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1. ความตองการของระบบ 

1.1. ระบบสามารถรองรับการทำงานของ Browser ท่ีเปนมาตรฐานดังตอไปนี้ 

1.1.1 Microsoft Edge 

1.1.2 Google Chrome เวอรชัน 60 ข้ึนไป  

1.1.3 Mozilla Firefox เวอรชัน 60 ข้ึนไป 

1.1.4 Safari เวอรชัน 12 ข้ึนไป 

1.1.5 Android Browser & WebView Android เวอรชัน 6 ข้ึนไป 

1.2. อุปกรณท่ีใชระบบรองรับการใชงานอินเตอรเน็ต 

1.3. อุปกรณสำหรับพิมพตั๋ว (ถามี) 
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2. กระบวนการทำงานของระบบการจอง (Work flow) 

 
 

รูปท่ี 2 : กระบวนการทำงานของระบบการจอง (Work flow) 
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3. การใชงานระบบสำหรับผูมาใชบริการ (Customer) 

3.1. การสมัครสมาชิก  

 
รูปท่ี 3.1.1 : คลิกสมัครสมาชิก 

 

 
รูปท่ี 3.1.2 : กรอกขอมูลและคลิกท่ีปุมสมัครสมาชิก 
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ข้ันตอนการสมัครสมาชิก 

ข้ันตอนท่ี คำอธิบาย 

1 คลิกสมัครสมาชิก 

2 กรอกขอมูลประกอบดวย 

 1. ชื่อ 

 2. นามสกุล 

 3. ชื่อบริษัท (ถามี) 

 4. เบอรโทรศัพท 

 5. อีเมล 

 6. รหัสผาน 

 7. ยืนยันรหัสผาน 

3 คลิกท่ีปุมสมัครสมาชิก 

 

3.2. การเขาสูระบบ 

 
รูปท่ี 3.2.1 : คลิกลงชื่อเขาใช 
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รูปท่ี 3.2.2  : กรอก email, password และคลิกปุม Login 

 

ข้ันตอนการเขาสูระบบ 

ข้ันตอนท่ี คำอธิบาย 

1 คลิกลงชื่อเขาใช 

2 กรอก email และ password ท่ีไดสมัครไว 

3 คลิกปุม Login 

 

3.3. การออกจากระบบ 

 
รูปท่ี 3.3.1 : คลิกลงชื่อออก 
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ข้ันตอนการออกจากระบบ 

ข้ันตอนท่ี คำอธิบาย 

1 คลิกลงชื่อออก 
 

3.4. การเปล่ียนภาษา 

 
รูปท่ี 3.4.1 : คลิกท่ีไอคอนรูปธงชาติและเลือกภาษาท่ีตองการเปลี่ยน 

 

ข้ันตอนการเปล่ียนภาษา 

ข้ันตอนท่ี คำอธิบาย 

1 คลิกท่ีไอคอนรูปธงชาต ิ

2 เลือกภาษาท่ีตองการเปลี่ยน 

 

1 
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3.5. การตั้งคาโปรไฟลและการเปล่ียนรหัสผาน 

 
รูปท่ี 3.5.1 : คลิกตั้งคาโปรไฟล 

 

 
รูปท่ี 3.5.2 : เปลี่ยนขอมูลท่ีตองการแกไขจากนั้นคลิกปุมบันทึกเพ่ือบันทึกการแกไข  

 

 
รูปท่ี 3.5.3 : คลิกปุมเปลี่ยนรหัสผาน 
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รูปท่ี 3.5.4 : กรอกรหัสผานเกา, รหัสผานใหมและยืนยันรหัสผานใหมในชองจากนั้น 

กดปุมบันทึกเพ่ือเปลี่ยนรหัสผาน 

 

