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หน้ า 3

บทที่ 1 การเข้ าสู่ระบบ

1. การเข้ าสู่ระบบ
การเข้ าสูร่ ะบบ ผู้ใช้ สามารถเข้ าสูร่ ะบบงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้ ตามขันตอนการปฏิ
้
บตั ิดงั นี ้
การทางานของระบบเริ่ มที่หน้ าจอ Login ดังรูป
1. เปิ ดจอภาพ และเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในลักษณะที่พร้ อมปฏิบตั งิ าน
2. เปิ ดโปรแกรม Internet Explorer (IE)
3. พิมพ์ URL ชื่อ http://admission.rmuti.ac.th/Rmuti.Regis/student
4. กด Enter

ผู้ใช้ งานระบบ Username (รหัสผู้ใช้ ), Password (รหัสผ่าน) หลังจากนัน้ กดปุ่ ม
ซึง่ ถ้ ารหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านถูกต้ อง จะสามารถเข้ าสูร่ ะบบได้ ไดยจะแสดงหน้ าเริ่ มต้ น ดังรูป

เพื่อเข้ าสูร่ ะบบ

หน้ า 4

บทที่ 1 การเข้ าสู่ระบบ

โดยมีเมนูด้านซ้ ายที่ใช้ ในการเปิ ดหน้ าจอโปรแกรมต่างๆ เพื่อการทางานในระบบต่อไป ประกอบด้ วย


เมนูข้อมูลนักศึกษา



เมนูลงทะเบียนเรี ยน



เมนูคาร้ องนักศึกษา



เมนูผลการศึกษา



เมนูการชาระเงิน/ หนี ้สิน



เมนูข้อมูลวิทยาเขต



เมนูข้อมูลพื ้นฐาน

หน้ า 5

บทที่ 2 ข้ อมูลพืน้ ฐาน

2. ข้ อมูลพืน้ ฐาน
เมนูข้อมูลพื ้นฐาน เป็ นเมนูสาหรับผู้ดแู ลระบบในการกาหนดข้ อมูล ที่เป็ นข้ อมูลพื ้นฐาน ของระบบ
โดยประกอบด้ วยเมนูยอ่ ย ดังนี ้
 รูปแบบการวัดผล - ข้ อมูลระดับเกรด ประเภท และระดับคะแนน
 วิทยาเขต /อาคาร /ห้ อง – ข้ อมูลของวิทยาเขต อาคาร และห้ อง
 ข้ อมูลหน่วยงาน - ข้ อมูลหน่วยงานของแต่ละวิทยาเขต
 ปี การศึกษา – ข้ อมูลปี การศึกษา
 ภาคการศึกษา – ข้ อมูลภาคการศึกษา
 ประเภทเวลาศึกษา - ข้ อมูลประเภทเวลาศึกษา
 หลักสูตร /โปรแกรม – ข้ อมูลหลักสูตร และโปรแกรมของแต่ละวิทยา
เขต
 รายชื่อสถานศึกษา – ข้ อมูลรายชื่อสถานศึกษาแยกตามจังหวัด
 ธนาคาร/บัญชีธนาคาร -ข้ อมูลรายการบัญชีธนาคาร
 ประเภทค่าธรรมเนียมการศึกษา

หน้ า 6

บทที่ 2 ข้ อมูลพืน้ ฐาน
2.1

ข้ อมูลวิทยาเขต / อาคาร / ห้ อง
รายการข้ อมูลวิทยาเขต เป็ นเมนูสาหรับการจัดการข้ อมูลวิทยาเขต อาคารและห้ องที่อยูใ่ นแต่ละวิทยาเขต

ในหน้ าจอนี ้ จะแสดงรายการข้ อมูลในรูปแบบของ Treeview ในการเข้ าถึงข้ อมูล จะต้ องทาการเลือกโนด ที่
ต้ องการ แล้ วจะแสดงข้ อมูลรายละเอียดของข้ อมูลแต่ละ
 ข้ อมูลวิทยาเขต จะแสดงรายละเอียด รหัสวิทยาเขต, ชื่อวิทยาเขต, ข้ อมูลที่อยู่
 ข้ อมูลห้ อง จะแสดงหมายเลขห้ อง ชื่อห้ อง
 ข้ อมูลอาคาร จะแสดงรหัสอาคาร ชื่ออาคาร
ซึง่ จะสามารถเพิม่ และแก้ ไขข้ อมูลได้

