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วิธีการใช้งาน Web Site 

การใชง้านระบบใหพ้มิพ ์URL : http://rubber.oie.go.th 
 
1. เมนูหลกัของฐานข้อมลู RIU 
ระบบไดม้กีารแบ่งกลุ่มขอ้มลูเอาไว ้ดงัรปูที ่1.1  ดงันัน้ผูใ้ชง้านจงึสามารถคน้หาขอ้มลูในแต่

ละประเภททีต่อ้งการได ้ 
 

 
 

รปูที ่1.1 
 

2. ข้อมลูผูป้ระกอบการ 
 

การคน้หาขอ้มลูผูป้ระกอบการจะมขีัน้ตอนดงันี้ 
2.1 ไปทีเ่มนูผูป้ระกอบการ และคลกิ “คน้หา”  ดงัรปูที ่2.1 

 

 
 

รปูที ่2.1 
 

2.2 ระบบจะเขา้สู่ผูป้ระกอบการบรษิทั จากนัน้กดปุ่ม “ค้นหา” เพื่อท าการคน้หาข้อมูล
ผูป้ระกอบการผลติภณัฑย์างและไมย้างพาราทัง้หมด  ดงัรปูที ่2.2 

 
 

รปูที ่2.2 
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แต่ถ้าผู้ใช้ระบบต้องการค้นหาผู้ประกอบการแบบเฉพาะเจาะจง ในดา้นต่างๆ เช่น ประเภท
กจิการ จงัหวดั และ/หรอืผลติภณัฑ ์เป็นต้น กส็ามารถท าไดเ้ช่นกนั ในที่นี้จะยกตวัอย่างจงัหวดัทีต่ ัง้
โรงงานทีเ่ฉพาะเจาะจง เช่น ภายในจงัหวดัชลบุร ีเท่านัน้ ผูใ้ชร้ะบบกส็ามารถเลอืกจงัหวดัทีต่ ัง้โรงงาน
เป็นชลบุร ีดงัรปูที ่2.3 

 

 
 

รปูที ่2.3 
 

จากนัน้กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบก็จะท าการค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการผลติภณัฑ์ยางและไม้
ยางพาราทีอ่ยู่ในจงัหวดัชลบุร ีเท่านัน้ ดงันัน้ระบบนี้จงึเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งานและตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ ระบบที่ต้องการค้นหาประเภทของผู้ประกอบการที่หลากหลายหรือ
เฉพาะเจาะจง โดยผูใ้ช้งานสามารถดาวน์โหลดขอ้มลูผูป้ระกอบการไดท้ัง้ในรปูแบบ excel และ pdf 
ดงัรปูที ่2.4 
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รปูที ่2.4 
 

2.3 การคน้หาขอ้มลูผูป้ระกอบการในรปูแบบ Geographic 
 

โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าไปที่เมนูผู้ประกอบการ แล้วคลิกไปที่เมนูย่อย “แยกตามประเภท
กจิการ (GIS)” 
 

 
รปูที ่2.5 

 
โดยมปีระเภทกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑย์างและไมย้างพาราต่างๆ ดงันี้ 

 

ตารางที ่2-1 ประเภทกจิการของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์างและไมย้างพารา 
 

ประเภทกจิการ 

 ผูผ้ลติยางตน้น ้า 

 ผูผ้ลติผลติภณัฑย์าง 

 ผูผ้ลติผลติภณัฑไ์มย้างพารา 
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ประเภทกจิการ 

 ตวัแทนจ าหน่าย 

 บรกิาร 

 ผูป้ระกอบการรไีซเคลิ 

 อื่นๆ 
 
 ผูใ้ชง้านสามารถเลอืกประเภทกจิการต่างๆ ไดด้งัรปูที ่2.6 

 

 
 

รปูที ่2.6 
 

 ถ้าผู้ใช้งานต้องการเลอืกประเภทกจิการเป็นผูผ้ลติยางต้นน ้า ก็เลอืกไปที่ “ผูผ้ลติยางต้นน ้า” 
แลว้กด “คน้หา” 
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รปูที ่2.7 
 ระบบจะแสดงผลดงันี้ 
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รปูที ่2.8 
 

