


กด “รับ (GET)” และกด “ติดตั้ง (INSTALL)”

ดาวนโหลด

ระบบปฏิบัติการ iOSกดปุ่ม “ค้นหา (Search)” และ 
พิมพ์ “The 1 Book E-Library” 

เขาแอป-
พลิเคชัน
App Store

กดเลือก
The 1 Book E-library

สำหรับผู้ที่มีบัญชีของ Apple  

ลงชื่อเขาใช Apple ID3
กด “ใช้ Apple ID ที่มีอยู่ (Use Existing Apple ID)” 
และกรอกอีเมลที่ได้ทำการสมัครไว้กับบัญชี
ของ Apple ID และรหัสผ่านลงไป

กด “สร้าง Apple ID ใหม่ (Create New Apple ID)” 
กรอกข้อมูลให้ครบและรอจนการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น

สำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีของ Apple  

หากในระบบมี Apple ID อยู่แล้ว สามารถกรอก
รหัสผ่านได้เลย และรอจนการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น



สร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อเข้าใช้งาน สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

ยูเซอร์เนม :

พาสเวิร์ด :

ล็อกอิน ลืมพาสเวิร์ด

ล็อกอินดวยเฟซบุกสราง meb แอคเคาท

1. กด “สร้างแอคเคาท์ใหม่ (Create New Account)” 
เมื่อกดแล้วจะมีช่องให้กรอกข้อมูล สำหรับช่อง username และ password 
กรอกเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกช่อง 
กด “สมัครเลย (Register Now)” 

2. สมัครผ่านเฟซบุ๊ก กด “ล็อกอินด้วยเฟซบุ๊ก (Login with Facebook)”
เมื่อกด “ล็อกอินด้วยเฟซบุ๊ก (Login with Facebook)” ระบบจะนำเข้าสู่หน้าเฟซบุ๊ก 
กด “Continue” แล้วกด “Open” ระบบจะดำเนินการอัตโนมัติ และมีกล่องข้อความ
แสดงขึ้นมา “การสมัครสมาชิกสำเร็จ” กด OK สามารถใช้แอปพลิเคชันได้เลย 

กดที่แอปฯ เหมือนรูปด้านบนเพื่อ
เข้าใช้์ “The 1 Book E-Library”

ระบบปฏิบัติการ iOS

เขาใช
แอปพลิเคชัน



กรุณากรอกรหัสสมาชิกห้องสมุด
คุณยังไม่ได้เป็นสมาชิกห้องสมุด กรุณากรอก
รหัสสมาชิกห้องสมุด เพื่อรับสิทธิ์อ่านหนังสือ

ยกเลิก ตกลง

นำรหัส The 1 Book E-Library 
ที่ทางโรงเรียนให้ กรอกในช่อง 
และกด “ตกลง”

กด “ห้องสมุด (elibrary)” 
ตรงแท็บเมนูด้านบนขวามือ

เขาหองสมุด
Search

เลือก คอลเล็คชัน ห้องสมุด

กด “รับ (GET)” เพื่ออ่านอีบุ๊กหรือกดรูปปกอีบุ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เลือกอีบุก5



กดอีบุ๊กเล่มที่ต้องการค้้างไว้ กล่องเมนูจะแสดง
ขึ้นมา เลือก “ย้ายไปคลาวด์ (Move to Cloud)”

การลบอีบุก7

Tips : หลังจากกด “รับ (GET)” อีบุ๊ก 
กล่องข้อความ “เลือกหนังสือสำเร็จ” จะแสดงขึ้นมา มี 2 ตัวเลือก 

2.“ดูเล่มอื่นเพิ่มเติม (Looking for others)” 
หมายถึง กลับไปเลือก e-book เล่มอื่นต่อ

1. “กลับชั้นหนังสือ (Back to Shelf)” 
หมายถึง กลับไปอ่าน e-book เล่มนั้นในหน้าชั้นหนังสือ (My Shelf) 

Get Book Success
เลือกหนังสือสำเร็จ

ดูเล่มอื่นเพิ่มเติม

กลับชั้นหนังสือ

ยายไปคลาวด

หากต้องการอ่านอีบุ๊กเล่มที่ลบไป กดเมนู 
“มายคลาวด์ (My Cloud)” ด้านล่าง กด “รีสโตร์ (Restore)”

อ่านอีบุ๊กที่หน้า “ชั้นหนังสือ (Myshelf)” 
โดยกดรูปปกอีบุ๊กที่จะอ่าน

เพลิดเพลินกับการอาน6

Tips : อ่านอีบุ๊กแบบออฟไลน์
(การอ่านที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ต)