ข้ันตอนการตั้งคาโปรไฟลและการเปล่ียนรหัสผาน 

ข้ันตอนท่ี คำอธิบาย 

1 เขาสูระบบใหเรียบรอย 

2 คลิกตั้งคาโปรไฟล 

3 เปลี่ยนขอมูลท่ีตองการแกไข 

4 กดปุมบันทึกเพ่ือบันทึกการแกไข 

5 คลิกปุมเปลี่ยนรหัสผาน เพ่ือเปลี่ยนรหัสผาน 

6 กรอกรหัสผานเกา รหัสผานใหมและยืนยันรหัสผานใหมในชอง 

7 กดปุมบันทึกเพ่ือเปลี่ยนรหัสผาน 

 

3.6. การซ้ือหรือจองบัตรเขาชมผานระบบออนไลน 

 

รูปท่ี 3.6.1 : เขาสูระบบใหเรียบรอย 
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รูปท่ี 3.6.2 : ตรวจสอบจำนวนตั๋วคงเหลือของวันท่ีและรอบเวลาท่ีตองการเขาชมคลิกท่ีปุมซ้ือตั๋ว 

ในรอบท่ีตองการเขาชม 

 

 

รูปท่ี 3.6.3 : เลือกท่ีนั่งจากนั้นกดถัดไป 
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รูปท่ี 3.6.4 : สรุปยอด จะมีขอมูล 2 สวน จากนั้นคลิกปุมถัดไป 

 

 

รูปท่ี 3.6.5 : แสดงรายละเอียดการจอง และ QR Code สำหรับนำจาย (Invoice) 
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รูปท่ี 3.6.6 : นำ QR Code ไปสแกนเขาชมทองฟาจำลอง 

 

การจองตั๋ว/บัตรเขาชมผานระบบออนไลน 

ข้ันตอนท่ี คำอธิบาย 

1 เขาสูระบบใหเรียบรอย 

2 ตรวจสอบจำนวนตั๋วคงเหลือของวันท่ีและรอบเวลาท่ีตองการเขาชมผานแท็บวันท่ีหรือ

คลิกท่ีปุมเลือกรอบ 

3 จองตั๋วโดยคลิกท่ีปุมซ้ือตั๋ว 

4 เลือกท่ีนั่งจากนั้นกดถัดไป โดยสถานะท่ีนั่งมีดังนี ้

 1.   เกาอ้ีสีเทา หมายถึง ท่ีนั่งท่ีมีการจองเขามาแลว ไมสามารถจองได 

 2.   เกาอ้ีสีแดง หมายถึง ท่ีนั่งท่ีวาง สามารถจองได 

 3.   เกาอ้ีสีแดงท่ีมีเครื่องหมายถูก หมายถึงท่ีนั่งท่ีกำลังเลือก 

5 คลิกท่ีปุมถัดไป 

6 สรุปยอด จะมีขอมูล 2 สวน (ข้ันตอนท่ี 6-7) 

 1. แสดงรายละเอียดชื่อผูจองจะนำขอมูลที่สมัครสมาชิกมาแสดงกอน สามารถ

แกไขขอมูลไดกรณีจองใหบุคคลอ่ืน  

7  2. แสดงรายละเอียดตั๋วท่ีทำการจอง 

  2.1. จำนวนตั๋วท่ีจอง 

11 
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ข้ันตอนท่ี คำอธิบาย 

  2.2. เลขท่ีนั่ง 

 2.3. ราคารวมท่ีตองชำระ 

8 คลิกปุมถัดไป 

9 ระบบจะสรางเลขที่การจอง, สถานะการจองและล็อคที่นั ่ง (ระบบจะคืนที่นั ่งหาก 

จองไมไดชำระเงินตามเวลาท่ีกำหนด) จากข้ันตอนนี้โดยจะแสดงรายละเอียดตอไปนี้ 

 1. เลขท่ีการจอง 

 2. ชื่อรอบการแสดง, รอบวันท่ีและเวลาท่ีแสดง 

 3. ชื่อ, นามสกุล, เบอรโทรและอีเมลของผูจอง 

 4. ราคาท่ีตองชำระ 

 5. ท่ีนั่งท่ีจอง 

 6. ข้ันตอนการชำระเงิน 

*สถานะการจองปจจุบันเปน “รอชำระเงิน” 

10 ระบบจะสราง QR Code สำหรับนำจาย (Invoice) 