ทัง้นี้ผู้ใช้งานจะเหน็ภาพจดัเจนถงึการกระจายตวัของประเภทกจิการดงักล่าวว่า อยู่ในส่วนไหนของ
ประเทศ มปีรมิาณความหนาแน่นของจ านวนบรษิทัมากน้อยเพยีงไร โดยดูจากแถบสทีีป่รากฎบนแผน
ทีป่ระเทศไทยและค าอธบิายใตร้ปูเกีย่วกบัการแสดงจ านวนบรษิทัของแถบสนีัน้ๆ 
 

3. การค้นหาข้อมลูการผลิตและจ าหน่าย 
 

การคน้หาขอ้มลูการผลติและจ าหน่ายจะมขีัน้ตอนดงันี้ 
ทัง้นี้จะเริม่อธบิายจาก “การผลติ” ก่อน 
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3.1 ไปทีเ่มนูการผลติและจ าหน่าย และคลกิ “การผลติ”  ดงัรปูที ่3.1 
 

 
 

รปูที ่3.1 
 

3.2 ระบบจะเขา้สู่เมนูยอ่ยขอ้มลูการผลติ ดงัรปูที ่3.2 

 
 

รปูที ่3.2 
 

3.3 เลือกหมวดที่ต้องการค้นหา ได้แก่ ช่วงปี ผลิตภัณฑ์ และประเภทข้อมูล ในที่นี้
ยกตวัอย่าง การค้นหาขอ้มูลปรมิาณการผลติของยางต้นน ้า ของปี 2555 โดยเลอืก
ประเภทข้อมูลเป็น “ปรมิาณการผลติ” เลอืก ผลติภณัฑ์เป็น “ยางต้นน ้า” เลอืกปี 
“2555”แลว้กด “คน้หา”  ดงัรปูที ่3.3 

 
รปูที ่3.3 
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3.4 ระบบจะท าการแสดงผลขอ้มลูปรมิาณการผลติยางตน้น ้า ของปี 2555 ดงัรปูที ่3.4 
 

 
รปูที ่3.4 

- การแสดงผลในรปูแบบกราฟ 
นอกจากนี้ยงัมกีารเพิ่มรูปแบบการแสดงผลข้อมูลก าลงัการผลิต และปรมิาณการผลิตใน

รปูแบบกราฟ เป็นการเพิม่เตมิรปูแบบการแสดงผลขอ้มูลใหม้คีวามหลากหลาย เพื่อใหผู้ใ้ชง้านเลอืก
น าไปใช้ตามวตัถุประสงคท์ี่แตกต่างกนั และเพื่อใหผู้้ใช้งานสามารถเปรยีบเทยีบขอ้มูลก าลงัการผลติ 
และปรมิาณการผลติไดช้ดัเจนมากขึน้ ดงัรปูที ่3.5 

 
รปูที ่3.5 
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ส าหรบัการคน้หาขอ้มลูการจ าหน่ายจะมขีัน้ตอนดงันี้ 
 

3.5 ไปทีเ่มนูการผลติและจ าหน่าย และคลกิ “การจ าหน่าย”  ดงัรปูที ่3.6 

 

รปูที ่3.6 
 

3.6 ระบบจะเขา้สู่เมนูยอ่ยขอ้มลูการจ าหน่าย ดงัรปูที ่3.7 
 

 
 

รปูที ่3.7 
 

โดยการคน้หาขอ้มลูการจ าหน่ายจะแบ่งออกเป็น 2 เมนู ย่อยคอื ขอ้มลูการจ าหน่าย
แยกตามผลติภณัฑ ์และการจ าหน่ายของผูป้ระกอบการทีส่่งออกไปยงัต่างประเทศ ทัง้นี้จะเริม่
อธบิายขอ้มลูการจ าหน่ายแยกตามผลติภณัฑก่์อน 
3.7 เลอืกหมวดที่ต้องการค้นหา ได้แก่ ช่วงปี และประเภทผลติภณัฑ ์ในที่นี้ยกตวัอย่าง 

การคน้หาขอ้มลูการจ าหน่ายผลติภณัฑย์าง ของปี 2555 โดยเลอืกประเภทผลติภณัฑ์
เป็น “ผลติภณัฑย์าง” เลอืกปี “2555”แลว้กด “คน้หา”  ดงัรปูที ่3.8 

