Viewable Progress bar Setting
การกําหนดคาให Internet Explorer (IE 6) สามารถมองเห็น Progress Bar การทํางาน
ของ GDX ไดนั้น ใหทําตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ที่ IE คลิกที่ Menu Bar เลือก Tools Æ Internet Options Æ เลือก Security Tab Æ
เลือก Local Intranet Æ คลิกที่ปุม Sites… ตามภาพที่ 1

Figure 1: Internet Options
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2. เมื่อคลอกปุม "Sites..." จะปรากฏจอภาพ ใหเลือกเงื่อนไขตามจอภาพ จากนั้นเลือกปุม
Advanced… ดังภาพที่ 2

Figure 2: Local intranet
3. จะปรากฏจอภาพให Add URL จากนั้นใหทําการ Add URL ของ Application Server ของ
จังหวัด เชนขจังหวัดนาราธิวาส URL คือ http://10.12.9.49 (หมายเหตุ : URL ของแตละ
จังหวัดดูไดจากเอกสารประกอบ ที่ปรากฏในสวนทายของเอกสารฉบับนี้) และกดปุม Add
จากนั้นให Add URL ของ Database Server ของ สวนกลาง คือ http://10.0.214.204 แลว
กดปุม Addจนครบตามทีต่ อ งการแลวกด OK

URL ที่ Add จะปรากฏบริเวณนี้

Figure 3: Add Trusted Sites
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4. กลับมาที่หนา Internet Options Æ Security Tab ตามรูปที่ 1 อีกครั้ง ใหเลือกปุม Custom
Level…
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5. ใหทําการ Enable ในสวนของ Access data sources across domains แลวเลือก OK ก็
เปนเสร็จสิ้น

Figure 4: Enable Access data sources across domains
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เอกสาร URL ของแตละจังหวัด
ชื่อจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
อางทอง
ลพบุรี
สิงหบุรี
ชัยนาท
สระบุรี
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
นครนายก
สระแกว
นครราชสีมา
บุรีรัมย
สุรินทร
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
ยโสธร
ชัยภูมิ
อํานาจเจริญ
หนองบัวลําภู
ขอนแกน
อุดรธานี
เลย

URL
http://10.0.214.204
http://10.0.10.40
http://10.0.8.23
http://10.0.6.40
http://10.1.1.44
http://10.1.6.40
http://10.9.12.40
http://10.1.8.44
http://10.9.10.40
http://10.1.4.40
http://10.2.1.44
http://10.2.8.40
http://10.2.10.40
http://10.2.12.40
http://10.2.2.40
http://10.2.4.40
http://10.2.6.40
http://10.2.14.44
http://10.4.1.44
http://10.4.2.44
http://10.4.4.44
http://10.4.6.40
http://10.4.8.44
http://10.6.10.40
http://10.6.8.40
http://10.6.12.44
http://10.5.12.40
http://10.6.1.43
http:// 10.5.1.35
http://10.5.8.40

ชื่อจังหวัด
ลําพูน
ลําปาง
อุตรดิตถ
แพร
นาน
พะเยา
เชียงราย
แมฮองสอน
นครสวรรค
อุทัยธานี
กําแพงเพชร
ตาก
สุโขทัย
พิษณุโลก
พิจิตร
เพชรบูรณ
ราชบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
นครปฐม
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ
นครศรีธรรมราช
กระบี่
พังงา
ภูเก็ต
สุราษฎรธานี
ระนอง

URL
http://10.7.2.40
http://10.7.4.40
http://10.8.2.44
http://10.8.8.40
http://10.8.10.40
http://10.7.10.44
http://10.7.8.44
http://10.7.6.44
http://10.9.1.44
http://10.9.8.44
http://10.9.2.44
http://10.8.6.40
http://10.8.4.40
http://10.8.1.44
http://10.9.4.44
http://10.9.6.40
http://10.3.2.40
http://10.3.10.44
http://10.1.2.40
http://10.3.1.44
http://10.3.6.40
http://10.3.8.40
http://10.3.4.40
http://10.3.12.40
http://10.11.1.44
http://10.11.3.44
http://10.10.8.44
http://10.10.6.44
http://10.10.1.44
http://10.10.4.44
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ชื่อจังหวัด
หนองคาย
มหาสารคาม
รอยเอ็ด
กาฬสินธุ
สกลนคร
นครพนม
มุกดาหาร
เชียงใหม

URL
http://10.5.2.40
http://10.6.4.44
http://10.6.6.44
http://10.6.2.40
http://10.5.4.40
http://10.5.6.40
http://10.5.10.40
http://10.7.1.44

ชื่อจังหวัด
ชุมพร
สงขลา
สตูล
ตรัง
พัทลุง
ปตตานี
ยะลา
นราธิวาส

URL
http://10.10.2.44
http://10.12.1.44
http://10.12.2.44
http://10.11.6.44
http://10.11.4.43
http://10.12.4.40
http://10.12.6.40
http://10.12.9.49
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