สำหรับ iOS (iPhone, iPad) 
คลิกสัญลักษณ์        ที่อยู่บนปก e-book ระบบทำการ
ดาวน์โหลดอัตโนมัติ



กด “ติดตั้ง (INSTALL)” และ กด “ยอมรับ (ACCEPT)”
รอจนการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น

ดาวนโหลด

ระบบปฏิบัติการ Android

กดเลือก
The 1 Book E-library

พิมพ์ “The 1 Book E-Library” 
ในแท็บเมนู “ค้นหา (Search)” 
ด้านบน

เขาแอป-
พลิเคชัน
Play Store

Tips : หากกดเข้าแอปพลิเคชัน Play Store 
และขึ้นหน้าจอดั่งภาพ

สำหรับผู้ที่มีบัญชีของ Google 
กรอกที่อยู่ Gmail ลงไปในช่อง และกด Next
กรอกรหัส Gmail ของท่าน กด Next และ กด Accept

กด “create a new account” ระบบจะให้กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล 
กด Next กรอกวันเดือนปีเกิด กด Next อีกครั้ง ระบบจะให้ตั้ง
ชื่อที่อยู่ของอีเมล กด Next เพื่อตั้งรหัส เมื่อตั้งรหัสและการยืนยัน
รหัสเสร็จ กด Next ระบบจะให้กรอกเบอร์โทรศััพท์เพื่อไว้สำหรับการ 
sign in การลืมรหัส ตรงนี้สามารถกด “ข้าม (Skip)” จากนั้นระบบ
จะปรากฏ Privacy and Terms เลื่อนลงมาด้านล่าง กด I AGREE 
และ กด Next อีก 2 ครั้ง ระบบจะให้กรอกข้อมูการเงินไว้สำหรับซื้อ
แอปพลิเคชัน กด No Thank และ กด Continue

สำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีของ Google



ระบบปฏิบัติการ Android

กดที่แอปฯ เหมือนรูปด้านบนเพื่อ
เข้าใช้์ “The 1 Book E-Library”

เขาใช
แอปพลิเคชัน

1. กด “สร้างแอคเคาท์ใหม่ (Create New Account)” 

เมื่อกดแล้วจะมีช่องให้กรอกข้อมูล สำหรับช่อง username 
และ password กรอกเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น 
เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกช่อง กด “สมัครเลย (Register Now)” 

2. สมัครผ่านเฟซบุ๊ก กด “ล็อกอินด้วยเฟซบุ๊ก 
   (Login with Facebook)”

เมื่อกด “ล็อกอินด้วยเฟซบุ๊ก (Login with Facebook)” 
ระบบจะนำเข้าสู่หน้าเฟซบุ๊ก กด “Continue” แล้วกด “Open” 
ระบบจะดำเนินการอัตโนมัติ และมีกล่องข้อความแสดงขึ้นมา 
“การสมัครสมาชิกสำเร็จ” กด OK 

สร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อเข้าใช้งาน สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้



กด “ห้องสมุด (elibrary)” 
ตรงแท็บเมนูด้านบนขวามือ

เขาหองสมุด คอลเล็คชัน ห้องสมุด

กด “รับ (GET)” เพื่ออ่านอีบุ๊กหรือกดรูปปกอีบุ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เลือกอีบุก5

นำรหัส The 1 Book E-Library 
ที่ทางโรงเรียนให้ กรอกในช่อง 
และกด “ตกลง”



กดอีบุ๊กเล่มที่ต้องการค้้างไว้ กล่องเมนูจะแสดง
ขึ้นมา เลือก “ย้ายไปคลาวด์ (Move to Cloud)”

การลบอีบุก7

Tips : หลังจากกด “รับ (GET)” อีบุ๊ก 
กล่องข้อความ “เลือกหนังสือสำเร็จ” จะแสดงขึ้นมา มี 2 ตัวเลือก 

2.“ดูเล่มอื่นเพิ่มเติม (Looking for others)” 
หมายถึง กลับไปเลือก e-book เล่มอื่นต่อ

1. “กลับชั้นหนังสือ (Back to Shelf)” 
หมายถึง กลับไปอ่าน e-book เล่มนั้นใน
หน้าชั้นหนังสือ (My Shelf) 

ย้ายไปคลาวด์

หากต้องการอ่านอีบุ๊กเล่มที่ลบไป กดเมนู 
“มายคลาวด์ (My Cloud)” ด้านล่าง กด “รีสโตร์ (Restore)”

อ่านอีบุ๊กที่หน้า “ชั้นหนังสือ (Myshelf)” 
โดยกดรูปปกอีบุ๊กที่จะอ่าน

เพลิดเพลินกับการอาน6

Tips : อ่านอีบุ๊กแบบออฟไลน์
(การอ่านที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ต)