 
รปูที ่3.8 
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3.8 ระบบจะท าการแสดงผลขอ้มลูการจ าหน่ายผลติภณัฑย์าง ของปี 2555 ดงัรปูที ่3.9 

(ยอดขายในรปูแบบกราฟแท่ง) และ 3.10 (สดัส่วนการจ าหน่าย) 

 

รปูที ่3.9 
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รปูที ่3.10 
 

ส าหรบัการคน้หาขอ้มลูการจ าหน่ายของผูป้ระกอบการทีส่่งออกไปยงัต่างประเทศจะมี
ขัน้ตอนดงันี้ 

 
3.9 ไปทีเ่มนูการจ าหน่าย และคลกิ “ขอ้มลูการจ าหน่ายของผูป้ระกอบการทีส่่งออกไปยงั

ต่างประเทศ”  ดงัรปูที ่3.11 

 

รปูที ่3.11 
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3.10 เลอืกหมวดที่ต้องการค้นหา ได้แก่ ช่วงปี และประเภทผลติภณัฑ ์ในที่นี้ยกตวัอย่าง 
การคน้หาขอ้มลูการจ าหน่ายผลติภณัฑย์าง ของปี 2555 โดยเลอืกประเภทผลติภณัฑ์
เป็น “ผลติภณัฑย์าง” เลอืกปี “2555”แลว้กด “คน้หา”  ดงัรปูที ่3.12 
 

 

รปูที ่3.12 
 

3.11 ระบบจะท าการแสดงผลขอ้มลูการจ าหน่ายผลติภณัฑย์างของผูป้ระกอบการทีส่่งออก

ไปยงัต่างประเทศ ของปี 2555 ดงัรปูที ่3.13 และ 3.14 

 

รปูที ่3.13 
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รปูที ่3.14 
 

4. การค้นหาข้อมลูสถิติ  
 

ขอ้มลูสถติแิบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื การน าเขา้ส่งออกยางของไทย และ Demand 
& Supply ยางธรรมชาต ิ(AEC & Others) 

โดยมกีารแบ่งขอ้มูลการน าเขา้ส่งออกยาง เป็น 5 ประเภท ดงันี้ ยางธรรมชาต ิยาง
สงัเคราะห์ ผลติภณัฑย์าง ผลติภณัฑไ์มย้างพารา และเครื่องจกัรในอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์
ยาง 

 
รปูที ่4.1 
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การคน้หาขอ้มลูสถิ ตนิ าเขา้-ส่งออก มขี ัน้ตอนดงันี้ 
ทัง้นี้จะยกตวัอยา่งการคน้หาขอ้มลูการน าเขา้ 

4.1 ไปทีเ่มนูสถตินิ าเขา้-ส่งออก และคลกิ “การน าเขา้”  ดงัรปูที ่4.1 
โดยการคน้หาขอ้มลูการน าเขา้จะแบ่งออกเป็น 2 เมนู ย่อยคอื สถติกิารน าเขา้ และ

ขอ้มลูน าเขา้รายผลติภณัฑ ์ทัง้นี้จะเริม่อธบิายจากสถติกิารน าเขา้ 
 

4.2 เลอืกหมวดที่ต้องการค้นหา ได้แก่ ช่วงปี ประเภทรายงาน (รายเดอืน รายไตรมาส 
รายปี) ประเภทสนิคา้ และประเทศทีน่ าเขา้ ในทีน่ี้ยกตวัอย่าง การคน้หาขอ้มลูน าเขา้
หลอดและท่อ ตัง้แต่ปี 2550-2555 จากทุกประเทศ เป็นรายไตรมาสโดยเลอืกประเภท
สนิคา้เป็น “หลอดและท่อ” เลอืกปี “2550-2555” เลอืกการน าเขา้จากทุกประเทศ และ
เลอืกประเภทรายงานเป็น “รายไตรมาส” แลว้กด “คน้หา”  ดงัรปูที ่4.2 

 