ลูกคาตองบันทึกภาพ QR Code สำหรับนำจาย (Invoice) เพื่อนำจายกับเจาหนาท่ี

จำหนายบัตรเขาชม 

 1. เมื ่อทำการชำระเง ินกับเจาหนาที ่จำหนายบัตรเขาชมกอนเวลาที ่ระบุ 

เจาหนาท่ีตองปรับสถานะการจองเปน “รอเขาชม” และระบบจะสรางตั๋วใหกับผูจอง

 2. เมื ่อครบกำหนดเวลาชำระเงิน ระบบจะปรับสถานะการจองเปน “ยกเลิก 

(เนื่องจากหมดเวลา)” อัตโนมัติและทำการคืนท่ีนั่งเขาสูระบบ 

11 เมื ่อเจาหนาที่ทำการปรับสถานะการจองเปน “รอเขาชม” เจาหนาที่จะพิมพบัตร 

เขาชมทองฟาจำลองใหกับลูกคาในรูปแบบ QR Code สามารถนำ QR Code ไป

สแกนเขาชมทองฟาจำลอง 
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3.7. การซ้ือหรือจองบัตรเขาชมผานระบบ Kiosk  

 
รูปท่ี 3.7.1 : ตรวจสอบจำนวนตั๋วคงเหลือของวันท่ีและรอบเวลาท่ีตองการเขาชมคลิกท่ีปุมซ้ือตั๋ว 

ในรอบท่ีตองการเขาชม 
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รูปท่ี 3.7.2 : เลือกท่ีนั่งจากนั้นกดถัดไป 

 

 
รูปท่ี 3.7.3 : สรุปยอด จากนั้นคลิกปุมถัดไป 
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รูปท่ี 3.7.4 : คลิกปุมพิมพใบชำระเงินเพ่ือนำจายท่ีเจาหนาท่ี จากนั้นคลิกปุมเสร็จสิ้น 

 

 
รูปท่ี 3.7.5 : นำ QR Code ไปสแกนชำระเงินทองฟาจำลอง 
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การจองตั๋ว/บัตรเขาชมผานระบบ Kiosk 

ข้ันตอนท่ี คำอธิบาย 

1 ตรวจสอบจำนวนตั๋วคงเหลือของวันท่ีและรอบเวลาท่ีตองการเขาชมผานแท็บวันท่ีหรือ

คลิกท่ีปุมเลือกรอบ 

2 จองตั๋วโดยคลิกท่ีปุมซ้ือตั๋ว 

3 เลือกท่ีนั่งจากนั้นกดถัดไป โดยสถานะท่ีนั่งมีดังนี ้

 1.   เกาอ้ีสีเทา หมายถึง ท่ีนั่งท่ีมีการจองเขามาแลว ไมสามารถจองได 

 2.   เกาอ้ีสีแดง หมายถึง ท่ีนั่งท่ีวาง สามารถจองได 

 3.   เกาอ้ีสีเขียว หมายถึงท่ีนั่งท่ีกำลังเลือก 

4 คลิกท่ีปุมถัดไป 

5 สรุปยอด แสดงรายละเอียดตั๋วท่ีทำการจอง 

  2.1. จำนวนตั๋วท่ีจอง 

  2.2. เลขท่ีนั่ง 

 2.3. ราคารวมท่ีตองชำระ 

6 คลิกปุมถัดไป 

7 ระบบจะสรางเลขที่การจอง, สถานะการจองและล็อคที่นั ่ง (ระบบจะคืนที่นั ่งหาก 

จองไมไดชำระเงินตามเวลาท่ีกำหนด) จากข้ันตอนนี้โดยจะแสดงรายละเอียดตอไปนี้ 

 1. เลขท่ีการจอง 

 2. ชื่อรอบการแสดง, รอบวันท่ีและเวลาท่ีแสดง 

 3. ชื่อ, นามสกุล, เบอรโทรและอีเมลของผูจอง 

 4. ราคาท่ีตองชำระ 

 5. ท่ีนั่งท่ีจอง 

 6. ข้ันตอนการชำระเงิน 

*สถานะการจองปจจุบันเปน “รอชำระเงิน”  

8 ระบบจะสราง QR Code สำหรับนำจาย (Invoice) 

ลูกคาตองบันทึกภาพ QR Code สำหรับนำจาย (Invoice) เพื่อนำจายกับเจาหนาท่ี

จำหนายบัตรเขาชม 

 1. เมื ่อทำการชำระเง ินกับเจาหนาที ่จำหนายบัตรเขาชมกอนเวลาที ่ระบุ 

เจาหนาท่ีตองปรับสถานะการจองเปน “รอเขาชม” และระบบจะสรางตั๋วใหกับผูจอง 
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ข้ันตอนท่ี คำอธิบาย 

 2. เมื ่อครบกำหนดเวลาชำระเงิน ระบบจะปรับสถานะการจองเปน “ยกเลิก 

(เนื่องจากหมดเวลา)” อัตโนมัติและทำการคืนท่ีนั่งเขาสูระบบ 

9 เมื ่อเจาหนาที่ทำการปรับสถานะการจองเปน “รอเขาชม” เจาหนาที่จะพิมพบัตร 

เขาชมทองฟาจำลองใหกับลูกคาในรูปแบบ QR Code สามารถนำ QR Code ไป

สแกนเขาชมทองฟาจำลอง 
 

3.8. การซ้ือหรือจองบัตรเขาชมผานเจาหนาท่ีจำหนายบัตรเขาชม 

 

รูปท่ี 3.8.1 : เดินทางมายังจุดจำหนาย/ชำระเงิน 

 

 

1 
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หนาท่ี 18 

 

 

รูปท่ี 3.8.2 : ตรวจสอบจำนวนตั๋วคงเหลือของวันท่ีและรอบเวลาท่ีตองการเขาชมผานเจาหนาท่ี 

 

 

รูปท่ี 3.8.3 : เลือกท่ีนั่งโดยการแจงเจาหนาท่ี จากนั้นเจาหนาท่ีกดถัดไป 

 

5 

4 

2 3 
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รูปท่ี 3.8.4 : สรุปยอด จะมีขอมูล 2 สวน จากนั้นเจาหนาท่ีคลิกปุมถัดไป 

 

 
รูปท่ี 3.8.5 : เม่ือทำการชำระเงินกับเจาหนาท่ี ระบบจะสรางตั๋วใหกับลูกคา 

 

 

 

6 

7 

8 

9 

10 
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รูปท่ี 3.8.6 : นำ QR Code ไปสแกนเขาชมทองฟาจำลอง 

 

การจองตั๋ว/บัตรเขาชมผานระบบออนไลน 

ข้ันตอนท่ี คำอธิบาย 

1 เดินทางมายังจุดจำหนาย/ชำระเงิน 

2 ตรวจสอบจำนวนตั๋วคงเหลือของวันท่ีและรอบเวลาท่ีตองการเขาชมผานเจาหนาท่ี 

3 เลือกรอบโดยการแจงเจาหนาท่ี 

4 เลือกท่ีนั่งโดยการแจงเจาหนาท่ี สถานะท่ีนั่งมีดังนี ้

 1.   เกาอ้ีสีเทา หมายถึง ท่ีนั่งท่ีมีการจองเขามาแลว ไมสามารถซ้ือได 

 2.   เกาอ้ีสีแดง หมายถึง ท่ีนั่งท่ีวาง สามารถซ้ือได 

 3.   เกาอ้ีสีแดงท่ีมีเครื่องหมายถูก หมายถึงท่ีนั่งท่ีกำลังเลือก 

5 เจาหนาท่ีจะคลิกท่ีปุมถัดไป 

6 สรุปยอด จะมีขอมูล 2 สวน (ข้ันตอนท่ี 6-7) 

