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1. สร้างป�างปุ่ม shar��ม share facebook ในเว็บไซต์�2.ลูกค้าไม่ได้รับรหัสผ่า�บไซต์�2.ลูกค้าไม่ได้รับรหัสผ่านในการ log�
2.ลูกค้าไม่ได้รับรหัสผ่านในการ login�3. เทคน�กค้าไม่ได้รับรหัสผ่านในการ login�3. เทคนิคการต�าไม�ได้รับรหัสผ่านในการ login�3. เทคนิคการตกแต้งการแสดงผล�ร้างป�บร้างปหัสผ่านในการ login�3. เทคนิคการตกแต้งการแสดงผลหน้าเเรก��̜䙨�สผ่านในการ login�3. เทคนิคการตกแต้งการแสดงผลหน้าเเรก��̜䙨ქ밬ߥ��ð�านในการ้างป login
3. เทค้าไม่ได้รับรหัสผ่านในการ login�3. เทคนิคการตน�ค้าไม่ได้รับรหัสผ่านในการ login�3. เทคนิคการตการ้างปต์�2.ลูกค้าไม่ได้รับรหัสผ่านในการ logกแต์�2.ลูกค้าไม่ได้รับรหัสผ่านในการ log�งการ้างปแสด้รับรหัสผ่านในการ login�3. เทคนิคการตกแต้งการแสดงผลงผ่านในการ login�3. เทคนิคการตกแต้งการแสดงผลหน้าเเรก��̜䙨ქ밬ߥ��ðลูกค้าไม่ได้รับรหัสผ่านในการ login�3. เทคนหัสผ่านในการ login�3. เทคนิคการตกแต้งการแสดงผลหน้าเเรก��̜䙨น�าเเร้างปก



  

1. สร้างป�างปุ่ม shar��ม share facebook ในเว็บไซต์�2.ลูกค้าไม่ได้รับรหัสผ่า�บไซต์�2.ลูกค้าไม่ได้รับรหัสผ่านในการ log�  
สามารถทำได้แต�าได้แต่ต้อง �แต่ต้อง นำโค้ด�ต่ต้อง นำโค้ด�อง นำโค้ดมาวางค่ะ มี 2 �าโค้ดมาวางค่ะ มี 2 แบบให้�ด้แต่ต้อง มาวางค้ดมาวางค่ะ มี 2 แบบให้�ะ ม� 2 แบบให้เลือกดังนี้ค่ะ���鐀䂷��礀䂽��礀䂽 ���軨岸����d.軌岸屈�เลือกดังนี้ค่ะ���鐀䂷��礀䂽��礀䂽 ���軨岸����d.軌岸屈უ锠ย屈უ��อกด้แต่ต้อง �งนำโค้ดมาวางค่ะ มี 2 � ค้ดมาวางค่ะ มี 2 แบบให้�ะ
แบบทำได้แต�! 1  

<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Loader"
type="text/javascript"></script>

<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share"
type="text/javascript"></script>

<a name="fb_share" type="button_count"
href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a>



  

แบบทำได้แต�! 2

<!-- floating page sharers with funy emoticons by www.makingdifferent.com →
<style>#MDfloatshare{background:#f5f5f5;float:left;padding: 

4px; position: fixed; top: 240px; z-index: 1; width:64px;}
#MDfloatemo{background: url(http://2.bp.blogspot.com/-pkggJROZT28/URpOrXqPCpI

/AAAAAAAAJZc/og31t9BFa9Q/s1600/
%5Bwww.makingdifferent.com%5Demo.png);background-position:67px 0;float: left;

 margin: 0 0 0 -100px; padding: 4px;height:65px;position: 
fixed; top: 160px; z-index: 1; width:60px;}

#MDfloatemo:hover{background-position:2px 0;}
</style>

<div id="MDfloatemo"><div id="MDfloatshare">
<div style="margin:0 0 5px 2px;">

<a href="https://twitter.com/share" data-count="vertical">Tweet</a>
<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>

<div style="margin:0 5px 5px;">
<script type='text/javascript' src='https://apis.google.com/js/plusone.js'></script>

<g:plusone size="tall"></g:plusone></div>
<div style="margin:0 8px 5px;"><div id="fb-root"></div>

<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1">
</script><fb:like send="false" layout="box_count" width="55" show_faces="false" font="">
</fb:like> </div><div style="margin:0 2px 5px;"><div data-action="share" data-annotation

