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คู่มือการใช้งานสาํหรับ ผู้ดูแลระบบ สถานประกอบการ 
  

Company Administrator หรือ ผูด้แูลระบบ สถานประกอบการ มีหนา้ทกีารทาํงานดงันี 

 

 

 

 

 
 

 

MANAGE DEVICE เพิม แกไ้ข ลบ ขอ้มลูอปุกรณใ์นระบบ 

MANAGE DASHBOARD เพิม แกไ้ข ลบ ขอ้มลู Dashboard ในระบบ 

MANAGE USER เพิม แกไ้ข ลบ ขอ้มลูผูใ้ชใ้นระบบ 

SETTING ตงัค่าขอ้มลูของ สถานประกอบการ 

RATTING-COMMENT เพิม แกไ้ข ลบ ขอ้มูล ความคิดเห็นทีมีต่อระบบ E-LOG BOOK โดยขอ้มูลที

บนัทึก จะแสดงทีหนา้จอของผูด้แูลโครงการ 

BACKUP & RESTORE สาํหรบั สาํรองขอ้มลู ขอ้มลูอปุกรณ ์และ Dashboard ทีสรา้งไวใ้นระบบ โดย

สามารถเกบ็ขอ้มลูไวไ้ดห้ลาย Version 

การเข้าใช้งานระบบ 

 

ปอ้น Username และ Password จากนนักดปุ่ ม   เมอืเขา้สูร่ะบบสาํเรจ็ จะพบหนา้จอดังภาพ 

Operation 

Data input (มีสิทธิใชง้านกรอกขอ้มลูทาง Mobile-Application ดว้ย) 

Administrator 

ใชง้านไดท้กุกลุม่ 
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ความรู้เบอืงต้นในการใช้งานระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูแสดงทางซา้ยมือ 

กดปุ่ ม  เพือปิดเมนู และ  เพือแสดงเมน ู

ปุ่ ม  อยู่มมุบนขวาทกุหนา้จอ สาํหรบั บนัทกึขอ้มลู เมือ

บนัทึกขอ้มลูสาํเรจ็ จะมีขอ้ความแจง้ว่า SAVE CMPLETE 

การพิมพข์อ้ความ สามารถดบัเบิลคลิกทชี่องทีตอ้งการ 

แลว้ พิมพข์อ้ความไดเ้ลย   

หลงัจากพิมพข์อ้ความเสรจ็แลว้ สามารถ Enter ไดเ้ลย 

คลิกเลือกรายการใด จะม ีแถบสีสม้ทีบรรทดั

นนั ทาํใหรู้ว้่า กาํลงัสนใจขอ้มลูทีบรรทดัใด 

กดปุ่ ม  เพือเพมิบรรทดั ก่อนหนา้ 

กดปุ่ ม  เพือลบบรรทัด ปัจจุบนั 

กดปุ่ ม  เพือคน้หาขอ้มลู 

 
พิมพ ์“keyword” ในช่อง แลว้กด Enter 

กดปุ่ ม  เพือยกเลิกการคน้หาขอ้มลู 
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การสืบค้นข้อมูล 

1. กดปุ่ ม    

 
2. พิมพค์าํสาํคญั ทีตอ้งการคน้หาในช่องทีตอ้งการ กดปุ่ ม Enter 

3. โปรแกรมจะคน้หา และ แสดงขอ้มลูตามคาํสาํคญัทีปอ้น 

4. กดปุ่ ม  เพือปิดโหมดการคน้หาขอ้มลู  

การเพมิข้อมูล 

1. กดปุ่ ม   โปรแกรมจะเพิมบรรทดัหนึงบรรทดั เหนือ บรรทดัปัจจบุนั  

(กรณีทีตอ้งการเพิมบรรทดุสดุทา้ย จะมีปุ่ ม  ทีบรรทดัสดุทา้ยดว้ย 

2. ดบัเบิลคลิกทีช่องทตีอ้งการพิมพข์อ้มลู  

3. พิมพข์อ้มลูทตีอ้งการในช่อง แลว้กด Enter  

4. กดปุ่ ม   ทีมมุบนขวา 

(สามารถเพิมขอ้มลู และ พิมพไ์ดห้ลาย ๆ รายการ หลงัจากนันกดปุ่ ม  เพียงครงัเดียว) 