สำหรับ Android
คลิกปุ่ม                   เพื่อให้ระบบทำการดาวน์โหลด Download



ดาวนโหลด

ระบบปฏิบัติการ 
Windows 

จากเว็บไซต์ 
“www.theonebook.com/
elibraryforstudent/Download”
เลือกระบบปฏิบัติการ Windows

ดาวนโหลด
โปรแกรม

หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรม 
คลิกเปิดไฟล์ (ชื่อไฟล์ the1bookelib-020103184) 

เปดไฟล
The 1 Book E-library

เมื่อคลิกเปิดไฟล์ระบบจะให้ทำตามขั้นตอนเพื่อติดตั้งโปรแกรม ดังนี้

3.1 เลือกภาษาและคลิก “ตกลง”

3.2 คลิก “ถัดไป” เพื่อเริ่มเข้าสู่

ติดตั้งโปรแกรม

กระบวนการติดตั้ง

3



3.4 คลิกเลือก “ข้าพเจ้ายอมรับในเงื่อนไขใน
ข้อตกลงใบอนุญาต” และคลิก “ถัดไป”

3.5 คลิก “ติดตั้ง” เพื่อติดตั้งโปรแกรม

3.6 ระบบกำลังดำเนินการติดตั้ง 
รอกระทั่งการติดตั้งเสร็จสิ้น

คลิก “สิ้นสุด” 
3.7 ระบบแสดงข้อความการติดตั้งสำเร็จ
     

การติดตั้งสำเร็จ สามารถเข้าโปรแกรม
โดยการดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน
“The 1 Book E-Library”



ระบบปฏิบัติการ Windows

กดที่ไอคอน เหมือนรูปด้านบนเพื่อ
เข้าใช้์ “The 1 Book E-Library”

เขาใช
โปรแกรม

1. กด “สร้างแอคเคาท์ใหม่ (Create New Account)” 
เมื่อกดแล้วจะมีช่องให้กรอกข้อมูล สำหรับช่อง username และ password กรอกเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลข
เท่านั้น เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกช่อง กด “สมัครเลย (Register Now)” 

2. สมัครผ่านเฟซบุ๊ก กด “ล็อกอินด้วยเฟซบุ๊ก (Login with Facebook)”
เมื่อกด “ล็อกอินด้วยเฟซบุ๊ก (Login with Facebook)” ระบบจะนำเข้าสู่หน้าเฟซบุ๊ก กด “Continue” แล้วกด 
“Open” ระบบจะดำเนินการอัตโนมัติ และมีกล่องข้อความแสดงขึ้นมา “การสมัครสมาชิกสำเร็จ” กด OK 

สร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อเข้าใช้งาน สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้



หลังจากกรอกรหัส The 1 Book
E-Library เรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำ
เข้าสู่หน้า “ชั้นหนังสือ (My Shelf)”
คลิกปุ่ม “ห้องสมุด” ตรงมุมขวาบน

เขาเมนู “หองสมุด”

ระบบจะนำเข้าสู่เว็บไซต์โดยอัตโนมัติ เลือกอีบุ๊กที่สนใจ และกด “GET NOW”
หรือกดรูปปกอีบุ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เลือกอีบุก5

นำรหัส The 1 Book E-Library 
ที่ทางโรงเรียนให้ กรอกในช่อง 
และกด “OK”



กด “เลือก” ตรงกล่องเมนู “จัดการหนังสือ” 
คลิกเลือกอีบุ๊กเล่มที่ต้องการลบ สามารถเลือก
ได้หลายเล่ม 

และคลิกปุ่ม “ย้ายไปคลาวด์” 
จะมีกล่องข้อความยืนยันแสดงขึ้นมา กด “Yes”

การลบอีบุก8

หากต้องการอ่านอีบุ๊กเล่มที่ลบไป คลิกปุ่ม 
“มายคลาวด์ (My Cloud)” ตรงกล่องเมนู 

“หนังสือของฉัน” และ กด “รีสโตร์ (Restore)”

คลิกที่รูปปกเพื่ออ่าน

เพลิดเพลิน
กับการอาน7

หลังจากที่เลือกอีบุ๊กเรียบร้อยแล้ว กลับมาที่โปรแกรม
The 1 Book E-Library คลิกที่ปุ่มสีเขียวเพื่อทำ
การดาวน์โหลดและรอจนการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น

ดาวนโหลดอีบุก6



MEB Corporation
โทร 095-583-3950
อีเมล support@mebmarket.com
เฟซบุ๊ก facebook.com/the1bookelibrary

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ


