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บทท่ี 1 การลงทะเบียนเพ่ือเขาใชงานระบบ (Register) 

     การลงทะเบียนเพ่ือเขาใชงานระบบไทยเซฟไทย ของกรมอนามัย สำหรับสถานประกอบการ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ผูใชงานสามารถเขาใชระบบไทยเซฟไทย ผานเว็บบราวเซอรตางๆ ตัวอยางเชน Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari หรือ Microsoft Edge จากนั้นกรอก URL ของระบบ 

ไทยเซฟไทย คือ https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php 

2. แสดงหนาจอระบบ ไทยเซฟไทย ดังรูป ประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ สำหรับพนักงาน สำหรับบุคคล

ท่ัวไป และเขาสูระบบ  

 
รูปท่ี 1 แสดงหนาจอระบบไทยเซฟไทย  

 2 
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https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php
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3. คลิกเลือกการลงทะเบียน สำหรับสถานประกอบการใหคลิกเมนู ลงทะเบียนสถานประกอบการ 

 
รูปท่ี 2 แสดงหนาจอระบบไทยเซฟไทย 

4. หากตองการดาวนโหลดแอปพลิเคชัน ไทยเซฟไทย ไวท่ีอุปกรณของทาน ใหสแกนท่ีบารโคด 

 

รูปท่ี 3 แสดงหนาจอ Download Application ไทยเซฟไทย 
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5. ระบบแสดงหนาจอเง่ือนไข คลิกท่ี  

 
รูปท่ี 4 แสดงหนาจอการลงทะเบียนระบบไทยเซฟไทย 

6. ระบบจะแสดงหนาตางขอกำหนดและเง่ือนไขการใชบริการดังรูป ศึกษาขอมูลใหครบถวนจากนั้นคลิก

ท่ี  เพ่ือยอมรับเง่ือนไข แลวคลิกปุม ตกลง  

 

รูปท่ี 5 แสดงหนาตางขอกำหนดและเง่ือนไขการใชบริการระบบไทยเซฟไทย 
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7. ระบบจะแสดงหนาจอสำหรบักรอกขอมูลลงทะเบียนสถานประกอบการดังรูป กรอกรายละเอียดให

ครบถวนโดยเฉพาะหัวขอท่ีมีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ  

  - เลือกประเภทสถานประกอบการ  - กรอกชื่อสถานประกอบการ  

- กรอกขอมูลท่ีอยู/ ท่ีตั้ง   - กรอกเบอรโทรศัพท    

- กรอกพิกัดละติจูด/ลองจิจูด  - เลือกสถานท่ีประกอบการจากแผนท่ี 

  

รูปท่ี 6 แสดงหนาจอลงทะเบียนผูประกอบการ 
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 กรอกรายละเอียดผูติดตอ และกำหนดรหัสผาน 

  - เลือกคำนำหนา   - กรอกชื่อ-นามสกุล 

  - กรอกเลขบัตรประชาชน  - ระบุวันเกิด 

  - กรอกหมายเลขโทรศัพท  - กรอกอีเมล 

  - กำหนดรหัสผาน 

8. เม่ือกรอกขอมูลครบถวนแลวคลิกปุม ลงทะเบียน 

 
รูปท่ี 7 แสดงหนาจอลงทะเบียนผูประกอบการ 
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9. ระบบจะแจงวาลงทะเบียนเรียบรอยแลว สามารถเขาใชงานระบบไดทันทีโดยคลิกท่ีปุม เขาสูระบบ 

 

รูปท่ี 8 แสดงหนาจอแจงลงทะเบียนเรียบรอยแลว 
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บทท่ี 2 การเขาใชงานระบบ (Log In) 

 เม่ือผานการลงทะเบียนแลว ทานสามารถเขาสูระบบ ไทยเซฟไทย ดังนี้ 

1. คลิกเลือกเมนู เขาใชงานระบบ 

 

รูปท่ี 9 แสดงหนาจอระบบไทยเซฟไทย 

  