การแก้ไขข้อมูล 

1. ดบัเบิลคลิกทีช่องทตีอ้งการพิมพข์อ้มลู  

2. พิมพข์อ้มลูทตีอ้งการในช่อง แลว้กด Enter  

3. กดปุ่ ม   ทีมมุบนขวา 

การลบข้อมูล 

1. กดปุ่ ม  ตรงบรรทดัทีตอ้งการลบขอ้มลู  

2. กดปุ่ ม   ทีมมุบนขวา 

(สามารถลบไดห้ลาย ๆ บรรทดั รายการ หลงัจากนนักดปุ่ ม  เพียงครงัเดียว) 

การเลือนตาํแหน่ง (มบีางเมนู) 

1. กดปุ่ ม   เพือสลบัตาํแหน่งบรรทดัปัจจบุนั ขึน หรือ ลง 

2. กดปุ่ ม   ทีมมุบนขวา 

(สามารถสลบัไดห้ลาย ๆ บรรทดั รายการ หลงัจากนนักดปุ่ ม  เพียงครงัเดียว) 
 

*** การ เพิม แก้ไข ลบ หรือ สลับตาํแหน่ง หากไม่กดปุ่ ม   ข้อมูลจะไม่ถูกบันทกึในระบบ *** 
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MANAGE DEVICE 

เมน ู   สาํหรบั จดัการขอ้มลูอุปกรณใ์นสถานประกอบการ บนัทึกขอ้มลูว่า เครืองจกัร อุปกรณใ์น 

สถานประกอบการมีอะไรบา้ง เครืองจกัร-อปุกรณ ์แต่ละตัว ตอ้งบนัทึกขอ้มลูอะไรบา้ง รวมถึง ตอ้งบนัทึกช่วงเวลา

ใด และ ขอ้มลูทีบนัทกึ ถกูนาํไปคาํนวณเป็น ขอ้มลูใด อีกบา้ง 

 

 

 

 

 

การเพิมกลุ่มเครอืงจักร-อุปกรณ ์

1. กดปุ่ ม   

2. ดับเบิลคลิกที ชอืกลุม่ พิมพช์อืกลุ่มทีตอ้งการ และกด Enter   

3. กดปุ่ ม  

การเพิมเครอืงจักร-อุปกรณ ์

1. อยู่ทีกลุม่ เครอืงจกัร-อปุกรณ ์ทีตอ้งการเพิมขอ้มลู 

2. กดปุ่ ม   ที  ขอ้มลูเครอืงจกัร-อปุกรณ ์

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูกลุม่เครืองจกัร-อปุกรณ ์

ขอ้มลูเครืองจกัร-อปุกรณ ์

รายละเอยีดเครืองจกัร-อปุกรณ ์
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3. หากตอ้งการใชข้อ้มลู Template ที ผูบ้รหิารระบบ สรา้งไวแ้ลว้ กดปุ่ ม   

 
4. เลือกกลุ่ม และ เครืองจกัร-อปุกรณ ์ทีตอ้งการ สามารถอ่านคาํอธิบาย เพือตรวจสอบว่า Template ทีเลือก คือ 

สิงทีตอ้งการหรือไม่ หลงัจากเลือกไดแ้ลว้ กดปุ่ ม  

 
5. เมือกดปุ่ ม   โปรแกรมจะแสดง ขอ้มูล พิกัด , ขอ้มูลทีป้อน , ขอ้มูลจากการคาํนวณ , ช่วงเวลา กดปุ่ ม 

 เพือนาํเขา้ หรือ   เพือยกเลิกการเลือก Template  

6. หากกดปุ่ ม  โปรแกรมจะกลบัมาทีหนา้ MANAGE DEVICE   

7. แกไ้ขขอ้มลูตามความตอ้งการ (รายละเอยีดการบนัทกึขอ้มลู อธิบายต่อไป) 

8. กดปุ่ ม  
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สาํหรบัรายละเอยีดของอปุกรณ ์ประกอบดว้ย สว่นต่าง ๆ ดงันี  

 

 

 

 
 