 1. แสดงรายละเอียดชื่อผูจอง เจาหนาท่ีอาจสอบถามขอมูลผูซ้ือเพ่ือนำขอมูลเขา

ระบบ  

7  2. แสดงรายละเอียดตั๋วท่ีทำการจอง 

  2.1. จำนวนตั๋วท่ีจอง 

  2.2. เลขท่ีนั่ง 

11 
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ข้ันตอนท่ี คำอธิบาย 

 2.3. ราคารวมท่ีตองชำระ 

8 เจาหนาท่ีจะคลิกปุมถัดไป 

9 ระบบจะสรางเลขที่การจอง, สถานะการจองและล็อคที่นั ่ง (ระบบจะคืนที่นั ่งหาก 

จองไมไดชำระเงินตามเวลาท่ีกำหนด) จากข้ันตอนนี้โดยจะแสดงรายละเอียดตอไปนี้ 

 1. เลขท่ีการจอง 

 2. ชื่อรอบการแสดง, รอบวันท่ีและเวลาท่ีแสดง 

 3. ชื่อ, นามสกุล, เบอรโทรและอีเมลของผูจอง 

 4. ราคาท่ีตองชำระ 

 5. ท่ีนั่งท่ีจอง 

 6. ข้ันตอนการชำระเงิน 

*สถานะการจองปจจุบันเปน “รอชำระเงิน” 

10 เมื่อทำการชำระเงินกับเจาหนาที่จำหนายบัตรเขาชมกอนเวลาที่ระบุ เจาหนาท่ีตอง

ปรับสถานะการจองเปน “รอเขาชม” และระบบจะสรางตั๋วใหกับลูกคา 

11 เมื ่อเจาหนาที่ทำการปรับสถานะการจองเปน “รอเขาชม” เจาหนาที่จะพิมพบัตร 

เขาชมทองฟาจำลองใหก ับลูกค าในร ูปแบบ QR Code สามารถนำ QR Code  

ไปสแกนเขาชมทองฟาจำลองตอไป 
 

3.9. การติดตอจองเหมารอบผานระบบ 

 

รูปท่ี 3.9.1 : เขาสูระบบใหเรียบรอย 

 

1 
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รูปท่ี 3.9.2 : คลิกท่ีปุมติดตอเหมารอบ 

 

 
รูปท่ี 3.9.3 : ตรวจสอบวันท่ีรอบเวลาท่ีตองการเขาชมวาวางหรือไมจากนั้นคลิกปุมติดตอเหมารอบ 

ในรอบท่ีตองการเขาชม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

3 

4 
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รูปท่ี 3.9.4 : แสดงรายละเอียดการเหมารอบจากนั้นคลิกปุมบันทึก 

 

 
รูปท่ี 3.9.5 : แสดงประวัติการจองในสถานะการจอง “ติดตอเหมารอบ” จากนั้นรอเจาหนาท่ีติดตอ

กลับ 

 
รูปท่ี 3.9.6 : เม่ือเจาหนาท่ีติดตอกลับและเจาหนาท่ีปรับสถานะการจองเปน “รอเอกสารเหมารอบ” 

 

7 

9 

6 

8 
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รูปท่ี 3.9.7 : แนบเอกสารเหมารอบตามท่ีเจาหนาท่ีไดแจงเขามาในระบบโดยคลิกปุมอัปโหลดเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 3.9.8 : เลือกไฟล และคลิกปุมบันทึก 

11 
12 
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รูปท่ี 3.9.9 : หลังแนบเอกสารระบบจะทำการเปลี่ยนสถานะการจองเปน “รออนุมัติตั๋ว”  

 

 

รูปท่ี 3.9.10 : กรณีเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารแลวครบถวนถูกตอง เจาหนาท่ีจะ 

ปรับสถานะการจองเปน “รอเขาชม” 

 

 

รูปท่ี 3.9.11 : กรณีเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารแลวไมครบถวน เจาหนาท่ีจะปรับสถานะการจองเปน 

“รอเอกสารเหมารอบ” ซ่ึงผูใชงานสามารถแนบหลักฐานเพ่ิมเติมได 

 