 1 
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2. ระบบแสดงหนาจอเขาใชงานระบบ ใหเลือกประเภทผูใชงาน (กรณีนี้เลือกผูประกอบการ) กรอก

ชื่อผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) จากนั้นคลิกปุม เขาสูระบบ 

  
รูปท่ี 10 แสดงหนาจอการเขาสูระบบไทยเซฟไทย 

* หมายเหต ุทานสามารถคลิกท่ี                         เพ่ือใหระบบชวยจดจำรหัสผาน 

3. กรณีลืมรหัสผาน ใหคลิกท่ี  

 
รูปท่ี 11 แสดงหนาจอระบบไทยเซฟไทย 

 2 
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4. คลิกเลือกประเภทผูใชงาน (กรณีนี้เลือกผูประกอบการ) และกรอกอีเมลท่ีทานใชในการ

ลงทะเบียน จากนั้นคลิกปุม สง  

 

รูปท่ี 12 แสดงหนาจอกรณลีืมรหสัผาน 

5. เม่ือเขาสูระบบสำเร็จ ระบบจะแสดงหนาหลักสำหรับผูประกอบการดังรูป ประกอบดวย 6 เมนู

หลัก คือ แกไขขอมูลสถานประกอบการ, พนักงาน, รายงาน, รายงานสรุป, สำนัก/กอง/ศูนย/

แผน และยืนยนัพนักงาน 

 
รูปท่ี 13 แสดงหนาจอระบบไทยเซฟไทย สำหรับผูประกอบการ 
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บทท่ี 3 แกไขขอมูลสถานประกอบการ 

3.1 การแกไขขอมูลสถานประกอบการ 

1. คลิกเมนู แกไขขอมูลสถานประกอบการ 

 
รูปท่ี 14 แสดงหนาจอระบบไทยเซฟไทย สำหรับผูประกอบการ 
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2. จากนั้นแกไขขอมูลสถานประกอบการตามตองการ เม่ือแกไขขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม บันทึก  

 

รูปท่ี 15 แสดงหนาจอแกไขขอมูลสถานประกอบการ  
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3.2 การแกไขขอมูลรหัสผาน 

1. ผูประกอบการสามารถแกไขรหัสผานไดโดยคลิกเมนู เปล่ียนรหัสผาน     

2. กรอกขอมูลการเปลี่ยนรหัสผานตามตองการ แลวคลิกปุม ยืนยัน   

 

รูปท่ี 16 แสดงหนาจอระบบไทยเซฟไทย สำหรับผูประกอบการ 

 

3. กรณีเรียกดูเก่ียวกับ ระบบแสดงขอมูลเก่ียวกับ ไทยเซฟไทย กรมอนามัยดังรูป 

  

รูปท่ี 17 แสดงหนาจอเก่ียวกับ ไทยเซฟไทย 

  

 2 

 1 
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4. หากตองการออกจากระบบ ใหคลิกท่ีปุม ออกจากระบบ 

 

รูปท่ี 18 แสดงหนาจอเมนูของระบบ  

 

5. ระบบแสดงหนาตางยืนยันการออกจากระบบ ใหคลิกปุม ตกลง เพ่ือออกจากระบบ  

 
รูปท่ี 19 แสดงหนาตางยืนยันการออกจากระบบ  

  

 4 
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บทท่ี 4 การนำเขารายชื่อพนักงาน 

4.1 การนำเขารายช่ือพนักงานในรูปแบบไฟล Excel 

1. สำหรับผูประกอบการ สามารถนำเขารายชื่อพนักงานในรูปแบบไฟล Excel ได ใหคลิกท่ีเมนู 

พนักงาน จากหนาหลักของระบบ  

 
รูปท่ี 20 แสดงหนาจอระบบ ไทยเซฟไทย สำหรับผูประกอบการ 

2. ระบบแสดงหนาจอบริหารรายชื่อพนักงาน หากตองการนำเขาขอมูล ใหคลิกปุม นำเขา Excel 

 