หน้ า 7

บทที่ 2 ข้ อมูลพืน้ ฐาน
2.2

ข้ อมูลหน่ วยงาน

ข้ อมูลหน่วยงาน จะแสดงรายชื่อหน่วยงานทังหมด
้
แยกตามวิทยาเขต โดยจะแสดงข้ อมูลหน่วยงาน และ
หน่วยงานย่อย ใน Treeview โดยในแต่ละหน่วยงานจะแสดงรายละเอียด
 รหัสหน่วยงาน
 ชื่อหน่วยงาน
 ประเภทหน่วยงาน
 สถานะการใช้ งาน
สามารถแก้ ไข ข้ อมูล แล้ วกดปุ่ ม
ป้อนข้ อมูล แล้ วกด

เพื่อบันทึกข้ อมูล ถ้ าต้ องการเพิม่ ข้ อมูลให้ กดปุ่ ม

เพื่อบันทึกข้ อมูลที่เพิ่ม
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บทที่ 2 ข้ อมูลพืน้ ฐาน
2.3

ข้ อมูลปี การศึกษา

เป็ นเมนูสาหรับการสร้ างและแก้ ไข ข้ อมูลปี การศึกษา ที่จะสามารถใช้ งานได้ ในระบบ โดยสามารถ
กดปุ่ ม

เพื่อเพิ่มข้ อมูล หรื อแก้ ไขข้ อมูล แล้ วกดปุ่ ม

เพื่อบันทึกการเพิ่ม หรื อการแก้ ไขข้ อมูล

หน้ า 9

บทที่ 2 ข้ อมูลพืน้ ฐาน
2.4

ข้ อมูลภาคการศึกษา

ข้ อมูลภาคการศึกษา เป็ นหน้ าจอสาหรับการสร้ างและแก้ ไขข้ อมูลภาคการศึกษา ซึง่ จะเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานที่
จะใช้ งานในส่วนอื่น ๆ ของโปรแกรม โดย
 ถ้ าต้ องการแก้ ไขที่รายการใด ให้ กดปุ่ ม
 ถ้ าต้ องการเพิ่ม ข้ อมูล ให้ กด
 แล้ วกดปุ่ ม

เพื่อแก้ ไข ข้ อมูล แล้ วจึงกดปุ่ ม

เพื่อป้อนกข้ อมูลใหม่

เพื่อบันทึกข้ อมูล
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บทที่ 2 ข้ อมูลพืน้ ฐาน
2.5

ข้ อมูลระดับการศึกษา

ข้ อมูลระดับการศึกษา เป็ นหน้ าจอสาหรับการสร้ างและแก้ ไขข้ อมูลระดับการศึกษาโดย
 ถ้ าต้ องการเพิ่มข้ อมูล ให้ กด

แล้ วป้อนข้ อมูล ชื่อระดับการศึกษา ชื่อย่อ ข้ อมูล

วิทยาทีเ่ ปิ ดสอน แล้ วกดปุ่ ม
เพือ่ บันทึกข้ อมูล
 ถ้ าต้ องการแก้ ไข ให้ เลือกข้ อมูลทีต่ ้ องการแก้ ไข ทาการป้อนข้ อมูลที่ต้องการ แล้ วกด
เพื่อบันทึกผลการแก้ ไข

หน้ า 11

บทที่ 2 ข้ อมูลพืน้ ฐาน
2.6

ข้ อมูลประเภทเวลาเรียน

ข้ อมูลประเภทเวลาเรี ยน เป็ นหน้ าจอสาหรับการสร้ างและแก้ ไขข้ อมูลประเภทเวลาเรี ยนโดย
 ถ้ าต้ องการเพิ่มข้ อมูล ให้ กด
ที่บรรทัดล่างสุด แล้ วป้อนข้ อมูล ชื่อประเภท แล้ วกด
ปุ่ ม
เพื่อจัดเก็บข้ อมูล
 ถ้ าต้ องการแก้ ไข ให้ กด
ในบรรทัดที่ต้องการแก้ ไข ทาการป้อนข้ อมูลที่ต้องการ แล้ ว
กด
 กดปุ่ ม