รปูที ่4.2 
 

4.3 ระบบจะท าการแสดงผลข้อมูลการน าเข้า หลอดและท่อ จากทุกประเทศ ตัง้แต่ปี 

2550-2555 เป็นรายไตรมาส ทัง้ในส่วนของมูลค่า และปรมิาณ ดงัรูปที่ 4.3 โดย

ผูใ้ชง้านสามารถดงึขอ้มลูในรปูแบบ excel โดยคลกิไปทีปุ่ม่ “XLS”  
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รปูที ่4.3 
 

ส าหรบัการคน้หาขอ้มลูน าเขา้รายผลติภณัฑ ์มขี ัน้ตอนดงันี้ 
4.4 ไปทีเ่มนูการน าเขา้ และคลกิ “ขอ้มลูน าเขา้รายผลติภณัฑ”์  ดงัรปูที ่4.4 

 

รปูที ่4.4 
4.5 เลอืกหมวดที่ต้องการค้นหา ได้แก่ ช่วงปี ประเภทรายงาน (รายเดอืน รายไตรมาส 

รายปี) และประเภทสนิค้า ในที่นี้ยกตวัอย่าง การค้นหาขอ้มูลน าเขา้หลอดและท่อ 
ตัง้แต่ปี 2550-2555 เป็นรายไตรมาสโดยเลอืกประเภทสนิค้าเป็น “หลอดและท่อ” 
เลอืกปี “2550-2555” และเลอืกประเภทรายงานเป็น “รายไตรมาส” แล้วกด “คน้หา”  
ดงัรปูที ่4.5 
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รปูที ่4.5 
 

4.6 ระบบจะท าการแสดงผลขอ้มลูการน าเขา้ หลอดและท่อ ตัง้แต่ปี 2550-2555 เป็นราย

ไตรมาส ดงัรปูที ่4.6 

 

รปูที ่4.6 
 

หมายเหตุ:  1. การคน้หาขอ้มลูน าเขา้ส่งออก มรีปูแบบเดยีวกนั 

             2. การค้นหาขอ้มลู Demand & Supply ยางธรรมชาตนิัน้ ผูใ้ชง้านสามารถปีและ

ประเทศทีต่อ้งการ โดยระบบจะแสดงผลในรปูแบบกราฟและตาราง 

5. การค้นหาข้อมลูราคายาง  
 

ข้อมูลราคายางแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ราคายางธรรมชาติ และราคายาง
สงัเคราะห ์ 
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ขอ้มูลราคายางธรรมชาติแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคอื ในประเทศ และต่างประเทศ 
โดยจะยกตวัอยา่งการคน้หาขอ้มลูราคายางธรรมชาต ิซึง่มขี ัน้ตอนดงันี้ 
5.1 ไปทีเ่มนูราคายาง และคลกิ “ในประเทศ”  ดงัรปูที ่5.1 

  

รปูที ่5.1 
 

5.2 เลอืกหมวดทีต่อ้งการคน้หา ไดแ้ก่ ประเภทยาง ตลาดยาง และช่วงเวลา ในทีน่ี้

ยกตวัอยา่ง การคน้หาขอ้มลูราคายาง USS(ตลาดกลาง) และ RSS3(ตลาดกลาง)ที่

ตลาดกลางสงขลา ตัง้แต่วนัที ่1/5/2556 ถงึวนัที ่31/8/2556 ดงัรปูที ่5.2 

 

รปูที ่5.2 
5.3 ระบบจะท าการแสดงผลขอ้มลูราคายาง USS(ตลาดกลาง) และ RSS3(ตลาดกลาง)ที่

ตลาดกลางสงขลา ตัง้แต่วนัที ่1/5/2556 ถงึวนัที ่31/8/2556 ดงัรปูที ่5.3 (แสดงผล

ราคายางรายวนัในรปูแบบกราฟ) รปูที ่5.4 (แสดงผลราคายางรายเดอืนในรปูแบบ

กราฟ) รปูที ่5.5 (แสดงผลราคายางรายวนัในรปูแบบตาราง) 
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รปูที ่5.3 

 

รปูที ่5.4 

 
รปูที ่5.5 
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หมายเหตุ: รปูแบบการคน้หาขอ้มลูราคายางธรรมชาตขิองประเทศ และราคายางสงัเคราะห ์มรีปูแบบ