="vertical-bubble" data-height="60">
</div></div></div></div>

<!-- floating page sharers End -->

http://2.bp.blogspot.com/-pkggJROZT28/URpOrXqPCpI
http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1


  

2.ลูกค้าไม่ได้รับรหัสผ่านในการ login�3. เทคน�กค้าไม่ได้รับรหัสผ่านในการ login�3. เทคนิคการต�าไม�ได้รับรหัสผ่านในการ login�3. เทคนิคการตกแต้งการแสดงผล�ร้างป�บร้างปหัสผ่านในการ login�3. เทคนิคการตกแต้งการแสดงผลหน้าเเรก��̜䙨�สผ่านในการ login�3. เทคนิคการตกแต้งการแสดงผลหน้าเเรก��̜䙨ქ밬ߥ��ð�านในการ้างป login
ในำโค้ดมาวางค่ะ มี 2 กรณีที่�ทำได้แต�! เราค้ดมาวางค่ะ มี 2 แบบให้�นำโค้ดมาวางค่ะ มี 2 ห้เลือกดังนี้ค่ะ���鐀䂷��礀䂽��礀䂽 ���軨岸����d.軌岸屈าช�!อเว$ปไซต่ต้อง นำโค้ด'ของลือกดังนี้ค่ะ���鐀䂷��礀䂽��礀䂽 ���軨岸����d.軌岸屈უ锠ย屈უ�)กค้ดมาวางค่ะ มี 2 แบบให้�าในำโค้ดมาวางค่ะ มี 2 ห้เลือกดังนี้ค่ะ���鐀䂷��礀䂽��礀䂽 ���軨岸����d.軌岸屈นำโค้ดมาวางค่ะ มี 2 �า 
grandadmin ไม�พบ แต่ต้อง นำโค้ด�ม� contact ของฝ่ายขายลงไว้ว่า���ሀݓpg��È�����Y�com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun�ายขายลือกดังนี้ค่ะ���鐀䂷��礀䂽��礀䂽 ���軨岸����d.軌岸屈უ锠ย屈უ�งไว�ว�า
 “ด้แต่ต้อง �าเนำโค้ดมาวางค่ะ มี 2 .นำโค้ดมาวางค่ะ มี 2 การเป.ด้แต่ต้อง เว$ปไซต่ต้อง นำโค้ด'ให้เลือกดังนี้ค่ะ���鐀䂷��礀䂽��礀䂽 ���軨岸����d.軌岸屈�ลือกดังนี้ค่ะ���鐀䂷��礀䂽��礀䂽 ���軨岸����d.軌岸屈უ锠ย屈უ�)กค้ดมาวางค่ะ มี 2 แบบให้�าเร�ยบร�อยแลือกดังนี้ค่ะ���鐀䂷��礀䂽��礀䂽 ���軨岸����d.軌岸屈უ锠ย屈უ��วค้ดมาวางค่ะ มี 2 แบบให้�ะ “    
       เก.ด้แต่ต้อง จากอะไรค้ดมาวางค่ะ มี 2 แบบให้�ะ 



  

ค้ดมาวางค่ะ มี 2 แบบให้�าต่ต้อง นำโค้ดอบ
เก.ด้แต่ต้อง จากไม�ได้แต่ต้อง �ม�การ กด้แต่ต้อง  submit ทำได้แต�!ห้เลือกดังนี้ค่ะ���鐀䂷��礀䂽��礀䂽 ���軨岸����d.軌岸屈นำโค้ดมาวางค่ะ มี 2 �า grand ทำได้แต�าให้เลือกดังนี้ค่ะ���鐀䂷��礀䂽��礀䂽 ���軨岸����d.軌岸屈�เราห้เลือกดังนี้ค่ะ���鐀䂷��礀䂽��礀䂽 ���軨岸����d.軌岸屈า
เว$ปลือกดังนี้ค่ะ���鐀䂷��礀䂽��礀䂽 ���軨岸����d.軌岸屈უ锠ย屈უ�)กค้ดมาวางค่ะ มี 2 แบบให้�าไม�พบค้ดมาวางค่ะ มี 2 แบบให้�ะ 



  

