดปุม่แก้ไข หากต้องการแก้ไขบางอย่าง เม่ือแก้ไขเสร็จแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการ

ตรวจสอบอีกคร้ัง 

9. เสรจ็สิ้นกระบวนการกรอกแบบฟอร์มใบขอยืมเงินทดรอง ให้รอการอนุมัติจาก

ผู้บังคับบัญชา และงานการเงินต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเรียกดูสถานะใบขอยืมเงินทดรอง 

( Advance form history ) 

  ฟงัก์ชนักำรเรียกดูสถำนะใบขอยืมเงนิทดรองนัน้ ไว้ส ำหรับให้ผู้ทีข่อยืมเงนิทดรองสำมำรถ

ติดตำมสถำนของใบยืมทีต่นเองขอไปได้ทุกใบ แต่จะไม่สำมำรถดูสถำนใบขอยืมของคนอืน่ได้ กำรใช้

งำนฟงัก์เรียกดูสถำนะใบขอยืมเงินทดรอง มดัีงนี ้

1. ในสิทธิ์ “ผู้ยืม-คืนเงินทดรอง” ให้ไปท่ีเมนูด้านซ้าย และเลือก “ระบบยืมเงินทดรอง” > 

“เรียกดูสาถนะ” ดังรูป 

 

 
รูปที ่17 แสดงเมนูกำรเข้ำใช้งำนฟงัก์ชันเรียกดูสถำนะใบยืมเงินทดรอง 

 

2. ท่ีด้านขวาถัดจากส่วนของเมนู ระบบจะแสดงรายการใบขอยืมของคุณท่ีมีในระบบท้ังหมด 

ดังรูป 

 

 
รูปที ่18 แสดงรำยกำรใบขอยืมเงินทดรองทั้งหมดของผู้ใช้งำน 

 

  ในหน้ำนี้ระบบจะแสดงรำยกำรพรอ้มกับสถำนะปจัจุบันของใบยืมเงนิทดรองแต่ละใบ หำกเป็น

สถำนะทีต่้องกำรกำรแก้ไข คุณสำมำรถคลกิที่ปุม่ “แก้ไข” เพ่ือท ำกำรแก้ไขได้เลย 



 

3. ให้คลิกท่ีปุม่ “เรียกดู” เพ่ือท าการเรียกดูประวัติของใบยืมเงินทดรองท่ีต้องการดู ดังรูป 

 
รุปที ่19 แสดงปุม่ “เรียกดู” และ “แก้ไข” ในหน้ำเรียกดูสถำนะ 

 

4. ระบบจะแสดงประวัติ สถานะ หมายเหตุ และโดยใคร โดยจะแสดงเรียงจากการกระท าลา่สุด

ก่อน ดังรูป 

 

 
รูปที ่20 แสดงประวัติของใบยืมเงินทดรองทีเ่ลือกดู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การแก้ไขใบขอยืมเงินทดรอง 

( Advance payment revise form ) 

   กำรแก้ไขใบขอยืมเงนิทดรองนั้น สำมำรถท ำได้ใน 3 กรณี ดังนี้ กรณีแรกคือ 

แบบฟอร์มทีถู่กบันทกึไว้ และยังไม่ได้ท ำกำรยืนยัน กรณทีี่ 2 คือ ใบขอยืมเงินนัน้ ๆ ถูกตีกลับจำก

ผู้บังคับบัญชำ และกรณีสุดท้ำยคือ กรณทีี่มกีำรตีกลับจำกกำรตรวจสอบของกำรเงนิทีต่้องกำรให้

ผู้ขอยมืเงนิ แก้ไขบำงอย่ำงใหก้ับกำรเงนิโดยตรง 

   กรณีที่ 1 และ 2 

 กรณีท่ียังไม่ยืนยันแบบฟอร์มการขอยืมเงินทดรอง และกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาตีกลับน้ันสามารถ

ท าการแก้ไขได้ตามขั้นตอนดังน้ี 

1. ท่ีเมนูด้านซ้ายให้เลือก “ระบบยืมเงินทดรอง” > “แก้ไขแบบฟอร์ม” ดังรูป 

 

 
รูปที ่21 แสดงเมนูกำรเข้ำใช้งำนกำรแก้ไขใบขอยืมเงินทดรอง 

 

2. ให้เลือกใบขอยืมท่ีมีสถานะ “Draft” หรือ “ตีกลับเพ่ือแก้ไข” แล้วกดท่ีปุม่ “แก้ไข” ใน

ตัวอย่างเลือกใบขอยืมสถานะเป็น “Draft” ดังรูป 

 

 
รูปที ่22 แสดงกำรเลือกใบขอยืม และปุม่แก้ไข 

 