เหมอืนกบัราคายางธรรมชาติในประเทศ ต่างกนัในส่วนของประเภทยาง/ตลาดยาง โดยราคายาง

ธรรมชาติของต่างประเทศและราคายางสงัเคราะห์ จะมีการแสดงผลเฉพาะข้อมูลรายเดือน โดย

ปจัจบุนัผูใ้ชง้านสามารถดงึขอ้มลูผูใ้นรปูแบบ excel ได ้

6. การค้นหาข้อมลูรายงาน  
 

ขอ้มลูรายงานแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคอื รายงานสถานการณ์รายเดอืน รายไตรมาส 
และรายปี โดยการคน้หาขอ้มลูสถานการณ์ มขี ัน้ตอนดงันี้ 

ทัง้นี้จะยกตวัอยา่งการคน้หาขอ้มลูรายงานสถานการณ์รายเดอืน  
6.1 ไปทีเ่มนูสถานการณ์ และคลกิ “รายงานสถานการณ์รายเดอืน”  ดงัรปูที ่6.1 

  
 

รปูที ่6.1 
 

6.2 เลอืกหวัขอ้หรอืชื่อรายงานทีต่อ้งการคน้หา ในทีน่ี้ยกตวัอยา่ง การคน้หารายงาน

สถานการณ์เดอืนพฤศจกิายน 2555 โดยการพมิพ ์รายงานสภาวะอตุสาหกรรม

ผลิตภณัฑย์างและไม้ยางพารา (พฤศจิกายน 2555) แลว้กด “คน้หา” ดงัรปู 6.2 

 

รปูที ่6.2 
6.3 ระบบจะท าการแสดงผลขอ้มลู รายงานสภาวะอตุสาหกรรมผลิตภณัฑย์างและไม้

ยางพารา (พฤศจิกายน 2555) ดงัรปูที ่6.3 โดยผูใ้ชง้านสามารถคลกิเขา้ไปดู

รายละเอยีดในหวัขอ้นัน้ๆไดโ้ดยตรง 

http://rubber.oie.go.th/Article.aspx?aid=1190
http://rubber.oie.go.th/Article.aspx?aid=1190
http://rubber.oie.go.th/Article.aspx?aid=1190
http://rubber.oie.go.th/Article.aspx?aid=1190


                                                                                                                                                            วิธกีารใช้งาน Web Site 

 -21-            RIU: Rubber Intelligence Unit 
http:// rubber.oie.go.th 

 
 

รปูที ่6.3 
 
หมายเหตุ: ถา้ตอ้งการดูรายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์างและไมย้างพาราทัง้หมดกส็ามารถ

กด “คน้หา” ไดโ้ดยตรง โดยไมต่อ้งใส่หวัขอ้ใดๆ 

7. การค้นหาข้อมลู “ความรู้” 
 

ขอ้มลู “ความรู”้ มกีารแสดงผลในรปูแบบ E-library โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคอื 
เทคโนโลย ีกฏ ระเบยีบ นโยบาย มาตรการทางการค้า และ Supply Chain โดยการค้นหา
ขอ้มลู “ความรู”้ มขีัน้ตอนดงันี้ 

ทัง้นี้จะยกตวัอยา่งการคน้หาขอ้มลูกฏ ระเบยีบ นโยบาย  
7.1 ไปทีเ่มนู บทความ/ขอ้มลู และคลกิ “กฏ ระเบยีบ นโยบาย”  ดงัรปูที ่7.1 

  

รปูที ่7.1 
 

7.2 ระบบจะท าการแสดงผลขอ้มลูกฏ ระเบยีบ นโยบาย ดงัรปูที ่7.2 โดยผูใ้ชง้านสามารถ

คลกิเขา้ไปในหวัขอ้ยอ่ยของขอ้มลูดงักล่าวเพื่อการเขา้ถงึขอ้มลูไดโ้ดยตรง 
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รปูที ่7.2 
 
หมายเหตุ: การคน้หาขอ้มลูเทคโนโลย ีมาตรการทางการคา้ และ Supply Chain มวีธิกีารเดยีวกนักบั