เพื่อบันทึกผลการแก้ ไข
เพื่อบันทึกข้ อมูลที่เพิ่มหรือแก้ ไข
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บทที่ 2 ข้ อมูลพืน้ ฐาน
2.7

ข้ อมูลหลักสูตร/โปรแกรม

ข้ อมูลหลักสูตร / โปรแกรม เป็ นหน้ าจอสาหรับการสร้ างและแก้ ไขข้ อมูลหลักสูตร / โปรแกรม โดย
 ถ้ าต้ องการเพิ่มข้ อมูลให้

แล้ วป้อนข้ อมูล หลักสูตร ประเภทโปรแกรม ชื่อ

โปรแกรม ชื่อปริ ญญา จานวนปี แล้ วกดปุ่ ม
เพื่อบันทึกข้ อมูล
 ถ้ าต้ องการแก้ ไขให้ เลือกข้ อมูลทีต่ ้ องการจาก แล้ วป้อนข้ อมูลทีต่ ้ องการแก้ ไข แล้ วกด
เพื่อบันทึกการแก้ ไข
 ถ้ าต้ องการลบข้ อมูล ให้ เลือกข้ อมูลที่ต้องการ แล้ วกด

แล้ วยืนยันการลบ
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บทที่ 2 ข้ อมูลพืน้ ฐาน
2.8

ข้ อมูลรายชื่อสถานศึกษา

เป็ นหน้ าสาหรับสร้ างและแก้ ไข ข้ อมูลรายชื่อสถานศึกษา ที่จะใช้ ในการป้อนข้ อมูลที่เกี่ยวกับสถานศึกษา
ซึง่ สามารถสร้ างและแก้ ไข ข้ อมูล โดยการเลือกทีจ่ งั หวัดที่ต้องการแก้ ไข โปรแกรมจะ แสดงรายชื่อสถานศึกษาใน
จังหวัดนัน้ ๆ
 ให้ กด

ถ้ าต้ องการเพิ่ม ข้ อมูล ป้อนข้ อมูล แล้ วกด

 ถ้ าต้ องการแก้ ไข ให้ กด
 กด

ในรายการที่ต้องการ ป้อนข้ อมูลที่จะแก้ ไข แล้ วกด

เพื่อบันทึกข้ อมูล
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บทที่ 2 ข้ อมูลพืน้ ฐาน
2.9

ข้ อมูลธนาคาร/บัญชีธนาคาร

เป็ นหน้ าจอสาหรับการสร้ าง ข้ อมูลธนาคารและรายการบัญชีธนาคาร โดย
 ถ้ าต้ องการเพิ่มข้ อมูล ให้ กด
ข้ อมูล

แล้ วป้อนข้ อมูลรหัส ชื่อ แล้ วกด

เพื่อบันทึก

 ถ้ าต้ องการแก้ ไขให้ เลือกข้ อมูลทีต่ ้ องการ ป้อนข้ อมูลที่ต้องการแก้ ไข แล้ วกด
การแก้ ไข
 ถ้ าต้ องการลบข้ อมูลให้ เลือกข้ อมูลที่ต้องการ แล้ วกด

เพื่อบันทึก

เพื่อลบรายการข้ อมูล
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บทที่ 2 ข้ อมูลพืน้ ฐาน
2.10 ข้ อมูลจังหวัด / อาเภอ / ตาบล

เป็ นหน้ าจอสาหรับการสร้ างและแก้ ไข ข้ อมูลชื่อจังหวัด ชื่ ออาเภอ ชื่อตาบล โดยมีการจัดเก็บทังรหั
้ ส และชื่อ
 ถ้ าต้ องการเพิ่มข้ อมูล ให้ กด
ข้ อมูล

แล้ วป้อนข้ อมูลรหัส ชื่อ แล้ วกด

เพื่อบันทึก

 ถ้ าต้ องการแก้ ไขให้ เลือกข้ อมูลทีต่ ้ องการ ป้อนข้ อมูลที่ต้องการแก้ ไข แล้ วกด
การแก้ ไข
 ถ้ าต้ องการลบข้ อมูลให้ เลือกข้ อมูลที่ต้องการ แล้ วกด