รูปท่ี 21 แสดงหนาจอบริหารขอมลูพนักงาน  

  

 1 

 2 
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3. ระบบแสดงหนาจอนำเขาพนักงานดังรูป หากตองการดาวนโหลดไฟลตนฉบับในการกรอกขอมูล ให

ทานคลิกท่ี   

 

รูปท่ี 22 แสดงหนาจอนำเขาขอมลูพนักงาน  

4. ระบบจะดาวนโหลดไฟลไวท่ีเครื่องคอมพิวเตอรของทาน ใหกรอกขอมูลพนักงานลงไปในไฟล EXCEL 

และอยาลืมบันทึกไฟล เพ่ือเตรียมนำเขาระบบตอไป 

 

รูปท่ี 23 แสดงหนาจอไฟล Excel สำหรับนำเขาขอมูลพนักงาน  

5. การนำเขารายชื่อพนักงาน คลิกท่ีปุม Browse  

 

รูปท่ี 24 แสดงหนาจอนำเขาขอมลูพนักงาน  

  

 3 

 4 
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6. คลิกเลือกไฟลท่ีบันทึกรายชื่อพนักงานไวแลว 

  
รูปท่ี 25 แสดงหนาจอเลือกไฟล  

 

7. เม่ือเลือกไฟลรายชื่อพนักงานเรียบรอยแลว ใหคลิกท่ีปุม ตรวจสอบ  

 

รูปท่ี 26 แสดงหนาจอนำเขาขอมลูพนักงาน  
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8. ระบบแสดงรายชื่อพนักงานท่ีนำเขาข้ึนมา ประกอบดวยขอมูลท่ีสามารถนำเขาได และขอมูลท่ีไม

สามารถนำเขาได (ขอมูลอาจซ้ำ) 

 

รูปท่ี 27 แสดงหนาจอนำเขาขอมลูพนักงาน  

9. ขอมูลรายชื่อพนักงานท่ีนำเขาแลว จะแสดงอยูท่ีหนาหลักของเมนูพนักงาน ทานสามารถคนหาเพ่ือ

จัดการขอมูล ไดแก กำหนดอีเมล กำหนดรหัสผาน แกไข หรือลบรายชื่อไดตามตองการ 

 

รูปท่ี 28 แสดงหนาจอขอมูลพนักงาน  

 

* หมายเหตุ กรณีท่ีผูประกอบการลงทะเบียนใหพนักงานแลว พนักงานไมตองลงทะเบียนซ้ำอีก 

  

 8 
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คูมือการใชงานระบบไทยเซฟไทย  สำหรับสถานประกอบการ                                    หนา 18 

 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

4.2 การเพ่ิมรายช่ือพนักงานรายบุคคล 

1. คลิกท่ีปุม เพ่ิม  

 
รูปท่ี 29 แสดงหนาจอบริหารขอมลูพนักงาน  

2. ระบบแสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลพนักงานดังรูป กรอกรายละเอียดลงไปใหครบถวน 

3. จากนั้นคลิกท่ีปุม บันทึก  

 
รูปท่ี 30 แสดงหนาจอเพ่ิมขอมลูพนักงาน   
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คูมือการใชงานระบบไทยเซฟไทย  สำหรับสถานประกอบการ                                    หนา 19 

 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

4.3 การแกไขขอมูลพนักงาน 

1. คนหารายชื่อพนักงาน จากนั้นคลิกปุม แกไข   

 

รูปท่ี 31 แสดงหนาจอรายช่ือพนักงาน  

2. ระบบแสดงหนาจอขอมูลพนักงาน แกไขขอมูลตามตองการ จากนั้นคลิกปุม บันทึก   

 

รูปท่ี 32 แสดงหนาจอแกไขขอมูลพนักงาน  
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คูมือการใชงานระบบไทยเซฟไทย  สำหรับสถานประกอบการ                                    หนา 20 

 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

4.4 การลบขอมูลพนักงาน 

1. คนหารายชื่อพนักงาน จากนั้นคลิกปุม ลบ  

 

