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เวอร์์ชััน 1.0.0

ข้้อมููลส่วนตััว

เล้อกเพ้�อเข้้าสู่่หน้าหลัก

ชั้�นเรียนที�นักเรียนศึึกษา

อยู่

รหัส่นักเรียน

ส่ำาหรับ้โรง เรียนที� ใช้้

ร ะ บ้ บ้ ซ้ื้� อ ข้ อ ง แ ล ะ

ส่หกรณ์์ ส่ามูารถดู้ยอด้

เงินค้งเหล้อได้้

กระดิ้�งแจ้้งเต้ัอนเมู้�อมีูข้้อค้วามู

เข้้า หากต้ัองการเปลี�ยนส่ถานะ

ข้องข้้อค้วามู ให้กด้จุ้ด้ 3 จุ้ด้

ข้้อมููลช้้�อ - นามูส่กุล และ

รูปภาพนักเรียน

หากค้ลิกที�ตััว QR Code  

จ้ะมีูบั้ตัรนักเรียนดิ้จิ้ทัล

แส่ด้งขึ้�นมูา ค้รูส่ามูารถ

ส่แกนเพ้�อเช็้ค้ช้้�อนักเรียน

ได้้

ค้ะแนนพฤติักรรมูที�ค้ง

เหล้อ

3 เมูนูลัด้ 

(ส่ามูารถเล้อกใช้้จ้ากตัรงนี�หร้อจ้ากหน้าหลักได้้ )

ตััวอย่างบั้ตัรดิ้จิ้ทัลข้อง

นักเรียนนักเรียนส่ามูารถช้ำาระเงิน

ได้้โด้ยให้ผู้ข้ายส่แกน

บ้าร์โค้้ด้นี�
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ข้้อมููลส่วนตััว (ด้้านการเรียน)

เลืือก สถิิติิเวลาเรีียน

ส่ามูารถ เ ล้ อก ช่้ ว ง เวล า ที�

ต้ัองการดู้ส่ถิติัการเข้้า - ออก

โรงเรียนได้้

ส่ามูารถดู้ส่ถิติัการ

เข้้า - ออกโรงเรียนได้้อย่าง

ง่ายด้ายด้้วยแผนภูมิูรูป

วงกลมู

สี่ต่ัางๆ จ้ะแส่ด้งส่ถานะที�

แตักต่ัางกัน

ข้้อมููลส่วนตััว (ด้้านสุข้ภาพ)

เลืือก สุขภาพ

ส่ามูารถดู้ข้้อมููลสุ่ข้ภาพข้อง

นักเรียนได้้

เวอร์์ชััน 1.0.0



3

เวอร์์ชััน 1.0.0

ตัารางเรียน

เลืือก ติารีางเรีียน

 ผู้ปกค้รองและนักเรียนส่ามูารถเข้้ามูาเช็้ค้ตัารางเรียนได้้ที�เมูนู 

“ติารีางเรีียน” เพ้�อดู้ตัารางเรียนได้้ในแต่ัละวัน
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เลืือก วันทีี่�ต้ิองการี

ดููติารีางเรีียน 

ข้้อมููลตัารางเรียน

ข้อง วัน ที� เ ล้ อกจ้ะ

แส่ด้งด้้านล่าง 

ตัารางเรียน (ต่ัอ)
 เมู้�อเล้อกวันที�ต้ัองการดู้ตัารางเรียน ก็จ้ะมีูข้้อมููลวิช้า, รหัส่, ระดั้บ้ชั้�น, 

ห้อง, ผู้ส่อน และเวลาเรียนปรากฎอยู่ด้้านล่างปฏิิทิน

เวอร์์ชััน 1.0.0
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เวอร์์ชััน 1.0.0

การบ้ัาน

เลืือก การีบ้้าน

การบ้้านวิช้าต่ัางๆ ที�คุ้ณ์ค้รูส่่งเข้้ามูาจ้ะ

แส่ด้งในหน้านี� หากข้้อค้วามูไหนมีู

สั่ญลักษณ์์รูปค้ลิปแนบ้มูาด้้วยแส่ด้งว่า

ข้้อค้วามูนั�นมีูการแนบ้รูปภาพ/ไฟล์ เข้้า

มูาด้้วย

  หมายเหตุิ

     จุ้ด้สี่ฟ้าด้้านหน้า หมูายถึง ข้้อค้วามู

นั�นยังไมู่ถูกเปิด้อ่าน
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 เมู้�อกด้เปิด้ข้้อค้วามูจ้ะมีูรายละเอียด้ข้องการบ้้านในแต่ัละวิช้า 