เพื่อบันทึก

เพื่อลบรายการข้ อมูล
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บทที่ 2 ข้ อมูลพืน้ ฐาน
2.11 ประเภทค่ าธรรมเนียมการศึกษา

เป็ นหน้ าจอสาหรับการสร้ างและแก้ ไขประเภทค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการ
กาหนดรายการต่าง ๆที่เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียม
 ถ้ าต้ องการเพิ่มข้ อมูล ให้ กด

แล้ วป้อนข้ อมูล แล้ วกด

เพื่อบันทึกข้ อมูล

 ถ้ าต้ องการแก้ ไขให้ เลือกข้ อมูลทีต่ ้ องการ ป้อนข้ อมูลที่ต้องการแก้ ไข แล้ วกด
การแก้ ไข
 ถ้ าต้ องการลบข้ อมูลให้ เลือกข้ อมูลที่ต้องการ แล้ วกด

เพื่อบันทึก

เพื่อลบรายการข้ อมูล
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3. ข้ อมูลวิทยาเขต
3.1

ค่ าธรรมเนียมการศึกษา

เป็ นหน้ าจะสาหรับกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม โดยสามารถกาหนดเป็ น Profile เพื่อนาไปใช้ กาหนดค่า
ให้ กบั แต่ละโปรแกรมวิชา โดย
 ถ้ าต้ องการเพิ่มข้ อมูล ให้ กด
แล้ วป้อนข้ อมูล แล้ วกด
 ถ้ าต้ องการแก้ ไขให้ เลือกข้ อมูลทีต่ ้ องการ ป้อนข้ อมูลที่ต้องการแก้ ไข
 แล้ วจึงทาการเพิ่ม หรื อแก้ ประเภทค่าธรรมเนียม หรื อจานวนเงิน
 แล้ วกด

เพื่อบันทึกข้ อมูล

เพื่อบันทึกการแก้ ไข

 ถ้ าต้ องการลบข้ อมูลให้ เลือกข้ อมูลที่ต้องการ แล้ วกด

เพื่อลบรายการข้ อมูล
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3.2

ข้ อกาหนดการลงทะเบียน

เป็ นหน้ าจอสาหรับการกาหนดจานวนหน่วยกิต ตา่ สุด สูงสุด ที่สามารถลงทะเบียนได้ ในแต่ละภาค
การศึกษา โดยโปรแกรม จะทาการสร้ างรายการทังหมด
้
แล้ วให้ ป้อนข้ อมูล
 แล้ วกดปุ่ ม แล้ วกด

เพื่อบันทึกการแก้ ไข
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3.3

ปฏิทินการศึกษา

เป็ นหน้ าจอสาหรับการกาหนดปฏิทินการศึกษา โดยสามารถกาหนดแยก วิทยาเขต และปี /ภาคการศึกษา
โดยแสดงรายการปฏิทินแยกตามระดับการศึกษา
 ถ้ าต้ องการเพิ่มข้ อมูล ให้ กด
แล้ วป้อนข้ อมูล แล้ วกด
 ถ้ าต้ องการแก้ ไขให้ เลือกข้ อมูลทีต่ ้ องการ ป้อนข้ อมูลที่ต้องการแก้ ไข
 แล้ วจึงทาการเพิ่ม หรื อแก้ ประเภทค่าธรรมเนียม หรื อจานวนเงิน
 แล้ วกด

เพื่อบันทึกข้ อมูล

เพื่อบันทึกการแก้ ไข

 ถ้ าต้ องการลบข้ อมูลให้ เลือกข้ อมูลที่ต้องการ แล้ วกด

เพื่อลบรายการข้ อมูล
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3.4

โปรแกรมวิชาที่เปิ ดสอน

เป็ นหน้ าจอสาหรับกาหนดโปรแกรมวิชาที่เปิ ดสอนของแต่ละวิทยาเขต โดยเมื่อเลือก ระดับการศึกษาและ
คณะ โปรแกรม จะแสดงรายการโปรแกรมวิชา และประเภทเวลาเรี ยนให้ เลือก
 ถ้ าต้ องการเพิ่มข้ อมูล ให้ กด
 แล้ วกด