รูปท่ี 33 แสดงหนาจอรายช่ือพนักงาน  

 

2. ระบบแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูลข้ึนมา ใหคลิกปุม ตกลง   

 

รูปท่ี 34 แสดงหนาจอยืนยันการลบขอมูล  
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คูมือการใชงานระบบไทยเซฟไทย  สำหรับสถานประกอบการ                                    หนา 21 

 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

4.5 การกำหนดอีเมล 

1. คนหารายชื่อพนักงาน จากนั้นคลิกปุม Email  

 

รูปท่ี 35 แสดงหนาจอรายช่ือพนักงาน  

 

2. ระบบแสดงขอมูลอีเมลพนักงานข้ึนมา สามารถแกไขขอมูลไดตามตองการ จากนั้นคลิกปุม บันทึก   

 

รูปท่ี 36 แสดงหนาจอกำหนดอีเมล  
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คูมือการใชงานระบบไทยเซฟไทย  สำหรับสถานประกอบการ                                    หนา 22 

 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

4.6 การกำหนดรหัสผาน 

1. คนหารายชื่อพนักงาน จากนั้นคลิกปุม รหัสผาน  

 

รูปท่ี 37 แสดงหนาจอรายช่ือพนักงาน  

 

2. ระบบแสดงหนาจอกำหนดรหัสผานข้ึนมา กำหนดขอมูลรหัสผานใหพนักงาน จากนั้นคลิกปุม 

บันทึก   

 

รูปท่ี 38 แสดงหนาจอกำหนดรหัสผาน 
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คูมือการใชงานระบบไทยเซฟไทย  สำหรับสถานประกอบการ                                    หนา 23 

 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

บทท่ี 5 รายงาน 

1. การเรียกดูรายงาน สำหรับผูประกอบการ ใหคลิกท่ีเมนู รายงาน จากหนาหลักของระบบ  

 
รูปท่ี 39 แสดงหนาจอระบบไทยเซฟไทย สำหรับผูประกอบการ 

2. ระบบแสดงหนาจอรายงานดังรูป สามารถคนหาจากรายชื่อพนักงาน และคนหาผลการประเมินความ

เสี่ยง 

3. แสดงรายงานสรุป ซ่ึงประกอบดวย ชื่อ-สกุลพนักงาน, สำนัก/กอง/ศูนย/แผนก, วันท่ีประเมิน และผล

การประเมิน 

4. หากตองการสงออกรายงานในรูปแบบ EXCEL ใหคลิกปุม  

 
รูปท่ี 40 แสดงหนาจอรายงาน  
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คูมือการใชงานระบบไทยเซฟไทย  สำหรับสถานประกอบการ                                    หนา 24 

 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

บทท่ี 6 รายงานสรุป 

1. การเรียกดูรายงาน สำหรับผูประกอบการ ใหคลิกท่ีเมนู รายงานสรุป จากหนาหลักของระบบ  

 
รูปท่ี 41 แสดงหนาจอระบบไทยเซฟไทย สำหรับผูประกอบการ 

2. ระบบแสดงหนาจอรายงานดังรูป สามารถคนหารายงาน โดยระบุวันท่ีเริ่มตน-วันท่ีสิ้นสุด แลวคลิกปุม 

คนหา 

 

รูปท่ี 42 แสดงหนาจอรายงานสรปุ 
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คูมือการใชงานระบบไทยเซฟไทย  สำหรับสถานประกอบการ                                    หนา 25 

 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

3. แสดงขอมูลรายงานประเมินความเสี่ยงของพนักงานท้ังหมด ดังรูป หากตองการออกรายงาน สามารถ

คลิกท่ีปุม  

 

รูปท่ี 43 แสดงหนาจอรายงานสรปุ 
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คูมือการใชงานระบบไทยเซฟไทย  สำหรับสถานประกอบการ                                    หนา 26 

