วิธีล้างแคชและคุกกี้

ก า ร รี เ ซ็ ต โ ป ร แ ก ร ม C H R O M E

วิ ธี เ ปิ ด ป็ อ บ อั บ บ น เ บ ร า ว์ เ ซ อ ร์

วิ ธี ส ร้ า ง ปุ่ ม ท า ง ลั ด ( S H O R T C U T )

วิ ธี ส่ ง ไ ฟ ล์ P D F ผ่ า น แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น L I N E

วิธีล้างแคชและคุกกี้
1.

เปิด Chrome

2.

่ งมือของเบราว์เซอร์
คลิกเพิ่ มเติม
เพิ่ มเติม ในแถบเครือ
่ งมือเพิ่ มเติม แล้วคลิกล้างข้อมูลการท่องเว็บ
ไปทีเ่ ครือ

3.
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วิธีล้างแคชและคุกกี้
4.

ในช่อง "ล้างข้อมูลการท่องเว็บ" คลิกช่องทาเครื่องหมายคุกกี้และข้อมูลไซต์และปลัก
๊ อิน
่ ๆ และรูปภาพและไฟล์ที่แคช
อืน

5.

ใช้เมนูด้านบนเพื่ อเลือกปริมาณข้อมูลที่ต้องการลบ เลือกตั้งแต่แรกเพื่ อลบทั้งหมด

6.

คลิกล้างข้อมูลการท่องเว็บ
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วิธีการรีเซ็ตโปรแกรม Chrome
1.

เปิด Chrome

2.

คลิก

3.

คลิกการตั้งค่า (Settings)

4.

ในส่วน "บุคคล" (People) ให้คลิกที่ชื่อบุคคลที่ต้องการนาออก

5.

คลิกปุ่มนาออก (Remove)

6.

กด “ตกลง” (Remove)

***

หมายเหตุ การนาบุคคลออกจาก Chrome ทาให้ข้อมูลทั้งหมดใน Chrome รวมทั้ง บุ๊คมาร์ก ถูกลบ

ที่ด้านขวาบน
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ออกด้วย หลักจากที่ Login เข้าใช้ Chrome อีกครั้งบุ๊คมาร์ก ก็จะกลับมาเหมือนเดิม

วิธีการรีเซ็ตโปรแกรม Chrome
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วิธีเปิดป็อบอัปบนเบราว์เซอร์
CHROME ON PC
1. เปิด Chrome
2. คลิก "เพิ่ มเติม"

ANDROID
บนคอมพิ วเตอร์
ที่ด้านบนขวา

1. เปิดแอป Chrome

บนอุปกรณ์

Android

4. คลิก แสดงการตั้งค่าขั้นสูงที่ด้านล่าง

3. แตะ การตั้งค่า การตั้งค่าเว็บไซต์
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2. แตะเพิ่ มเติม

3. คลิก การตั้งค่า

ป๊อปอัป

5. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัว" คลิกการตั้งค่า
เนื้อหา

4. เปิดหรือปิดป๊อปอัปโดยแตะตัวเลื่อน

6. ในส่วน "ป๊อปอัป" เลือกตัวเลือกต่อไปนี้

SAFARI ON MAC OS

- ไม่อนุญาตให้ไซต์ใดๆ แสดงป๊อปอัป

1. เปิด Safari บนคอมพิ วเตอร์ MAC OS

- อนุญาตให้ไซต์ทั้งหมดแสดงป๊อปอัป (เลือก)

2. คลิก การตั้งค่า ความปลอดภัย
4. คลิก “ปิดกั้นหน้าต่างป๊อปอัพ”

CHROME ON IPHONE/ IPAD

จากนั้น เลือก อนุญาต WebGL

1. เปิดแอป Chrome

และ อนุญาตปลั๊กอิน

ใน iPhone หรือ iPad

2. แตะเพิ่ มเติม
3. แตะ การตัง
้ ค่า การตัง
้ ค่าเว็บไซต์ ป๊อปอัป
4. เปิดหรือปิดป๊อปอัปโดยแตะตัวเลื่อน

SAFARI ON IPHONE/ IPAD
1.

เปิดแอป ตั้งค่า

ใน iPhone หรือ

iPad
2.

แตะ Safari

3.

หัวข้อ ทั่วไป แถบ "ปิดกั้นหน้าต่างที่

แสดงขึ้น” เปิดป๊อปอัพ โดยแตะตัวเลื่อน

วิธีสร้างปุ่มทางลัด (Shortcut)
CHROME ON Android

1. เปิด Chrome บนคอมพิ วเตอร์

1. เปิดแอป Chrome บนอุปกรณ์ Android

2. เข้าเว็บไซต์ที่ต้องการ

2. เข้าเว็บไซต์ที่ต้องการ

3. คลิก "เพิ่ มเติม” ที่ด้านบนขวา

3. แตะเพิ่ มเติม

4. ในส่วน "เครื่องมือเพิ่ มเติม” คลิก เพิ่ มลงใน

4. แตะ เพิ่ มไปยังหน้าจอหลัก

เดสก์ท็อป
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CHROME ON PC

5. คลิก "เพิ่ ม"

5. คลิก "เพิ่ ม"
SAFARI ON MAC OS

SAFARI ON IPHONE/ IPAD

1. เปิด Safari บนคอมพิ วเตอร์ MAC OS

1. เปิดแอป Safari

2. เข้าเว็บไซต์ที่ต้องการ
3. คลิกไอคอนเล็กๆ ทางด้านซ้ายของ URL

ใน iPhone

หรือ iPad
2. เข้าเว็บไซต์ที่ต้องการ
ที่แถบด้านล่าง (บน

แล้วลากจากช่องที่อยู่เบราว์เซอร์ของคุณไปยัง

3. แตะ "แชร์"

หน้าจอเดสก์ท็อปของคุณ หรือ ไปที่ Dock

iPhone) ที่แถบด้านข้างช่อง url (บน

(ใกล้ถังขยะ)

iPad)

วิธีส่งไฟล์ PDF ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE
LINE ON IPHONE/ IPAD
1. เปิดแอป Safari

ใน iPhone หรือ iPad

3. แตะ "หน้าจอ 1 ครัง
้ " จะแสดงแถบด้านบนดังรูป
4. แตะ "เพิ่ มเติม...(More)"
5. เลื่อนไปยังแอพพลิเคชั่น LINE แตะที่แอพพลิเคชั่น
6. เลือกผู้รับ(Recipient) ที่ต้องการส่งใบข้อเสนอขายให้

LINE ON ANDROID
1. เปิดแอป Chrome บนอุปกรณ์ Android
2. ไปที่หน้าเว็บที่ต้องการและทาการดาวน์โหลด PDF
3. แตะ "เปิด" ไฟล์ PDF ที่บันทึกไว้
4. แตะ "เพิ่ มเติม” ที่ด้านบนขวา
5. แตะ "ส่งไฟล์"
6. แตะ ที่แอพพลิเคชัน
่ LINE Keep เพื่ อบันทึกไปยัง LINE
7. กลับไปยังหน้าจอหลัก แตะที่ แอพพลิเคชัน LINE
8. เข้าสู่หน้าแชทข้อความของผู้รับ ที่ต้องการส่งไฟล์ PDF
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2. ไปที่หน้าเว็บที่ต้องการและทาการดาวน์โหลด PDF