แล้ วป้อนข้ อมูล

เพื่อบันทึกการแก้ ไข
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3.5

รายวิชาที่เปิ ดสอน

เป็ นหน้ าจอสาหรับกาหนดรายวิชาที่เปิ ดสอน โดยต้ องระบุวิทยาเขต ระดับการศึกษา และคณะ โปรแกรม
จะแสดงรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนของแต่ละคณะ
 ถ้ าต้ องการเพิ่มข้ อมูล ให้ กด
 ถ้ าต้ องการเพิ่มกลุม่ เรี ยน

แล้ วเลือกรายวิชา แล้ วกด
เพื่อสร้ างกลุม่ เรี ยน

 ถ้ าต้ องการลบข้ อมูลให้ เลือกข้ อมูลที่ต้องการ แล้ วกด
 แล้ วกด

เพื่อบันทึกข้ อมูล

เพื่อลบรายการข้ อมูล

เพื่อบันทึกการแก้ ไข
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3.6

กาหนดกระเช้ ารายวิชา

เป็ นหน้ าจอสาหรับการสร้ างกระเช้ ารายวิชาของแต่ละ กลุม่ เรี ยน โดยต้ องกาหนดวิทยาเขต คณะ โปรแกรม
วิชา โปรแกรม จะแสดงกลุม่ เรียนและรายวิชาให้ เลือกเพื่อกาหนดลงกระเช้ า
 ให้ เลือกรายวิชาทีต่ ้ องการ กด
 หรื อเลือกรายวิชาที่ต้องการ กด
 แล้ วกด

เพื่อเพิ่มรายวิชาในกระเช้ า
เพื่อลดรายวิชาในกระเช้ า

เพื่อบันทึกการแก้ ไข
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3.7

กาหนดรูปแบบค่ าใช้ จ่าย

เป็ นหน้ าจะสาหรับการกาหนดรูปค่าใช้ จา่ ย ของแต่ละประเภทการทารายการ เช่นการขึ ้นทะเบียน
การลงทะเบียน โดยกาหนดได้ ตามวิทยาเขต
 -ให้ เลือกรายวิชาที่ต้องการ กด

เพื่อเพิ่มรายวิชาในกระเช้ า

 หรื อเลือกรายวิชาที่ต้องการ กด

เพื่อลดรายวิชาในกระเช้ า

 แล้ วกด

เพื่อบันทึกการแก้ ไข
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3.8

กาหนดค่ าธรรมเนียมของแต่ ละโปรแกรมวิชา

เป็ นหน้ าจอสาหรับการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม ให้ กบั แต่ละโปรแกรมวิชา โดยกาหนดวิทยาเขต คณะ
สาขา แล้ วเลือกอัตราค่าธรรมเนียมให้ กบั แต่ละโปรแกรม
 แล้ วกด

เพื่อบันทึกการแก้ ไข
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4. ข้ อมูลนักศึกษา
ข้ อมูลนักศึกษา เป็ นกลุม่ ของการจัดการข้ อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลของนักศึกษา
รายการเมนูในส่วนเมนูรายงาน/สอบถามข้ อมูล ประกอบด้ วย
 ประวัตินกั ศึกษา
- ข้ อมูลประวัตินกั ศึกษา
 สถิติการลงทะเบียนรายวิชา - ข้ อมูล

รูป : เมนูข้อมูลนักศึกษา
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4.1

ประวัตินักศึกษา

การเข้ าสูห่ น้ าจอประวัตินกั ศึกษานัน้ ผู้ใช้ จะต้ องทาการเลือกกรอกข้ อมูลที่ใช้ ในการค้ นหาประวัตินกั ศึกษา
แล้ วค้ นหาข้ อมูลหลังจากนันจะแสดงข้
้
อมูลจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน

รูป : หน้ าประวัตนิ ักศึกษา
การพิมพ์รายงานประวัตินกั ศึกษา
ผู้ใช้ สามารถพิมพ์รายงานประวัตนิ กั ศึกษา ได้ โดยกดปุ่ ม
ข้ อมูลรายงานให้ ผ้ ใู ช้ สามารถพิมพ์รายงานออกมาในรูปแบบเอกสารได้

