
การสมัคร  line เมื่อติดตั้งใน  I  phone ระบบ IOS 

 

 

 

ในการเขาใชงานนั้นเราตองทําการสมัครเพื่อเขาใชบริการกอนโดยการระบุเบอรโทรศัพทของเร
เปนการ Verified วาเบอรนี้เราเปนเจาของจริงโดยการสง PASS มาทาง SMS 

 

  

 

 

 

 

ใสเบอรโทรศัพทของ ใสรหัสที่สงมาเบอรของคุณ 



หลังจากนัน้จึงเขาสูกระบวนการตรวจสอบวามีเพื่อนหรือคนรูจักเราคนไหนบางทีใ่ชบริการนี้อยู
กอนที่จะนําเขาสูรายการ Friends ของเรา โดยโปรแกรมจะทําการเขาไปตรวจสอบ Contact ของเราใน
เครื่องกอนเพือ่ดูวามีผูใดบางที่ใชงาน Line อยู ซ่ึงจะแสดงผลออกมาเพื่อใหเราเลือก Add เขาไป 

 

  

นอกจากนั้นแลวยังมีวิธีการเพิ่มเพื่อนคือวธีิ “Shake it!” โดยใหเราทําการเขยาโทรศพัท Smart 
Phone ของเรา จากนั้นโปรแกรมจะทําการ Detect วาใครในละแวกเดยีวกันทําการ “Shake it!” ดวยและจะ
ทําการ Add เพื่อนเขาไปเปน Friends 

 

 

คล๊ิกที่เราจะเพิ่มเพื่อน 

พิมพชื่อที่ตองการเพิ่มเพื่อน 

กดเขาเพื่อเพิ่มเพื่อน 



อีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มชื่อเขาระบบคือใชวิธี Scan QR Code โดยเราสามารถสราง QR Code ของ
ตัวเองแลวนําไปแจกใหผูอ่ืนไดเปนการเพิ่มชื่อของเราเขาไปอยูใน Friends ของเพื่อน 

 

                              ในการสื่อสารระหวางผูใชงานนั้นจะมีทั้งระบบ Chat ที่สามารถพิมพสงขอความ
สนทนาไปยังเพื่อน หรือกลุมเพื่อน (Group Chat) ที่สรางขึ้นได ซึ่งผูใชงานสามารถสงมีเดียไฟลเชน
รูปภาพไปยังเพื่อนได และสามารถโพสตไอคอนนารกัๆ ประกอบการสนทนาไดอีกดวย  

 
หรือทําการโทรคุยกับเพื่อนผานระบบ Voice Call ซึ่งเปนการสื่อสารดวยเสียงบนอินเทอรเน็ต 

(Voice Over IPs) ไดดวยและทําการ Share Location เพื่อบอกใหเพื่อนทราบวาเราอยูที่ไหน 

การสราง กลุมเพื่อนของเราใน LINE 

Chat Group เพื่อเพิ่มความมันสในการสนทนาไดอีกมากมาย วิธีการสราง Group Chat ก็มีดังนี้ ในหนา Friend มองไป
ทางมุมขวาบนครับ เห็นเครื่องหมายบวกมั้ย กดเลยแลวก็เลือก Create a Group ใสรูป ต้ังช่ือหอง แลวก็ไปลากเพื่อนๆเขา
มาครับ ทีนี้ก็นาจะหายเหงาไปไดอีกหนอยละ 

 

ตั้งชื่อกลุม 



 

และแลวก็มาถึงสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดใน Line App นั่นก็คือ เจา Sticker สุดนารักที่ชวยตอบสนองอารมณในการ Chat ให
สมบูรณนั่นเองครับ มันไดอารมณขึ้นจริงๆนะแลวก็นารักมากขึ้นดวย ใน Line App Update Version 2.2.0 เนี่ยก็มีการเพิ่ม
ในเรื่องของ การดาวนโหลดเพิ่ม หรือการซื้อ Sticker เพิ่มจาก Line App Store เองครับ สนนราคาก็อยูที่รูปแบบละ
ประมาณ 0.99 - 1.99 US Dollar ครับนารักดีนะแตละอัน วิธีการซื้อก็ไปที่ Setting > Sticker Manager > Sticker Shop ได
เลยจะมีใหเลือกโหลดไดตามใจชอบหลายๆแบบครับ 

 

 

Line App ไมไดมีแตขอแตกตางอยางเดียวแนนอน Feature หลักๆก็ทําออกมาไดอยางสมบูรณหลังผานการ Update 
Version 2.2.0 มาครับไมวาจะเปนในเรื่องของการ Share ตางผาน Line App มาดูกันใหหมดเปลือกเลยแลวกัน อยางแรก
คือ Share Photo/Video ก็คือการถายรูปแลวสงหรือจะ ถายวีดีโอแลวสงใหเพื่อนดูก็ทําไดเลยผาน App Line ครับ แตถาจะ
เอาจากใน Library หรือ Camera Roll ก็เลือกไปที่ Choose Photo from Library หรือ Choose Video from Library ครับ
ก็จะเปนการเลือกรูปภาพหรือ Video ที่เราถายไวอยูแลวนั่นเอง ตอไปก็คือ Audio Message หรือการสง Voice หากันนั่นเอง

การเลือกเพื่อนเขากลุม 

การใสรูปภาพในกลุม 

เลือกสต๊ิกเกอร 

การเลือกรูปภาพใหกับผูสนทนา 
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การโหลดและติดต้ัง โปรแกรม Line ในมือถือ Samsung  

วิธีการติดตั้งโปรแกรม LINE  

1.เขาไปที่แอพ Play Store แลวคนหา เขียนวา LINE 

 

 

2. เมื่อพบโปรแกรมแลวใหกดคําวา ติดตั้ง เพื่อทาํการติดตั้งโปรแกรม  

 

 

 

พิมพคําวา LINE 



3.เมื่อทาํ

4.ใหทาํก

     
5.จะมีรห
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