13 

14 
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คูมือการใชงานระบบจองตั๋วเขาชมนิทรรศการทองฟาจำลอง (ฉบับผูใชงานท่ัวไป) 
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รูปท่ี 3.9.12 : เม่ือเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารและทำการปรับสถานะการจองเปน “รอเขาชม”

สามารถเขามาตรวจสอบตั๋ว/พิมพตั๋วจากระบบโดยไปท่ีหนาประวัติการจองคลิกท่ี Tickets 

17 18 
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รูปท่ี 3.9.13 : แสดงรายละเอียดของการจองพรอมท้ังตั๋ว 

 

การติดตอจองเหมารอบผานระบบ 

ข้ันตอนท่ี คำอธิบาย 

1 เขาสูระบบใหเรียบรอย 

2 คลิกท่ีปุมติดตอเหมารอบ 

3 ตรวจสอบวันท่ีท่ีตองการเขาชมวาวางหรือไม โดยเลือกวันท่ีและคลิกปุมคนหา 

19 
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ข้ันตอนท่ี คำอธิบาย 

4 ตรวจสอบรอบเวลาที่ตองการเขาชมวาวางหรือไม โดยดูจากคอลัมนดำเนินการหา

กวางจะแสดงปุมวาติดตอเหมารอบ 

5 คลิกปุมติดตอเหมารอบ 

6 ระบบจะแสดงรายละเอียดการเหมารอบดังนี ้

 1. รอบวันท่ีและเวลารอบฉาย 

 2. ชื่อ, นามสกุล, ชื่อองคกร, เบอรโทรติดตอและอีเมลของผูจอง 

 3. จำนวนตั๋วและยอดเงินท่ีตองชำระในการเหมารอบ 

7 คลิกปุมบันทึก 

8 ระบบจะแสดงประวัติการจองในสถานะการจอง “ติดตอเหมารอบ” จากนั ้นรอ

เจาหนาท่ีติดตอกลับ 

9 เมื ่อเจาหนาที่ติดตอกลับและเจาหนาที่ปรับสถานะการจองเปน “รอเอกสารเหมา

รอบ” 

10 ผูใชงานแนบเอกสารเหมารอบตามที่เจาหนาที่ไดแจงเขามาในระบบโดยคลิกปุม

อัปโหลดเอกสาร 

11 เลือกไฟล 

12 คลิกปุมบันทึก 

13 จากนั้นระบบจะทำการเปลี่ยนสถานะการจองเปน “รออนุมัติตั๋ว” 

14 เจาหนาท่ีทำการตรวจสอบเอกสารแลวจะเกิดข้ึน 2 กรณี (ข้ันตอนท่ี 14-16) 

 1. กรณีเจาหนาที ่ตรวจสอบเอกสารแลวครบถวนถูกตอง เจาหนาที ่จะปรับ

สถานะการจองเปน “รอเขาชม” ซ่ึงระบบจะสรางตั๋วใหกับลูกคา 

15  2. กรณีเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารแลวไมครบถวน เจาหนาท่ีจะปรับสถานะการ

จองเปน “รอเอกสารเหมารอบ” 

16 ผูใชงานสามารถแนบหลักฐานเพิ่มเติมได เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารและปรับ

สถานะตอไป 

17 เม่ือเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารและทำการปรับสถานะการจองเปน “รอเขาชม”  

18 ผูใชงานสามารถเขามาตรวจสอบตั๋ว/พิมพตั๋วจากระบบโดยไปที่หนาประวัติการจอง

คลิกท่ี Tickets 

19 แสดงรายละเอียดของการจองพรอมทั้งตั๋ว ซึ่งสามารถนำ QR Code จากหนาระบบ

หรือจะพิมพท่ีปุมพิมพตั๋วท้ังหมดเพ่ือนำไปสแกนเขาชมทองฟาจำลอง 
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3.10. การยกเลิกการจอง 

 
รูปท่ี 3.10.1 : ยกเลิกการจองไดโดยเขาไปเมนูประวัติการจอง 

 

 
รูปท่ี 3.10.2 : คลิกท่ีปุมยกเลิก 

 

 
รูปท่ี 3.10.3 : ยืนยันการยกเลกิการจอง 

 