ขอ้มลูพิกัดอปุกรณ ์

SETTING สาํหรบักาํหนด  

ค่าเรมิตน้ใหอ้ปุกรณ ์

สามารถ re-order ได ้

INPUT ขอ้มลูทีตอ้งกรอก

ตามรอบเวลา 

TIME รอบเวลา ทีตอ้งการ

บนัทึกขอ้มลู 

ANALYSIS สาํหรบั เก็บ

ขอ้มลูทีไดจ้ากการคาํนวณ 

ALARM MESSAGE สาํหรบั

ใสข่อ้ความแจง้เตือน 
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ข้อมูลพกิัด 

 
 

ID ทีระบ ุจะไปแทนที # เช่น ในภาพ ระบุ ID = 1 หมายถึง  

CH_BRAND1 = “YORK” 

P_rate1 = 120 

Section INPUT 

 

สาํหรบัขอ้มลู INPUT ที ผูใ้ชง้าระบบจะกรอกขอ้มลู สามารถกาํหนดเงือนไขต่าง ๆ ได ้ดงันี 

|A|B|C  

A หมายถึง รูปแบบขอ้มลูทีกรอก เช่น หากระบุ 00.00  ตอ้งกรอกตวัเลข 2 หลกั และทศนิยม 2 ตาํแหน่ง 

B หมายถึง ค่าตาํสดุ และ สงูสดุ เช่น 10-30 หมายถึง ค่าทีกรอก ตอ้ง มากกว่าหรือเท่ากบั 10 แต่ไม่เกิน 30 

C หมายถึง ตวัเลขทีสามารถกรอกได ้เช่น 10,20,30 หมายถึง กรอก ไดเ้ฉพาะ 10,20 และ 30 
 

กรณีที คาํอธิบายยาว จะมีผลกบัการแสดงผลใน Application ทีใชผ้่านมือถือ/แทปเลต หากตอ้งการใหแ้สดงชือย่อ 

ใหพิ้มพ ์ชือเต็ม|ชือย่อ ดงัภาพ ตวัอย่าง 

 

ที Application จะแสดงคาํว่า เย็นกลบั แทนคาํว่า อณุหภมิูนาํเยน็กลบั 

สาํหรบัรายการทไีม่มี | จะแสดง ชอืเต็ม แทน เช่น อตัราการไหลนาํเย็น 

* ตอ้งกรอก ID เป็นตวัเลข 

หมายถึงเลขทีอปุกรณ ์หาก

เป็นอปุกรณป์ระเภทเดียวกนั 

ค่า ID ตอ้งไม่ซาํกนั 

 

* การกรอกขอ้มลูทีเป็น

ตวัอกัษร ตอ้งมี “ .. “ ครอ่ม

ขอ้ความ 
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Section ANALYSIS 

 

จากตวัอย่าง หมายความว่า  

ค่าภาระทาํความเย็น แทนด้วย ตัวแปร  CL#  =  F_CHW# * (T_EEW# - T_ELW#) / 24 

เมือมีการป้อนข้อมูลเข้าระบบ (ไม่ว่าจะป้อนด้วยคน หรือ เซ็นเซอร์) ระบบจะคํานวณ ตัวแปรใน Section 

ANALYSIS ใหอ้ตัโนมติั 

ข้อควรระวัง 

การใสสู่ตรคาํนวณ ตอ้งใส่ลาํดบัการคาํนวณใหถ้กูตอ้ง เช่น 

A = B + C 

B = D / 20 

 

 

ดงันนั ตอ้งเขียน สตูรทีคาํนวณจากตวัแปร INPUT ก่อน 

เนืองจาก ชือตวัแปร และ INPUT มีจาํนวนมาก ตอ้งระวงัเรือง การพิมพชื์อตัวแปร และ INPUT ผิด จะส่งผลใหก้าร

คาํนวณผิดได ้

Section ALARM MESSAGE 

 

ใสเ่งอืนไข ถา้ ตวัแปร CL# > MAX_CL# (ซงึกาํหนดค่าไวที้ Section SETTING) จะแสดงขอ้ความเตือน ในตัวแปร 

ชือ MSG_CL# 

 

  

มีปัญหา เนืองจาก มีการอา้งถึง B ก่อน และ หลงัจากนนั มาคาํนวณ ค่า B ทีหลงั         

(อา้งถึงก่อน แลว้มาคาํนวณทีหลงั) ทีถกูตอ้ง คือ  

B = D / 20 

A = B + C 
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Section TIME 

 
สามารถใสเ่งือนไขเพิมเติมไดท้ี Section Time ช่วงเวลาใดทีไม่ตอ้งการใหก้รอกขอ้มลู ใหร้ะบชุือตัวแปร  เช่น ใน

