
ขั้นตอนการ Create account ส าหรับใช้ผ่าน Mobile Devices 

Lexicomp Application for Mobile Devices (you can create anywhere, not need to be inside campus.) 
(สามารถสมัครที่ไหนก็ได้ ไม่จ าเป็นจะต้องสมัครในมหาวิทยาลัยบูรพา) 

 

Step 1: Create account – Please go to URL: - https://www.lexi.com/account/create/ 

Tip: Please do not do from mobile app. Otherwise, you may access as 30 days free trial.  
(ให้สมัครผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และต้องใช้ผ่านเว็บบราวเซอร์ที่เป็น Chrome เท่านั้น เพราะถ้าสมัครผ่านแอพ  
จะได้แบบทดลองใช้ 30 วัน) 

 

  

https://www.lexi.com/account/create/


Step 2: Username is your email address and Password: you can set up anything or same as UpToDate 
           example: LW#lexicomp2019 

(Username ให้ใช้เป็น email  ส่วน Password จะตั้งอย่างไรก็ได้ (6 ตัวอักษรขึ้นไป) หรือจะใช้ตัวเดียวกับ 
ฐาน UpToDate ก็ได้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If your email is already existed or you used to request trial before, you can click “Forgot password” 
then wait for email from our company to allow you to set up a new password. 

(หากอีเมลของคุณมีอยู่แล้วหรือคุณเคยขอทดลองใช้ก่อนหน้านี้คุณสามารถคลิก“ ลืมรหัสผ่าน” จากนั้นรออีเมลจาก 
บริษัท ของเราเพ่ือให้คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านใหม่) 

  



Step 3: Please change URL to https://www.lexi.com/account/ 
           (ต้องเปลี่ยน URL เป็น https://www.lexi.com/account/) 

           (หลังจากนั้นให้ Login ดดยใช้ Username และ Password ที่ได้สมัครไว้) 
 

 

 

 

 

https://www.lexi.com/account/
https://www.lexi.com/account/


Step 4: Authorization Code: You must request from library. 
           (ขอรับ Authorization Code ได้ที่ส านักหอสมุด) 

 

 

  



Step 5: Go to App store or Play store to search “Lexicomp” then you can download as Offline into 
your mobile application for 2 devices per one account. And ready to search via application. This 
account cannot use Lexicomp Online. If you want to go to Lexicomp Online, you must go to  
URL: online.lexi.com inside university or hospital w/o log in and unlimited users. 

(ไปที่ App store หรือ Play store เพ่ือค้นหา“ Lexicomp” จากนั้นดาวน์โหลดเป็น Offline ลงในแอปพลิเคชั่นมือถือ
สามารถดาวน์โหลดได้  2 เครื่องต่อหนึ่งบัญชี และพร  ้อมที่จะค้นหาผ่านแอพพลิเคชั่น บัญชีนี้ไม่สามารถใช้ Lexicomp 
Online ได้ หากคุณต้องการไปที่ Lexicomp Online คุณต้องไปที่ URL: online.lexi.com ภายในมหาวิทยาลัยหรือ
โรงพยาบาลโดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้และไม่จ ากัดผู้ใช้) 

 

 

 

  



Step 6: Please go to your email to check “PIN” that we sent to you. Then fill out your PIN  
           within 30 mins. 

           (ไปที่ email เพ่ือตรวจสอบ PIN ที่จัดส่งให้ โดยจะต้องใส่ PIN ภายใน 30 นาที) 

 

 

 

Step 7: You can see “Success” 

 

  



Step 8: Download mobile application by go to Play Store or App Store and search “Lexicomp”  
           anywhere (outside University/hospital or inside University /hospital.) Click “Sign in.” 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นมือถือโดยไปท่ี Play Store หรือ App Store แล้วค้นหา“ Lexicomp” ที่ใดก็ได้  
(นอกมหาวิทยาลัย/โรงพยาบาลหรือภายในมหาวิทยาลัย/โรงพยาบาล) คลิก“ ลงชื่อเข้าใช้” 

 

 

 

  



Step 9: Click “Update” in order to download any contents you like to do into your phone. 

           (คลิก“ อัพเดต” เพ่ือดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ ที่คุณต้องการลงในโทรศัพท์ของคุณ) 

 

 Download anywhere with any kind of Internet 

 Total around 2.2GB 

 Click red arrow 

 Select any module to Offline 

 Then click “Update” 

 Update anytime anywhere 

 

 



 

If content is updated, it shows “Up to Date.” 

If content is out of date, it shows “Update Available (…MB.) You need to find any Internet anywhere 
to update your content by click “Update” icon. 

If you want to download Lexicomp in the second mobile phone or tablet, please start from  
step 8 to 9. 

 

(หากเนื้อหามีการอัปเดตแล้ว จะแสดงค าว่า “Up to Date”  
หากเนื้อหาล้าสมัย จะแสดงค าว่า “Update Available (… MB.) ต้องหาที่มี w-ifi ที่ใดก็ได้เพ่ืออัปเดตเนื้อหาของคุณโดย
คลิกท่ีไอคอน “Update”  
หากคุณต้องการดาวน์โหลด Lexicomp ในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่สองโปรดเริ่มจากข้ันตอนที่ 8 ถึง 9) 

 Already 

update 

 
Need to update 

your content via 

any WIFI or 4G 