 

 

2 

3 

4 

1 
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การยกเลิกการจอง 

ข้ันตอนท่ี คำอธิบาย 

1 เขาสูระบบใหเรียบรอย 

2 เขาไปเมนูประวัติการจอง 

3 คลิกท่ีปุมยกเลิก  

*การยกเลิกการจองจะทำไดเม่ือยังไมไดชำระเงินเขามาเทานั้น 

4 ยืนยันการยกเลิกการจอง 
 

3.11. การติดตอเรา/แจงปญหาผานระบบ 

 
รูปท่ี 3.11.1 : การติดตอเรา/แจงปญหาผานระบบแบบไมไดเขาสูระบบ 

 

1 
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รูปท่ี 3.11.2 : การติดตอเรา/แจงปญหาผานระบบแบบไมไดเขาสูระบบ 

 

การติดตอเรา/แจงปญหาผานระบบ 

ข้ันตอนท่ี คำอธิบาย 

1 คลิกท่ีเมนูติดตอเรา 

2 กรอกขอมูลการติดตอ 

 1. ประเภทการติดตอ 

 2. ชื่อ 

 3. นามสกุล 

 4. ชื่อบริษัท (ถามี) 

 5. อีเมล 

 6. เบอรมือถือ 

 7. พิมพขอความของคุณ 

* หากมีการเขาสูระบบ ระบบจะนำเขาขอมูลการติดตอมาอัตโนมัติ 

3 คลิกท่ีปุมสงขอความ 

3 

2 
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3.12. การตรวจสอบประวัติการจอง 

 
รูปท่ี 3.12.1 : เขาสูระบบใหเรียบรอยไปท่ีเมนูประวัติการจอง 

 

 

 
รูปท่ี 3.12.2 : หนาประวัติการจอง 

 

การตรวจสอบประวัติการจอง 

ข้ันตอนท่ี คำอธิบาย 

1 เขาสูระบบใหเรียบรอย 

2 คลิกท่ีเมนูประวัติการจอง 

3 แสดงประวัติการจอง 
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คูมือการใชงานระบบจองตั๋วเขาชมนิทรรศการทองฟาจำลอง (ฉบับผูใชงานท่ัวไป) 
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3.13. การพิมพตั๋วจากระบบ 

 
รูปท่ี 3.13.1 : เขาสูระบบใหเรียบรอยไปท่ีเมนูประวัติการจอง 

 

 

 

 
รูปท่ี 3.13.3 : คลิกท่ี Tickets จะแสดงรายละเอียดการจองพรอม QR Ticket 

 

3
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คูมือการใชงานระบบจองตั๋วเขาชมนิทรรศการทองฟาจำลอง (ฉบับผูใชงานท่ัวไป) 
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รูปท่ี 3.13.4 : คลิกท่ีปุมพิมพตั๋วท้ังหมด 

 

การพิมพตั๋วจากระบบ 

ข้ันตอนท่ี คำอธิบาย 

1 เขาสูระบบใหเรียบรอย 

2 คลิกท่ีเมนูประวัติการจอง 

3 คลิกท่ี Tickets จะแสดงรายละเอียดการจองพรอม QR Ticket 

4 คลิกท่ีปุมพิมพตั๋วท้ังหมด 

4 



คูมือการใชงานระบบจองตั๋วเขาชมนิทรรศการทองฟาจำลอง (ฉบับผูใชงานท่ัวไป) 
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3.14. การตรวจสอบประวัติการเขาใชงาน 

 
รูปท่ี 3.14.1 : เขาสูระบบใหเรียบรอยจากนั้นไปท่ีเมนูประวัติการเขาใชงาน 

 

 
รูปท่ี 3.14.2 : แสดงประวัติการเขาใชงาน 

 

การตรวจสอบประวัติการเขาใชงาน 

ข้ันตอนท่ี คำอธิบาย 

1 เขาสูระบบใหเรียบรอย 

2 ไปท่ีเมนูประวัติการเขาใชงาน 

3 แสดงประวัติการเขาใชงาน 
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