 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

บทท่ี 7 การนำเขารายชื่อสำนัก/กอง/ศูนย/แผนก 

7.1 การเพ่ิมรายช่ือสำนัก/กอง/ศูนย/แผนก 

1. สำหรับผูประกอบการ สามารถนำเขารายชื่อสำนัก/กอง/ศูนย/แผนก ใหคลิกท่ีเมนู สำนัก/กอง/

ศูนย/แผนก จากหนาหลกัของระบบ  

 
รูปท่ี 44 แสดงหนาจอระบบไทยเซฟไทย สำหรับผูประกอบการ 

2. ระบบแสดงหนาจอบริหารรายชื่อสำนัก/กอง/ศูนย/แผนก หากตองการนำเขาขอมูล ใหคลิกท่ีปุม 

เพ่ิม  

 
รูปท่ี 45 แสดงหนาจอบริหารขอมลูสำนัก/กอง/ศูนย/แผนก 

  

 1 

 2 



คูมือการใชงานระบบไทยเซฟไทย  สำหรับสถานประกอบการ                                    หนา 27 

 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

3. ระบบแสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลสำนัก/กอง/ศูนย/แผนก ใหกรอกชื่อสำนัก/กอง/ศูนย/แผนก 

4. จากนั้นคลิกท่ีปุม บันทึก  

 
รูปท่ี 46 แสดงหนาจอเพ่ิมขอมลูสำนัก/กอง/ศูนย/แผนก 

5. แสดงรายชื่อสำนัก/กอง/ศูนย/แผนก ท่ีเพ่ิม ทานสามารถคนหาเพ่ือจัดการขอมูล ไดแก แกไข 

หรือลบรายชื่อไดตามตองการ 

  

รูปท่ี 47 แสดงหนาจอขอมูลสำนัก/กอง/ศูนย/แผนก 
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คูมือการใชงานระบบไทยเซฟไทย  สำหรับสถานประกอบการ                                    หนา 28 

 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

7.2 การแกไขขอมูลสำนกั/กอง/ศูนย/แผนก 

1. คนหารายชื่อสำนัก/กอง/ศูนย/แผนก จากนั้นคลิกปุม แกไข   

 

รูปท่ี 48 แสดงหนาจอขอมูลสำนัก/กอง/ศูนย/แผนก 

2. ระบบแสดงหนาจอขอมูลสำนัก/กอง/ศูนย/แผนก แกไขขอมูลตามตองการ จากนั้นคลิกปุม บันทึก   

 

รูปท่ี 49 แสดงหนาจอแกไขขอมูลสำนัก/กอง/ศูนย/แผนก 
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คูมือการใชงานระบบไทยเซฟไทย  สำหรับสถานประกอบการ                                    หนา 29 

 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

7.3 การลบขอมูลสำนัก/กอง/ศูนย/แผนก 

1. คนหารายชื่อสำนัก/กอง/ศูนย/แผนก จากนั้นคลิกปุม ลบ  

 

รูปท่ี 50 แสดงหนาจอขอมูลสำนัก/กอง/ศูนย/แผนก 

2. ระบบแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูลข้ึนมา ใหคลิกปุม ตกลง   

 

รูปท่ี 51 แสดงหนาจอยืนยันการลบขอมูล  
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คูมือการใชงานระบบไทยเซฟไทย  สำหรับสถานประกอบการ                                    หนา 30 

 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

บทท่ี 8 การยืนยันพนักงาน 

1. สำหรับผูประกอบการ สามารถยืนยันพนักงาน ท่ีทำการลงทะเบียนเขามาได ใหคลิกท่ีเมนู ยืนยัน

พนักงาน จากหนาหลักของระบบ  

 
รูปท่ี 52 แสดงหนาจอระบบไทยเซฟไทย สำหรับผูประกอบการ 

2. ระบบแสดงหนาจอยืนยันพนักงาน หากตองการยืนยันพนักงานท่ีลงทะเบียนเขามา ใหติ๊ก  

ท่ีรายชื่อพนักงานท่ีตองการ  

 
รูปท่ี 53 แสดงหนาจอยืนยันพนักงาน 
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คูมือการใชงานระบบไทยเซฟไทย  สำหรับสถานประกอบการ                                    หนา 31 