ดั้งรูปภาพด่้านล่าง

การบ้ัาน (ต่ัอ)

ช้้�อวิช้า
ช้้�อค้รูที�สั่�งการบ้้าน

วันที�สั่�งการบ้้าน
วันกำาหนด้ส่่งการบ้้าน

รายละเอียด้เพิ�มูเติัมูหร้อบ้างค้รั�ง

คุ้ณ์ค้รูอาจ้มีูการแนบ้รูปภาพ/ไฟล์เข้้า

มูาด้้วย ดั้งภาพ ซึื้�งเราส่ามูารถค้ลิกที�

รูปภาพ/ไฟล์ เพ้�อด้าวน์โหลด้มูาเก็บ้ไว้

ในเค้ร้�องได้้เช่้นกัน

เวอร์์ชััน 1.0.0
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เวอร์์ชััน 1.0.0

 ผลการเรียน

เลืือก ผลการีเรีียน

เลืือก ปีีการีศึึกษา

เลืือก เที่อม

เลืือก ถัิดูไปี

ช้้�อวิช้า

วันที�สั่�งการบ้้าน
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 ผลการเรียน (ต่ัอ)
 ผู้ปกค้รองและนักเรียนส่ามูารถเข้้ามูาดู้ผลการเรียนในแต่ัะละวิช้า โด้ย

เล้อกดู้ในแต่ัละปีการศึึกษาหร้อเทอมูได้้

เวอร์์ชััน 1.0.0
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เวอร์์ชััน 1.0.0

แจ้้งลาหยุด้

การแจ้้งลาหยุด้ส่ามูารถเล้อกได้้ว่า

จ้ะ “ลาเต็ัมูวัน” หร้อ “ลาค้รึ�งวัน”

เลืือกท ี� ลาหยุดูเน่�องจาก 

เพ้�อเล้อกส่าหาเหตุัการลา

เลืือก วันทีี่�ลา (วัันเร่ิ่�มต้้น)

เลืือก ลาถึิงวันทีี่� (วัันสุุดท้าย)

เลืือก ถัิดูไปี
หมายเหตุิ

    กริ่ณีีลืาวัันเดียวั ให้้ใสุ่วัันที�

ลืาแลืะลืาถึึงวัันที�ให้้ต้ริ่งกัน
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แจ้้งลาหยุด้ (ต่ัอ)

ส่ามูารถแนบ้รูปภาพได้้

ส่ามูารถใส่่รายละเอียด้เพ้�อชี้�แจ้งเหตุัผล

การลาเพิ�มูเติัมูได้้

กรณี์ต้ัองการให้ค้นอ้�นติัด้ต่ัอได้้ในวันที�

ลา ให้เพิ�มูข้้อมููลส่่วนนี�ลงไป หากไมู่

ส่ะด้วกก็ส่ามูารถเว้นส่่วนนี�ได้้

ตัรวจ้ส่อบ้ข้้อมููลให้ค้รบ้ถ้วน

ก่อนเล้อก “ย่นยัน” 

เลืือก ถัิดูไปี

แส่ด้งรายละเอียด้ข้้อมููลการแจ้้งลา

เวอร์์ชััน 1.0.0
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เวอร์์ชััน 1.0.0

เติัมูเงิน

เลืือก เติิมเงิน

เลืือกจำำานวันเง่นที�จำะเต่้ม

แสุดงข้้อมูลืผูู้้ใช้้

แลืะยอดเง่นคงเห้ลืือ
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แส่ด้งรายละเอียด้การเติัมูเงิน

ตัรวจ้ส่อบ้ข้้อมููลให้ถูกต้ัองก่อนกด้ย้นยัน

เติัมูเงิน (ต่ัอ)

นำา QR Code จ่้ายผ่านพร้อมูเพย์

หมายเหตุิ

    โริ่งเรีิ่ยนจำะต้้องผูู้กริ่ะบบบัญชี้กับทาง

ธนาคาริ่ ถึึงจำะใช้้งานริ่ะบบเต่้มเง่นได้

เลืือก ย่นยัน

เวอร์์ชััน 1.0.0
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เวอร์์ชััน 1.0.0