หลังจากนันระบบจะแสดง
้
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4.2

กลุ่มนักศึกษา

การเข้ าสูห่ น้ าจอกลุม่ นักศึกษานัน้ ผู้ใช้ จะต้ องทาการเลือกข้ อวิทยาเขต , ภาคการศึกษา / ปี การศึกษา , ระดับ
วุฒิการศึกษา , คณะ , สาขาวิชา และประเภทเวลาเรียน หลังจากนันจะแสดงข้
้
อมูลจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน

รูป : หน้ ากาหนดกลุ่มนักศึกษา
หน้ ากาหนดกลุม่ นักศึกษา ในส่วนที่ แสดงโปรแกรม – กลุม่ ในรู ปแบบของ Tree ที่อยู่ทางด้ านซ้ าย โดย
โครงสร้ างในการแสดงมี 3 ระดับ คือ
 ข้ อมูลมหาวิทยาลัย แสดงที่สว่ นบนสุดของ Tree
 ข้ อมูลโปรแกรมวิชา แสดงเป็ นอันดับที่ 2 ของ Tree อยูภ่ ายใต้ มหาวิทยาลัย
 ข้ อมูลกลุม่ นักศึกษา แสดงเป็ นอันดับที่ 3 ของ Tree อยูภ่ ายใต้ โปรแกรมวิชา
การจัดการกาหนดกลุม่ นักศึกษา
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-

หลังจากผู้ใช้ ได้ ทาการเลือกกลุม่ นักศึกษาเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วหากจะทาการ
เพิ่มนักศึกษาในกลุม่ นักศึกษานันสามารถท
้
าได้ 2 วิธี
1. จาการก าหนด รหั ส นั ก ศึ ก ษาเริ่ มต้ น และ จ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ ต้ องการ แล้ วกดปุ่ ม
หลังจากนันจะแสดงในข้
้
อมูลอัตโนมัติ
2. สามารถเพิ่มหรื อแก้ ไข นักศึกษาได้ โดย กด
หรื อหากไม่ต้องการข้ อมูลนักศึกษาคนนัน้

-

ทาได้ โดยกดปุ่ ม
เพื่อทาการลบข้ อมูลที่ต้องการ
หลังจากที่ผ้ ใู ช้ ที่ทาการจัดการกับข้ อมูลเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว หากต้ องการบันทึกข้ อมูล ให้ กดปุ่ ม
ระบบจะบันทึกข้ อมูลในตารางทังหมดเข้
้
าสูร่ ะบบ แต่ถ้าหากผู้ใช้ ไม่กดบันทึกระบบจะ
ไม่บนั ทึกข้ อมูลใดๆเลย
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5. ลงทะเบียนเรี ยน
ลงทะเบียนเรี ยน เป็ นกลุม่ ของการจัดการข้ อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา
รายการเมนูการลงทะเบียน ประกอบด้ วย
 ลงทะเบียนเรียน
- ข้ อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา
 เพิ่ม/ลดรายวิชา
- ข้ อมูลเพิ่ม/ลดวิชาที่ลงทะเบียน
 ถอนรายวิชา
- ข้ อมูลถอดถอนรายวิชา
 ขอรักษาสภาพนักศึกษา
- ข้ อมูลการขอรักษาสภาพนักศึกษา
 ตรวจสอบผลการลงทะเบียน - ข้ อมูลตรวจสอบผลการลงทะเบียน
 อนุมตั ิใบขอลงทะเบียน
- ข้ อมูลการอนุมตั ใิ บขอลงทะเบียน
 ประมวลผลใบลงทะเบียน
- ข้ อมูลประมวลผลใบลงทะเบียน
 ค้ นหารายการใบขอลงทะเบียน - ข้ อมูลการค้ นหารายการใบขอลงทะเบียน

รูป : เมนูลงทะเบียนเรียน
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5.1

ลงทะเบียนเรียน
การเข้ าสูก่ ารลงทะเบียนเรี ยนนันนั
้ น้ ผู้ใช้ จะต้ องทาการเลือกกรอกข้ อมูลที่ใช้ ในการค้ นหาประวัตินกั ศึกษา

แล้ วให้ กด

หลังจากนันจะแสดงข้
้
อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา

รูป : หน้ าลงทะเบียนเรียน
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