3. เทค้าไม่ได้รับรหัสผ่านในการ login�3. เทคนิคการตน�ค้าไม่ได้รับรหัสผ่านในการ login�3. เทคนิคการตการ้างปต์�2.ลูกค้าไม่ได้รับรหัสผ่านในการ logกแต์�2.ลูกค้าไม่ได้รับรหัสผ่านในการ log�งการ้างปแสด้รับรหัสผ่านในการ login�3. เทคนิคการตกแต้งการแสดงผลงผ่านในการ login�3. เทคนิคการตกแต้งการแสดงผลหน้าเเรก��̜䙨ქ밬ߥ��ðลูกค้าไม่ได้รับรหัสผ่านในการ login�3. เทคนหัสผ่านในการ login�3. เทคนิคการตกแต้งการแสดงผลหน้าเเรก��̜䙨น�าเเร้างปก
ห้เลือกดังนี้ค่ะ���鐀䂷��礀䂽��礀䂽 ���軨岸����d.軌岸屈ากลือกดังนี้ค่ะ���鐀䂷��礀䂽��礀䂽 ���軨岸����d.軌岸屈უ锠ย屈უ�)กค้ดมาวางค่ะ มี 2 แบบให้�าต่ต้อง นำโค้ด�องการให้เลือกดังนี้ค่ะ���鐀䂷��礀䂽��礀䂽 ���軨岸����d.軌岸屈�แรกของเว$ปไซต่ต้อง นำโค้ด'เป$นำโค้ดมาวางค่ะ มี 2 แบบห้เลือกดังนี้ค่ะ���鐀䂷��礀䂽��礀䂽 ���軨岸����d.軌岸屈นำโค้ดมาวางค่ะ มี 2 �ารวมกลือกดังนี้ค่ะ���鐀䂷��礀䂽��礀䂽 ���軨岸����d.軌岸屈უ锠ย屈უ�1�ม
บทำได้แตค้ดมาวางค่ะ มี 2 แบบให้วาม เราจะแนำโค้ดมาวางค่ะ มี 2 ะนำโค้ดมาวางค่ะ มี 2 �าลือกดังนี้ค่ะ���鐀䂷��礀䂽��礀䂽 ���軨岸����d.軌岸屈უ锠ย屈უ�)กค้ดมาวางค่ะ มี 2 แบบให้�าได้แต่ต้อง �อย�างไรบ�าง ?



  

ว็บไซต์�2.ลูกค้าไม่ได้รับรหัสผ่า�ธีท!ท!" 1 สร้างป�างขึ้นเองโดยใช้วิธ$ %นเองโด้รับรหัสผ่านในการ login�3. เทคนิคการตกแต้งการแสดงผลยใช�ว็บไซต์�2.ลูกค้าไม่ได้รับรหัสผ่า�ธีท!การ้างปผ่านในการ login�3. เทคนิคการตกแต้งการแสดงผลหน้าเเรก��̜䙨ქ밬ߥ��ð�กลูกค้าไม่ได้รับรหัสผ่านในการ login�3. เทคน�งค้าไม่ได้รับรหัสผ่านในการ login�3. เทคนิคการต�
           จากร้างปายลูกค้าไม่ได้รับรหัสผ่านในการ login�3. เทคนะเอ!ยด้รับรหัสผ่านในการ login�3. เทคนิคการตกแต้งการแสดงผลบทน-า
ว็บไซต์�2.ลูกค้าไม่ได้รับรหัสผ่า�ธีท!ท!" 2 สร้างป�างเน. %อบทค้าไม่ได้รับรหัสผ่านในการ login�3. เทคนิคการตว็บไซต์�2.ลูกค้าไม่ได้รับรหัสผ่าามเปุ่ม shar�นแบบ blog 



  

ต่ต้อง นำโค้ด�วอย�างว.ธีที่ 1���8�ทำได้แต�! 1



  

ว็บไซต์�2.ลูกค้าไม่ได้รับรหัสผ่า�ธีท!ท!" 2 สร้างป�างเน. %อบทค้าไม่ได้รับรหัสผ่านในการ login�3. เทคนิคการตว็บไซต์�2.ลูกค้าไม่ได้รับรหัสผ่าามเปุ่ม shar�นแบบ blog



  



  

การสร�างกลุ่มบทความ�	มบทความให้มีสถานะเป็น Blog��X�ม�สถานะเป็น Blog��X����� �type="text/ja�น Blog
 ใช้ไ�ได้กับก�ก�บการเพิ่มกลุ่มบทความ� มกลุ่มบทความ�	มบทความให้มีสถานะเป็น Blog��Xม	เท	าน�!น 
ไม	สามารถแก�ไขสถานะกลุ่มบทความ�	มบทความเด้กับก�มได้กับก� 
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