 



3. ระบบจะแสดงหน้าแบบฟอร์มและข้อมูลท่ีคณุกรอกเอาไว้ ให้คุณท าการแก้ไขข้อมูลท่ี

ต้องการแก้ไขให้เรียบร้อย และเลือกยอมรับเง่ือนไขการยืมเงินทดรองด้านลา่ง และกดบันทึก 

** ขั้นตอนนีจ้ะเหมือนกับขั้นตอนกำรสร้ำงแบบฟอร์มใบขอยืมเงินทดรองทุกขั้นตอน และเมือ่กดปุม่

บันทึกแล้ว ระบบจะแสดงหน้ำตรวจสอบ และหน้ำอดัโหลดไฟล์เอกสำรทีเ่กีย่วข้องเหมอืนเดิม ให้ท ำ

ตำมขัน้ตอนกำรสร้ำงแบบฟอร์มใบขอยืมเงนิทดรองได้เลย 

 

4. หากต้องการยกเลิกใบขอยืมเงินทดรองท่ีก าลังท าการแก้ใข ให้เลื่อนไปท่ีมุมบนด้านขวา และ

เลือกท่ีปุม่ “ยกเลิก” ดังรูป 

 

 
รูปที ่23 แสดงปุม่ส ำหรับยกเลิกใบขอยืมเงินทดรอง 

 

5. เม่ือกดปุม่ “ยกเลิก” แล้วระบบจะให้ยืนยันการท ารายการอีกครั้ง ให้กดปุม่ “ใช่, ยืนยัน” 

 

 
รูปที ่24 แสดงหน้ำต่ำงเพื่อยืนยันกำรยกเลิกใบขอยืมเงินทดรอง 

 

 



   กรณีที่ 3 กรณีถูกตีกลับจากการเงิน 

  ในกรณีทีถู่กตกีลับจำกกำรเงิน ขัน้ตอนกำรแก้ไขข้อมูลให้ปฏิบัติตำมขั้นตอนเหมอืนกรณทีี่ 1 

และ 2 ไดเ้ลย เพียงแต่หำกเป็นกำรตีกลับจำกกำรเงนิ ระบบจะแสดงขอ้ควำมแจง้เตอืน ด้ำนบน

เพ่ือให้ทรำบว่ำ กำรเงนิตอ้งกำรให้แก้ไขเรือ่งใดที่หัวฟอรม์ ตัวอย่ำงดังรูป 

 

 
รูปที ่25 แสดงข้อควำมทีหั่วฟอร์ม กรณีกำรเงินตีกลับ 

 

หมายเหต ุ

 กรณีท่ี 1 และ 2 เม่ือท าการแก้ไขใบขอยืมเรียบร้อยแลว้ระบบจะเข้าสูข่ั้นตอนปกติ คือเม่ือผู้ใช้

ยืนยันแบบฟอร์มใบขอยืม ระบบจะส่งไปยังผู้บังคับบัญชา 

 ส่วนกรณีท่ี 3 เม่ือผู้ใช้งานแก้ไขแลยืนยันแบบฟอร์มเรียบร้อยแลว้ ระบบจะส่งใบขอยืมเงินทด

รองดังกล่าวไปยังการเงินโดยตรง โดยท่ีไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเรียกดูใบขอยืมเงินทดรอง 

( Advance payment overview ) 

  ฟงัก์ชนัส ำหรับเรียกดูใบขอยืมเงินทดรอง เหมำะส ำหรับกำรดูใบขอยืมเงนิทดรองที่ผ่ำนกำร

อนมุัติจำกกำรเงินแล้วมำกกว่ำ เพ่ือที่จะแสดงขอ้มูลใบส ำคัญตั้งหนี้ วันทีจ่ะได้รับเงินจำก

มหำวิทยำลัย หรอืว่ำรำยกำรนั้น ๆ รอกำรตัง้หนีอ้ยู่ 

 
รูปที ่26 แสดงตัวอย่ำงหน้ำจอระบบเรียกดูใบขอยืมเงินทดรอง 

 

มีวิธีกำรใช้งำนฟงัก์ชนั ดังนี ้

1. ท่ีหน้าจอหลักให้ไปท่ีเมนูด้านซ้าย “ระบบยืมเงินทดรอง” > “เรียกดูใบขอยืม” ดังรูป 

 
รูปที ่27 แสดงเมนูกำรเข้ำใช้งำนระบบเรียกดูใบขอยืม 

2. เม่ือเลือกฟงัก์ชัน “เรียกดูใบขอยืม” แล้ว ระบบจะแสดงรายการใบขอยืมท้ังหมด สังเกต

