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1. ข้ันตอนการเปล่ียนภาษา จากภาษาอังกฤษเป)นภาษาไทย (สําหรับลูกค.า IOS) 

1.1 หน.าจอหลักการเปล่ียนภาษา จากภาษาอังกฤษเป)นภาษาไทย (สําหรับลูกค.า IOS) ให�ผู�ใช�งาน
กดไปท่ี “Settings” ดังรูป 

 

รูปท่ี 1 แสดงหน�าจอหลัก Settings 
 

1.2 การเปล่ียนภาษา (สําหรับลูกค.า IOS) ให�ผู�ใช�งานกดเลือกเมนู “General” ดังรูป 

   
รูปท่ี 2 แสดงหน�าจอการเปลี่ยนภาษา 



 
 

NIM Express หนา้ 5 

 

บริษัท นิ่มเอ็กซ�เพรส จํากัด 
ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

19/28-30 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
 ติดต#อ 09-0554-1988 ต#อ 1451 E-mail it.ops@nimexpress.com 

 

1.3 เมนูการเปล่ียนภาษา (สําหรับลูกค.า IOS) ให�ผู�ใช�งานกดเลือกเมนู “Language & Region” ดัง
รูป 

 

รูปท่ี 3 แสดงหน�าจอเมนูการเปลี่ยนภาษา 
 

1.4 การเลือกประเภทภาษา ให�ผู�ใช�งานกดไปท่ี “iPhone Language” ดังรูป 
 

 

รูปท่ี 4 แสดงหน�าจอการเลือกประเภทภาษา 
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1.4.1 การเลือกภาษา ให�ผู�ใช�งานเลือกภาษาท่ีต�องการ เช#น “ภาษาไทย” [หมายเลข 1] 
เสร็จแล�วกด “Done” [หมายเลข 2] ดังรูป 
 

    
รูปท่ี 5 แสดงหน�าจอการเลือกภาษา 

 

1.4.2 การยืนยันการเลือกภาษาไทย ให�ผู�ใช�งานกด “Change to Thai” ดังรูป 
 

    
รูปท่ี 6 แสดงหน�าจอการยืนยันการเลือกภาษาไทย 
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1.4.3 หน.าจอการเลือกภาษาไทย ดังรูป 

 

รูปท่ี 7 แสดงหน�าจอการเลือกภาษาไทย 
 

2. ข้ันตอนการเปล่ียนภาษา จากภาษาไทยเป)นภาษาอังกฤษ (สําหรับลูกค.า IOS) 

2.1 หน.าจอหลักการเปล่ียนภาษา จากภาษาไทยเป)นภาษาอังกฤษ (สําหรับลูกค.า IOS) ให�ผู�ใช�งาน
กดไปท่ี “การต้ังค#า” ดังรูป 

 

รูปท่ี 8 แสดงหน�าจอหลัก การต้ังค#า 
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2.2 การเปล่ียนภาษา (สําหรับลูกค.า IOS) ให�ผู�ใช�งานกดเลือกเมนู “ท่ัวไป” ดังรูป 

  
รูปท่ี 9 แสดงหน�าจอการเปลี่ยนภาษา 

2.3 เมนูการเปล่ียนภาษา (สําหรับลูกค.า IOS) ให�ผู�ใช�งานกดเลือกเมนู “ภาษาและภูมิภาค” ดังรูป 

 

รูปท่ี 10 แสดงหน�าจอเมนูการเปลี่ยนภาษา 
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2.4 การเลือกประเภทภาษา ให�ผู�ใช�งานกดไปท่ี “ภาษา iPhone” ดังรูป 
 

 

รูปท่ี 11 แสดงหน�าจอการเลือกประเภทภาษา 
 

2.4.1 การเลือกภาษา ให�ผู�ใช�งานเลือกภาษาท่ีต�องการ เช#น “English” [หมายเลข 1] เสร็จ
แล�วกด “เสร็จสิ้น” [หมายเลข 2] ดังรูป 
 

    
รูปท่ี 12 แสดงหน�าจอการเลือกภาษา 
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2.4.2 การยืนยันการเลือกภาษาไทย ให�ผู�ใช�งานกด “เปลี่ยนเป@นอังกฤษ” ดังรูป 
 

   
รูปท่ี 13 แสดงหน�าจอการยืนยันการเลือกภาษาอังกฤษ 

 

2.4.3 หน.าจอการเลือกภาษาอังกฤษ ดังรูป 
 

 

รูปท่ี 14 แสดงหน�าจอการเลือกภาษาอังกฤษ 