ภาพตวัแปรทีใส ่จะไม่สามารถกรอกขอ้มลูไดใ้นช่วงเวลาดงักล่าว 

 
 

จากภาพ สามารถกรอกข้อมูล ได ้2 อย่าง คือ TEMP_IN4 และ TEMP_OUT4 กาํหนดว่า กรอกขอ้มูลช่วง 8:00 , 

11:00 , 12:00 , 13:00 , 17:00 และ 19:00 แต่ กําหนดว่า เวลา 13:00 ไม่ ให้กรอกตัวแปร TEMP_IN4 และ 

TEMP_OUT4  ช่วงเวลาดงักลา่ว ช่องจึงเป็นสีทบึไม่สามารถกรอกขอ้มลูได ้

 

ตวัอย่างการใช ้TIME ดงัภาพตวัอยา่ง 

 

ช่วงเวลา 02:00 และ 04:00 จะไม่บนัทกึ LOG ของ PWCH3 และ CTLS3 

 

 

 

  

ไม่สามารถกรอกขอ้มลูได ้ในช่วง

เวลาทกีาํหนด 
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ฟังกชั์นการทาํงานอืนๆ 

 
 

 สังพิมพ ์QR CODE รหัสอุปกรณ์ เพือใช ้ติดทีอุปกรณ์ เพิมความสะดวกในการกรอก

ขอ้มลูผ่าน Application 

วิธีการใช้งาน คือ เลือก เครืองจักร-อุปกรณ์ ทีต้องการ พิมพ์ QR CODE และกดปุ่ ม 

  โปรแกรมจะแสดง ดังภาพ 

 

 คดัลอกขอ้มลู เครอืงจกัร-อปุกรณ ์(ใชก้รณีนาํไปวางอปุกรณใ์นกลุม่อืน) 

 วางขอ้มลู เครอืงจกัร-อปุกรณ ์

 คดัลอก พรอ้ม วาง เครอืงจกัร-อุปกรณ ์(ใชก้รณีคดัลอกในกลุม่เดียวกนั) สามารถกดปุ่ ม 

  ได ้ในครงัเดียว  

 เรียกใช ้TEMPLATE (กลา่วแลว้ขา้งตน้) 

 บนัทึกขอ้มลู ที เพิม แกไ้ข และ ลบ 
 

วิธีการคัดลอกขอ้มูลข้ามกลุ่ม 

1. คลิกเลือก เครืองจกัร-อปุกรณ ์ตน้แบบ 

2. กดปุ่ ม  

3. เลือกกลุม่ทีตอ้งการให ้เครอืงจกัร-อปุกรณ ์อยู่ในกลุม่นนั 

4. กดปุ่ ม  

5. แกไ้ข ชอื เครอืงจกัร-อปุกรณ ์สาํเนา (สงัเกตวุ่าจะมีคาํว่า NEW) และ แกไ้ข ID เป็น รหสัใหม่ดว้ย 

6. หลงัจาก แกไ้ขขอ้มลู เครืองจกัร-อปุกรณ ์เรยีบรอ้ยแลว้ กดปุ่ ม  

ข้อมูลทไีม่ระบุรอบเวลาในการกรอกขอ้มูล 

หากไมต่อ้งการระบุรอบเวลาในการกรอกขอ้มลู ไม่ตอ้งระบขุอ้มลูใน Section TIME ดงัภาพ 

 

 

ผลลพัธ์ที DATA INPUT 
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MANAGE DASHBOARD 

เมนู    ส ําหรับ จัดการข้อมูล Dashboard โดย สิงทีตังค่าใน MANAGE DASHBOARD จะ

แสดงผลท ีเมน ูDASHBOARD  

 

 

เมอืเลือกเมน ูMANAGE DASHBOARD จะปรากฎหนา้จอ ดงัภาพ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ตงัค่าที MANAGE DASHBOARD 

