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กำรลงทะเบียนเพื่อใช ้

บรกิำรระบบสมคัรสมำชิก 

 
 

วธิีกำรใชง้ำน 

 กรณีทีต่อ้งการสมคัรสมาชกิ ใหค้ลกิที ่  จะปรากฏหนา้จอส าหรบัลงทะเบยีนผูใ้ชง้าน 

1 บนัทึกขอ้มูลกำรสมคัรสมำชิก 

1.1 กรอกขอ้มูลกำรลงทะเบยีนกำรยนืยนัอเีมล 

 
วธิีกำรใชง้ำน 

1. ติก๊เลอืกขา้พเจา้ยอมรบั และไดอ่้านขอ้ความในขอ้ตกลงและเงือ่นไขน้ีเขา้ใจโดยละเอียดแลว้ 

2. คลกิปุ่ ม ระบบจะแสดงหนา้ดงัน้ี 
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วธิีกำรใชง้ำน 

3. กรอกขอ้มลูการลงทะเบยีนยนืยนัอเีมล 

วธิกีารกรอกขอ้มลู  

อเีมล ระบุ e-Mail ที่ติดต่อไดข้องผูส้มคัร เป็นภาษาองักฤษเท่าน ้นั ตามรูปแบบอีเมลที่

ถกูตอ้ง เช่น abc@gmail.com เป็นตน้ ซึง่ตอ้งเป็นเมลทีผู่ส้มคัรใชง้านจรงิอยู่จริง

เน่ืองจากจะมกีารส่งขอ้มลูส าหรบัการยนืยนัการสมคัร และรหสั Activate Code 

ไปใหผู้ส้มคัรทีไ่ดร้บัการอนุมตัิใหใ้ชง้านไดไ้ปทางอเีมล 

วธิีกำรใชง้ำน 

4. คลกิที ่   จะเขา้สู่หนา้จอการยนืยนัอเีมลดงัน้ี 
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1.2 กรอกขอ้มูล USERNAME & PASSWORD และ กรอกขอ้มูลบคุคล 
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วธิกีารกรอกขอ้มลู  

รหสัผูใ้ช ้(User 

Name) 

ระบชุื่อผูใ้ชร้ะบบส าหรบัการ Login เป็นภาษาองักฤษ ไม่เกนิ 13 ตวัอกัษร 

รหสัผ่าน (User 

Name) 

กรอกรหสัผ่านทีจ่ะใชใ้นการยนืยนัตวัตน เพือ่เขา้ใชง้านซึง่มเีงือ่นไขการตัง้รหสัผ่านดงัต่อไปน้ี 

  - รหสัผ่านตอ้งมคีวามยาวไมน่อ้ยกว่า 8 ตวัอกัษร  

  - รหสัผ่านตอ้งมอีกัษรภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ไมน่อ้ยกว่า 1 ตวัอกัษร 

  - รหสัผ่านตอ้งมอีกัษรภาษาองักฤษตวัพมิพเ์ลก็ไม่นอ้ยกว่า 1 ตวัอกัษร 

  - รหสัผ่านตอ้งมตีวัเลขไมน่อ้ยกว่า 1 ตวั 

  - รหสัผ่านควรมอีกัขระพเิศษ ตวัอย่างเช่น !@#$%^&*()−_=+[]{};':,./<>? 

  - รหสัผ่านควรตัง้ใหย้ากต่อการคาดเดาโดยผูอ้ื่น 

  - รหสัผ่านไม่ควรตัง้โดยใหม้สี่วนใดส่วนหน่ึงเป็นขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ช ้เช่น ชื่อ สกุล วนั  

เดอืน ปีเกดิ ทีอ่ยู่ 

  - รหสัผ่านไม่ควรตัง้ดว้ยกลุ่มตวัเลขหรือตวัอกัษรที่ซ  า้กนัเกินสามตวัขึ้นไป เช่น aaa AAA 