รายละเอียด ดังรูป 

 
รูปที ่28 แสดงรำยละเอียดทีค่วรสังเกต 



2.1. เลขที่ใบส าคัญตั้งหนี ้

  แสดงเลขท่ีใบส ำคญัตั้งหน้ี กรณีท่ีกำรเงินท ำข้อมูลใบขอยืมเงินทดรองเข้ำระบบ S.A.P. เรียบร้อยแล้ว 

2.2. สถานะการรับเงิน 

  แสดงวันท่ีท่ีผู้ยืมเงินจะได้รับกำรโอนเงิน “ไม่เกินวันท่ีท่ีปรำกฎ” หำกเลยระยะเวลำท่ีปรำกฎแล้วยังไม่ได้รับ

กำรโอนเงิน ผู้ขอยืมเงินทดรองควรติดต่อไปยังกำรเงินของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์โดยทันที และหำกแสดงสถำนะ 

“รอกำรตั้งหน้ี” หมำยถึง ก ำลังรอกำรเงินน ำข้อมูลใบขอยืมเงินทดรองเข้ำระบบ S.A.P. 

    

3. คลิกท่ีปุม่ “ดูสัญญา” ท่ีด้านหลังของรายการใบขอยืมท่ีคุณต้องการดู 

4. เม่ือคลิกเข้ามาแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลท้ังหมดท่ีเก่ียวกับสัญญาการขอยืมเงิน

ฉบับน้ัน ๆ คุณสามารถพิมพ์ใบปะหน้าใบขอยืมเงินทดรอง ส าหรบัแนบเอกสารฉบับจรงิเพ่ือส่งไป

ยังการเงินตรวจสอบได้จากหน้าจอน้ี โดยคลิกท่ีปุม่ “พิมพ์ใบปะหน้า” ท่ีด้านลา่งมุมขวาของหน้าจอ 

ดังรูป 

 
รูปที ่29 แสดงปุม่ “พิมพ์ใบปะหน้ำ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การต้ังค่า Line notify เพ่ือรับการแจ้งเตือนผ่าน line 

 กำรตั้งค่ำกำรแจง้เตือนผ่ำนไลน์นัน้ เพ่ือต้องกำรให้ระบบแจ้งเตอืนเหตุกำรณต์่ำง ๆ ทีเ่กี่ยวของ

กับคุณมำที่ไลน์ส่วนตวัของคุณ แต่หำกไม่ได้ตั้งค่ำตรงส่วนนี้ ระบบก็ยังสำมำรถท ำงำนได้ปกติ 

เพียงแค่จะไม่มกีำรแจ้งเตอืนมำยงัไลน์ของคณุเท่ำนัน้ กำรตั้งค่ำ Line notify มีดังนี ้

1. ให้ไปท่ี  https://notify-bot.line.me/th/ ดังรูป 

 
รูปที ่30 แสดง URL ส ำหรับเข้ำ Line page 

 

2. ให้เข้าสูร่ะบบด้วยบญัชีไลน์ของคุณ 

3. เม่ือเข้าสูร่ะบบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกท่ีเมนูมุมบนขวา เลือก “My page” ดังรูป 

 
รูปที ่31 แสดงเมนู “My page” 

 

4. เลื่อนลงมาด้านล่างสดุ และคลิกท่ีปุม่ “Generate token” ดังรูป 

 
รูปที ่32 แสดงปุม่ Generate token ในหน้ำ line page. 

 

https://notify-bot.line.me/th/


5. ในช่อง “token name” ให้พิมพ์ชื่อเป็น WU@Financial ลงไป และในสว่นของ “send 

notify to” ให้เลือกเป็น “1-on-1 chant with LINE Notify” ดังรูป 

 
รูปที ่33 แสดงกำรกรอกและเลือกข้อมูลเพื่อขอ Token จำก Line page. 

 เม่ือกรอกข้อมูลเสรจ็เรียบร้อยแลว้ ให้คลิกท่ีปุม่ “Generate token” ด้านลา่ง Line จะท า

การสรา้ง ชุดรหัสให้ 1 ชุด และให้คุณคัดลอกรหัสท่ีได้น้ันไว้ 

 

6. ให้กลับไปท่ีระบบเงินยืมทดรอง ให้คลิกท่ีเมนู “หน้าหลัก” ดังรูป 

 
รูปที ่34 แสดงเมนู “หน้ำหลัก” 

 

 

 

 



7. ท่ีหน้าจอหลัก ให้ไปท่ีเมนู “ตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว” ดังรูป 

 
รูปท่ 35 แสดงเมนู “ตั้งค่ำข้อมูลส่วนตัว” 