ขอ้มลูกฏ ระเบยีบ นโยบาย 

8. การค้นหาข่าวสารด้านอตุสาหกรรมผลิตภณัฑย์างและไม้ยางพารา  
 

ขา่วสารดา้นอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์างและไมย้างพารา แบ่งออกเป็น 6 ประเภทคอื 
เศรษฐกจิ กฏ ระเบยีบ มาตรฐาน เทคโนโลย ีมาตรการทางการคา้ นโยบาย และไมย้างและ
ผลติภณัฑจ์ากไม ้ โดยการคน้หาข่าวสารดา้นอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์างและไมย้างพารา มี
ขัน้ตอนดงันี้ 

ทัง้นี้จะยกตวัอยา่งการคน้หาขา่วดา้นเศรษฐกจิ 
8.1 ไปทีเ่มนูขา่ว และคลกิ “ดา้นเศรษฐกจิ”  ดงัรปูที ่8.1 

 
รปูที ่8.1 

 
8.2 ถา้ทราบหวัขอ้ข่าวกเ็ลอืกหวัขอ้ขา่วทีต่อ้งการคน้หา หรอืต้องการคน้หาข่าวทัง้หมดก็

สามารถกด “คน้หา” ไดโ้ดยตรงโดยไมต่อ้งใส่ขอ้มลูใดๆ ดงัรปู 8.2 
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รปูที ่8.2 
 

8.3 ระบบจะท าการแสดงผลขอ้มลูขา่วดา้นเศรษฐกจิ ทัง้หมด ดงัรปูที ่8.3 โดยผูใ้ชง้าน

สามารถคลกิเขา้ไปดรูายละเอยีดในหวัขอ้นัน้ๆไดโ้ดยตรง 

 
 

รปูที ่8.3 
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หมายเหตุ: ขา่วดา้นอื่นๆ เช่น เทคโนโลย ีนโยบาย กม็วีธิกีารคน้หาเช่นเดยีวกบัขา่วดา้นเศรษฐกจิ 
 

9. สมคัรสมาชิก 
ผูใ้ชง้านระบบสามารถสมคัรเป็นสมาชกิเวป็ไซต ์RIU โดยมขีัน้ตอนในการสมคัรสมาชกิดงันี้ 
 
9.1 คลกิ “สมคัรสมาชกิ” ดงัรปูที ่9.1 

 

  
 

รปูที ่9.1 
 

9.2 กรอกขอ้มลูตามแบบฟอรม์การสมคัร ดงัรปูที ่9.2 โดยผูใ้ชง้านต้องท าการบนัทกึรหสั
ผูใ้ชง้าน และรหสัผ่าน ทีต่อ้งการ แลว้กดปุม่ “บนัทกึ” 
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รปูที ่9.2 
 

 
9.3 เมื่อท าการสมคัรเรยีบรอ้ยแลว้ ผู้ใช้งานสามารถท าการเขา้สู่ระบบดว้ยรหสัผู้ใช้งาน

และรหสัผ่าน ตามทีบ่นัทกึ 
10. ข้อมูลอ่ืนๆ ได้แก่ รายงานการศึกษาเชิงลึก บทวิเคราะห์ท่ีเก่ียวข้องกับ

อตุสาหกรรมผลิตภณัฑย์างและไม้ยางพารา เป็นต้น  
10.1 ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ไปคลกิไดท้ีเ่มนูนัน้ๆ ไดโ้ดยตรง ดงัรปูที ่10.1 
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รปูที ่10.1 
 

11. ระบบเตือนภยัอตุสาหกรรมผลิตภณัฑย์าง  
11.1 ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปดูผลการเตอืนภยัอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์างได้ในหน้าแรก

ของเวป็ไซต ์ดงัรปูที ่11.1 
 

 
 

รปูที ่11.1 
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12. Facebook  
12.1 ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ไป Facebook ของ RIU ไดใ้นหน้าแรกของเวป็ไซต ์ดงัรปูที ่12.1 

 

 

 
รปูที ่12.1 

 
13. RIU Webboard  
13.1 ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ไปใชก้ระดานสนทนา RIU Webboard ยางไดใ้นหน้าแรกของเวป็

ไซต ์ดงัรปูที ่13.1 

 
รปูที ่13.1 
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Thank you 
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