111 

ยนืยนัรหสัผ่าน กรอกรหสัผ่านตามทีต่ ัง้ไวใ้นช่องรหสัผ่าน เพือ่ยนืยนัการตัง้รหสัผ่านอกีคร ัง้หน่ึง 

ประเทศทีอ่อก

เอกสาร 

ระบบจะตัง้ค่าเริ่มตน้ไวท้ี ่ “ไทย” ถา้ผูส้มคัรไมใ่ช่ผูท้ีม่สีญัชาตไิทยใหค้ลกิเลอืกชื่อทีช่่องชื่อ

ประเทศทีอ่อกเอกสารดงัน้ี 

 
- ท าการกรอกค าที่จะใชใ้นการคน้หาประเทศ เช่นค าว่า สหรฐั ระบบจะท าการกรองชื่อประเทศ

ตามเงื่อนไขการคน้หา หรือเลื่อนเมาสล์งมาจนเจอรายชื่อประเทศที่ตอ้งการก็ได ้ เมื่อพบชื่อ

ประเทศทีต่อ้งการแลว้ ใหท้  าการคลกิเลอืกชื่อประเทศที่ตอ้งการไดท้นัที 

เลขประจ าตวั

ประชาชน/หมายเลข

หนงัสอืเดนิทาง 

กรณีเป็นบคุคลสญัชาติไทย ใหร้ะบเุลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  

กรณีเป็นบคุคลสญัชาตอิื่นๆ ใหร้ะบหุมายเลขหนงัสอืเดินทาง 

ค าน าหนา้ชื่อ เลือกค าน าหนา้ชื่อโดย คลิกเลือกค าน าหนา้ชื่อของผูล้งทะเบียน หากตอ้งการคน้หาใหท้  าการ

กรอกค าที่จะใชใ้นการคน้หาค าน าหนา้ชื่อ  เช่นค าว่า แพทย ์ระบบจะท าการกรองค าน าหนา้ชื่อ

ตามเงือ่นไขการคน้หา หรอืเลือ่นเมาสล์งมาจนเจอค าน าหนา้ชื่อ ทีต่อ้งการกไ็ดเ้ช่น 



 

 

 

  หนา้ 7  
 

วธิกีารกรอกขอ้มลู  

 
เมือ่พบชื่อค าน าหนา้ชื่อทีต่อ้งการแลว้ ใหท้  าการคลกิเลอืกค าน าหนา้ชื่อที่ตอ้งการนัน้ 

ชื่อ (ภาษาไทย) กรอกชื่อผูส้มคัรดว้ยภาษาไทย 

นามสกลุ 

(ภาษาไทย) 

กรอกนามสกลุผูส้มคัรดว้ยภาษาไทย 

ชื่อ (ภาษาองักฤษ) กรอกชื่อผูส้มคัรดว้ยภาษาองักฤษ 

นามสกลุ 

(ภาษาองักฤษ) 

กรอกนามสกลุผูส้มคัรเป็นภาษาองักฤษ 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ รูปแบบการกรอกขอ้มลู วนั/เดอืน/ปี “31/01/2559” หรอื  

เลอืกจากไอคอนปฏทินิ  ทางดา้นขวา 

เพศ คลกิเลอืกเพศของผูส้มคัร 

อาชพี เลอืกอาชพีของผูส้มคัร กรณีเลอืกเป็นอาชพีอื่นๆ จะปรากฏช่องใหก้รอกชื่ออาชพีดงัน้ี 
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1.3 กรอกขอ้มูลกำรตดิต่อ 

 
 

