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ลบเลข Sequence 
คลิกท่ีเลข Sequence ในตาราง แลวคลกิท่ี Cancel(สีแดง)  
 
เปลี่ยน Agent 
คลิกท่ี Change  ตอบ Yes จากนั้นเลือกขอมูลและคลิก ยืนยัน 
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