 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

3. จากนั้นคลิกปุม พิจารณา 

  
รูปท่ี 54 แสดงหนาจอยืนยันพนักงาน 

4. ระบบจะแสดงหนาพิจารณาข้ึนมา ใหเลือก ยืนยัน หรือ ไมยืนยัน แลวคลิกปุม ตกลง 

  
รูปท่ี 55 แสดงหนาจอพิจารณา 

5. ระบบจะแสดงปอปแจงเตือนบันทึกขอมูลสำเร็จ ข้ึนมา ใหคลิกปุม ตกลง 

  
รูปท่ี 56 แสดงหนาแจงเตือนบันทึกขอมูลสำเร็จ 
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คูมือการใชงานระบบไทยเซฟไทย  สำหรับสถานประกอบการ                                    หนา 32 

 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

บทท่ี 9 การใชงานระบบหลังบาน Backend 

9.1 การเพ่ิมรายช่ือพนักงาน 

 สำหรับผูประกอบการ สามารถนำเขารายชื่อพนักงานท่ีระบบหลังบาน (Backend) ไดอีกวิธีหนึ่ง โดย

มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เขาสูระบบ โดยกรอกชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) จากนั้นคลิกปุม เขาสู

ระบบ 

 
รูปท่ี 57 แสดงหนาจอระบบ ไทยเซฟไทย สำหรับผูประกอบการ 

 

2. ระบบแสดงหนาหลักระบบบริหารจัดการขอมูล ไทยเซฟไทย ดังรูป ใหคลิกเมนู นำเขาขอมูล 

 
รูปท่ี 58 แสดงหนาจอระบบ ไทยเซฟไทย  
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คูมือการใชงานระบบไทยเซฟไทย  สำหรับสถานประกอบการ                                    หนา 33 

 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

3. ระบบแสดงหนาจอบริหารรายชื่อพนักงาน ทานสามารถแกไข ดูรายละเอียด หรือลบรายชื่อออกได

ตามตองการ 

 

รูปท่ี 59 แสดงหนาจอนำเขาขอมลู  

 

4. กรณีตองการนำเขารายชื่อพนักงานรายบุคคล คลิกปุม เพ่ิมขอมูล 

 
รูปท่ี 60 แสดงหนาจอนำเขาขอมลู  
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สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

5. กรอกรายละเอียดพนักงานลงไปใหครบถวน จากนั้นคลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 61 แสดงหนาจอเพ่ิมขอมลูพนักงาน  
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9.2 ขอมูลการสมัคร  

 สำหรับรายชื่อพนักงานนั้นมาจากการนำเขาขอมูลจากระบบเว็บไซต (โดยผูประกอบการ) และ

พนักงานสมัครดวยตนเองจากเว็บไซต ระบบจะดึงมาแสดงท่ีเมนู ขอมูลการสมัคร ดวย ทานสามารถเขามา

ตรวจสอบขอมูล ดังนี้ 

1. คลิกเมนู ขอมูลการสมัคร ดังรูป  

 
รูปท่ี 62 แสดงหนาจอระบบ ไทยเซฟไทย  

2. ระบบแสดงหนาจอขอมูลการสมัครข้ึนมาดังรูป สามารถแกไขและดูรายละเอียดได 

 

รูปท่ี 63 แสดงหนาจอขอมูลการสมัคร 
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3.  กรณีตองการเพ่ิมขอมูลการสมัคร ใหคลิกปุม เพ่ิมขอมูล 

 
รูปท่ี 64 แสดงหนาจอขอมูลการสมัคร  

4. กรอกรายละเอียดการสมัครลงไปใหครบถวน จากนั้นคลิกปุม บันทึก 

  
รูปท่ี 65 แสดงหนาจอเพ่ิมขอมลูการสมคัร  
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