วธิกีารกรอกขอ้มลู 

เลขที่ กรอกเลขที่ต ัง้ของทีอ่ยู่ที่สามารถตดิต่อได ้

อาคาร กรอกชื่ออาคาร เช่น “อาคาร เอบซี”ี (ถา้ม)ี 

หอ้งเลขที่ กรอกเลขที่หอ้ง (ถา้ม)ี 

ช ัน้ที่ กรอกเลขที่ช ัน้ (ถา้ม)ี 

หมูบ่า้น กรอกชื่อหมู่บา้น (ถา้ม)ี 

หมูท่ี่ กรอกเลขที่หมู ่(ถา้ม)ี 

ตรอก/ซอย กรอกชื่อตรอก/ซอย (ถา้ม)ี 

ถนน กรอกชื่อถนน (ถา้ม)ี 

จงัหวดั คลกิเลอืก จงัหวดัที่ตอ้งการทีช่่อง จงัหวดั ดงัน้ี 

 
- ท าการกรอกค าทีจ่ะใชใ้นการคน้หาจงัหวดั เช่นค าว่า “กร” ระบบจะท าการกรองชื่อจงัหวดัตามเงือ่นไข

การคน้หา หรอืเลือ่นเมาสล์งมาจนเจอรายชื่อจงัหวดัที่ตอ้งการกไ็ด ้เมือ่พบชื่อจงัหวดัทีต่อ้งการแลว้ ใหท้  า

การคลกิเลอืกชื่อจงัหวดัที่ตอ้งการ 
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วธิกีารกรอกขอ้มลู 

อ าเภอ/เขต คลกิเลอืกอ าเภอ/เขต ที่ตอ้งการทีช่่อง อ าเภอ/เขต ซึง่ระบบจะท าการกรองขอ้มลูตามอ าเภอ/เขต ทีเ่ลอืก 

ดงัน้ี 

 
- ท าการกรอกค าทีจ่ะใชใ้นการคน้หาอ าเภอ/เขต เช่นค าว่า “บางก” ระบบจะท าการกรองชื่ออ าเภอ/เขต 

ตามเงือ่นไขการคน้หา หรอืเลือ่นเมาสล์งมาจนเจอรายชื่ออ าเภอ/เขต ที่ตอ้งการกไ็ด ้เมือ่พบชื่ออ าเภอ/เขต 

ทีต่อ้งการแลว้ ใหท้  าการคลกิเลอืกชื่ออ าเภอ/เขต ที่ตอ้งการ 

ต าบล/แขวง คลกิเลอืกต าบล/แขวง ทีต่อ้งการทีช่่อง ต าบล/แขวง ซึง่ระบบจะท าการกรองขอ้มลูตามต าบล/แขวงที่

เลอืก ดงัน้ี 

 
- ท าการกรอกค าทีจ่ะใชใ้นการคน้หาต าบล/แขวงเช่นค าว่า “คล” ระบบจะท าการกรองชื่อต าบล/แขวง ตาม

เงือ่นไขการคน้หา หรอืเลือ่นเมาสล์งมาจนเจอรายชื่อต าบล/แขวงทีต่อ้งการกไ็ด ้เมือ่พบชื่อต าบล/แขวงที่

ตอ้งการแลว้ ใหท้  าการคลกิเลอืกชื่อต าบล/แขวง ทีต่อ้งการ 

รหสัไปรษณีย ์ ระบบจะแสดงรหสัไปรษณียต์ามขอ้มลูทีเ่ลอืกจงัหวดั อ าเภอ/เขต ต าบล/แขวง ไวผู้ส้มคัรไมต่อ้งกรอก 

โทรศพัท ์ กรอกหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถติดต่อได ้ 

โทรศพัทม์อืถอื กรอกหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืจ านวน 10 หลกัทีใ่ชง้านอยู่จรงิ เพือ่ใชร้บัรหสั OTP ทีใ่ชส้  าหรบัการลง

ลายมอืชื่ออเิลก็ทรอนิกสจ์ากระบบ 

โทรสาร กรอกหมายเลขโทรสาร (ถา้ม)ี 

หมายเหต ุช่องขอ้มลูที่มเีครื่องหมาย * (ดอกจนัสแีดง) เป็นช่องทีบ่งัคบัใหก้รอกขอ้มลู 

เมือ่ด าเนินการกรอกรายละเอยีดขอ้มลูการลงทะเบยีนเสรจ็สิ้นแลว้ใหค้ลกิที่ปุ่ม  ระบบจะแสดงขอ้ความ

แจง้ดงัน้ี 

 


