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 ภาพที่ 4.19 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบทางเว็บไซต์ 96 
 ภาพที่ 4.20 แสดงหน้าเพจส าหรับผู้ดูแลระบบ 97 
 ภาพที่ 4.21 แสดงหน้าจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ดูแลระบบ 97 
 ภาพที่ 4.22 แสดงหน้าข้อมูลสมาชิก 98 
 ภาพที่ 4.23 แสดงหน้าเพ่ิมข้อมูลสมาชิก 99 
 ภาพที่ 4.24 แสดงหน้าแก้ไขข้อมูลสมาชิก 100 
 ภาพที่ 4.25 แสดงหน้าลบข้อมูลสมาชิก 101 
 ภาพที่ 4.26 แสดงหน้าข้อมูลประเภทสินค้า 101 
 ภาพที่ 4.27 แสดงหน้าแก้ไขข้อมูลประเภทสินค้า 102 
 ภาพที่ 4.28 แสดงหน้าลบข้อมูลประเภทสินค้า 103 
 ภาพที่ 4.29 แสดงหน้าข้อมูลสินค้า 103 
 ภาพที่ 4.30 แสดงหน้าเพ่ิมข้อมูลสินค้า 104 
 ภาพที่ 4.31 แสดงหน้าแก้ไขข้อมูลสินค้า 105 
 ภาพที่ 4.32 แสดงหน้าลบข้อมูลสินค้า 106 
 ภาพที่ 4.33 แสดงหน้าข้อมูลการสั่งซื้อของสมาชิก 106 
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 ภาพที่ 4.34 แสดงหน้าข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อของสมากชิก 107 
 ภาพที่ 4.35 แสดงหน้าปรับสถานะการสั่งซื้อของสมาชิก 108 
 ภาพที่ 4.36 แสดงหน้าการสั่งซื้อของผู้ใช้ทั่วไป 109 
 ภาพที่ 4.37 แสดงหน้ารายละเอียดการสั่งซื้อของผู้ใช้ทั่วไป 110 
 ภาพที่ 4.38 แสดงหน้าปรับสถานะการสั่งซื้อของผู้ใช้ทั่วไป 111 
 ภาพที่ 4.39 แสดงหน้าข้อมูลการช าระเงินของสมาชิก 112 
 ภาพที่ 4.40 แสดงหน้าลบข้อมูลการช าระเงินของสมาชิก 112 
 ภาพที่ 4.41 แสดงหน้าการช าระเงินของผู้ใช้ทั่วไป 113 
 ภาพที่ 4.42 แสดงหน้าลบข้อมูลการช าระเงินของผู้ใช้ทั่วไป 114 
 ภาพที่ 4.43 แสดงหน้าข้อมูลสรุปยอดขาย 114 
 