แสดงผลลพัธท์ ีDASHBOARD 

เพิมDASHBOARD (สามารถมี 

DASHBOARD ไดห้ลายอนั) 
 ซ่อนเมน ูเพอืดผูลลพัธ ์

Dashboard และกด Esc เพือกลบั 

ผลลพัธแ์สดงผล DASHBOARD 

สว่นประกอบของ 

DASHBOARD 

(เรียกว่า GADGET มี

หลายประเภท อธิบาย

ต่อไป)  

GADGET SETTING 

สาํหรบัตงัค่าของ 

GADGET แต่ละตวั  
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GADGET : GAUGE 

  
 

 
GADGET : CONSUMPTION GRAPH / CUMULATIVE GRAPH 

 

 

สาํหรบั กราฟ สามารถ BASELINE โดยใช ้คณุสมบติั 

BASELINE เพือ ตีเสน้ค่า Baseline ใหก้ราฟได ้ 

 

 

GADGET : LABEL 
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GADGET : ALARM 

  
 

 
GADGET : IMAGE 

  
 

 

สาํหรบัการอพัโหลดไฟลภ์าพ ใชปุ้่ ม  ทีอยู่มมุบนขวา เพืออพัโหลดไฟลภาพไปยงัเซิรฟ์เวอร ์และ อา้งถึง

ชือไฟลท์อีพัโหลดในหวัขอ้ FILENAME 

GADGET : TEXTRUN (อักษรวงิ) 

 

สาํหรบั Gadget ระบ ุคณุสมบติั ดงันี 

1. LEFT  ระยะห่างจากทางซา้ย ของมมุบนซา้ยของ Gadget  

2. TOP   ระยะห่างจากดา้นบน ของมมุบนซา้ยของ Gadget 

3. WIDTH  ความกวา้งของ Gadget 
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4. HEIGHT ความสงูของ Gadget 

5. TYPE ประเภท ระบุได ้7 แบบ คือ  

 GUAGE / CONSUMPTION / CUMULATIVE / LABEL / ALARM / IMAGE / TEXTRUN 

6. PERIOD ระยะเวลาการดงึขอ้มลู ยอ้นหลงั วนั D / เดือน M / ปี Y 

 (คณุสมบตัินี กรอกเฉพาะ TYPE CONSUMPTION / CUMULATIVE  GRAPH) 

นอกจากนี Gadget แต่ละประเภท จะมีคุณสมบตัิเฉพาะตวัอีกดว้ย ซงึสามารถดไูดจ้าก List ทีแสดง 

วิธีการเพมิ GADGET 

1. เลือก DASHBOARD ทีตอ้งการ (หรือ เพิม DASHBOARD ใหม่ก็ได)้ 

2. กดปุ่ ม   เพิม GADGET 

3. แกไ้ข ชอื GADGET   

4. สังเกตุว่า โปรแกรมจะเพิมข้อมูล คุณสมบัติมาตรฐาน ได้แก่ LEFT , TOP , WIDTH , HEIGHT , TYPE 

ใหอ้ตัมตั ิ

5. ระบุ TYPE 

 
 

6. เมอืเลือก TYPE แลว้ โปรแกรมจะเพิม คณุสมบติัของ GADGET นนั ให ้อตัโนมติั 

7. กรณีท ีเพมิ คณุสมบตัิเอง สามารถกดปุ่ ม   เพือเพมิบรรทดั และ ดบัเบิลคลิกเพือเลือกรายการ คณุสมบติัได ้

 
8. ช่วงที แกไ้ขขอ้มลู GADGET สงัเกตวุ่า พืนทดีา้นบนทแีสดง DASHBOARD จะเปลียนแปลงตามการแกไ้ข 

9. หลงัจากแกไ้ขขอ้มลูแลว้ กดปุ่ ม  
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MANAGE USER 

เมน ู   สาํหรบั จดัการขอ้มูลผูใ้ชง้านในสถานประกอบการ และ กรณีทีเป็นผูใ้ชที้มีหนา้ทกีรอกขอ้มูล

เขา้ระบบ กาํหนดไดว่้า มีสิทธิในการกรอกขอ้มลู เครืองจกัร-อปุกรณ ์ใดบา้ง 

 

 

ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ  

ชอื คาํอธิบาย รูปแบบข้อมูล 

ชือผูใ้ช ้ Username สาํหรับเข้าใช้งานระบบ ซึงต้องมี ตัวย่อของ

สถานประกอบการนาํหนา้ 

ภาษาองักฤษ/ตวัเลข 

รหสัผ่าน   

ชือ-นามสกลุ  ตวัอกัษร 

เบอรต์ิดต่อ  ตวัอกัษร 

อีเมล ์  ตวัอกัษร 

สิทธิ สิทธิการใช้งานมี 3 แบบ โดยผู้ใช้งานสามารถมีสิทธิได้

มากกว่าหนึงอย่าง คือ 

1. Operation : สามารถใชเ้มนู DASHBOARD / 

ANALYSIS & HISTORICAL / FORM & REPORT 

2. Data input : สามารถใชเ้มนู DATA INPUT (ทงั Web 

และ Mobile-application) 

3. Administrator : MANAGE DEVICE / MANAGE 

DASHBOARD / MANAGE USER / SETTING / 

RATING-COMMENT / BACKUP & RESTORE 

ผูใ้ชง้านระบบคนแรก จะไม่สามารถลบขอ้มูลได ้เนืองจาก

เป็น ADMIN ของสถานประกอบการ ที ADMIN ของระบบ 

E-LOG BOOK สรา้งให ้

ตกิเลือก 

การใชง้าน หากติก Active จะสามารถเขา้ใชง้านระบบ                                      

หากไม่ติกเลือก หมายถึง ปิดสิทธิการเขา้ใชง้านระบบ 

- 

 

จดัการขอ้มลูผูใ้ชง้านระบบ 

จดัการขอ้มลูสิทธิการกรอกขอ้มลูอปุกรณ ์
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SETTING 

เมน ู   สาํหรบั จดัการขอ้มลูของระบบไดแ้ก่  

ชือสถานประกอบการ (การใส่ขอ้มลูทีเป็น ตวัอกัษร ตอ้งมีเครอืงหมาย “….”)  

DRTD ระยะเวลาการดึงขอ้มลู (กรณีทีเป็นการรบัขอ้มลูจากระบบ Sensor) และ หน่วยแสดงอณุหภูมิ  

 

 

 
 

กรณีทีมีการใช ้GADGET IMAGE ตอ้ง Upload file ภาพ ที เมนู SETTING โดยกดปุ่ ม  ซึงอยู่มมุบนขวา 

(ใกลปุ้่ ม ) ไฟลภ์าพทอีพัโหลดเขา้ระบบจะแสดงรายการดา้นลา่ง 

 

RATTING-COMMENT 

เมน ู   สาํหรบั เพิมการใหค้ะแนน และ แสดงความคิดเห็น ให ้ผูบ้ริหารระบบรบัทราบ 

สาํหรบัการใชง้าน เพิม แกไ้ข หรือ ลบ และกดปุ่ ม  โดยขอ้มลูทีบนัทึก จะแสดงทีหนา้จอของผูดู้แลโครงการ 

 

 

 

  

แกไ้ขขอ้มลูในช่อง Value และกดปุ่ ม  
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BACKUP & RESTORE 

เมน ู   สาํหรบั สาํรองขอ้มลู ขอ้มลูอปุกรณ ์และ Dashboard ทีสรา้งไวใ้นระบบ โดยสามารถเก็บ

ขอ้มลูไวไ้ดห้ลาย Version เช่นกรณี ตอ้งการสรา้ง เครืองจกัรใหม่ ควรสาํรอง ขอ้มลูทีเคยสรา้งไวแ้ลว้ 

 

 

 

 

CHANGE PASSWORD 

เมน ู   สาํหรบั เปลียนรหสัผ่าน เมือเขา้โปรแกรรม จะปรากฎหนา้จอดงัภาพ 

 

ขันตอนการเปลียนรหัสผ่าน 

1. พิมพ ์รหสัผ่านเก่า และ รหสัผ่านใหม่ / ยืนยนัรหสัผ่านใหม่ 

2. กดปุ่ ม   

3. หากตรวจสอบผ่าน กดปุ่ ม  

4. กรณีทีไม่ไดต้รวจสอบ หรือ ตรวจสอบไม่ผ่าน จะไม่สามารถ บนัทกึได ้

 

กดปุ่ ม  โปรแกรมจะบนัทกึขอ้มลูไวเ้ป็น version ต่าง ๆ ในรายการดา้นลา่ง 

หากตอ้งการนาํขอ้มลูทีสาํรองไว ้กลบัมาใช ้กดปุ่ ม  