ร้านค้้า/สหกรณ์์โรงเรียน

เลืือก ร้ีานค้้า/สหกรีณ์์โรีงเรีียน

เลืือก ร้ีานอาหารี

แส่ด้งยอด้เงินค้งเหล้อ
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ร้านค้้า/สหกรณ์์โรงเรียน (ต่ัอ)

เลืือก สินค้้าทีี่�ต้ิองการี

ใสุ่ จำานวน ที�ต้้องการิ่

หากต้ัองการเพิ�มูจ้ำานวน ให้กด้เค้ร้�องหมูาย 

หากต้ัองการลด้จ้ำานวน ให้กด้เค้ร้�องหมูาย

เลืือก ถัิดูไปี

แสุดงจำำานวันสุ่นค้า

ทั�งห้มดในริ่ถึเข็้น

เวอร์์ชััน 1.0.0



15

เวอร์์ชััน 1.0.0

แส่ด้งรายละเอียด้การช้ำาระเงิน

ตัรวจ้ส่อบ้ค้วามูถูกต้ัองก่อนช้ำาระเงิน

ร้านค้้า/สหกรณ์์โรงเรียน (ต่ัอ)

ริ่ะบุริ่หั้สุ PIN

เพืื่�อยืนยันการิ่ช้ำาริ่ะเง่น

เลืือก ชำำารีะเงิน
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ร้านค้้า/สหกรณ์์โรงเรียน (ต่ัอ)
 เมู้�อทำาการช้ำาระเงินผ่าน “แอปีพลิเค้ชัำน” เรียบ้ร้อยแล้ว จ้ะปรากฎ

ข้้อค้วามูว่า “ที่ำารีายการีสำาเร็ีจ” ส่ามูารถกด้ปิด้กล่องข้้อค้วามูได้้เลย

 

เวอร์์ชััน 1.0.0
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เวอร์์ชััน 1.0.0

ค่้าเทอมู

ยอด้แจ้้งช้ำาระค่้าเทอมู/ใบ้แจ้้งค่้าใช้้จ่้าย

ต่ัางๆ ให้นักเรียนและผู้ปกค้รอง

รับ้ทราบ้ ส่ามูารถกด้เข้้าไปดู้รายละเอียด้

ค่้าเทอมู/ใบ้แจ้้งค่้าใช้้จ่้ายต่ัางๆ ได้้

หมายเหตุิ

    สี่เขี้ยว หมูายถึง ช้ำาระแล้ว

    สี่ส้่มู   หมูายถึง ยังไมู่ได้้ช้ำาระ

เลืือก ค่้าเที่อม



18

ค่้าเทอมู (ต่ัอ)
 ผู้ปกค้รองและนักเรียนส่ามูารถกด้เข้้ามูาดู้รายละเอียด้ค่้าเทอมู/ใบ้

แจ้้งค่้าใช้้จ่้าย จ้ะแส่ด้งรายละเอียด้ค่้าใช้้จ่้ายต่ัางๆ ที�ทางโรงเรียนแจ้้งมูา

หากมีูการช้ำาระเงินบ้างส่่วนแล้ว จ้ะมีูการแจ้้งให้ทราบ้ใน

ส่่วนนี�ว่า “ชำำารีะแล้วบ้างส่วน” พร้อมูแจ้้งจ้ำานวนเงินที�

ได้้ช้ำาระและวันที�ที�ได้้ทำาการช้ำาระเงินไปแล้ว

เวอร์์ชััน 1.0.0
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เวอร์์ชััน 1.0.0

ปฏิิทินโรงเรียน

เลืือก ปีฏิิทิี่นโรีงเรีียน

เลืือก วันทีี่� ที�ต้ัองการดู้ปฏิิทินโรงเรียน

แส่ด้งข้้อมููลกิจ้กรรมูต่ัางๆ ที�โรงเรียนลง

ไว้ จ้ะปรากฏิด้้านล่าง ตัามูตััวอย่าง

หมายเหตุิ
      วงสี่เขี้ยว หมูายถึง มีกิจกรีรีม

      วงสี่แด้ง  หมูายถึง วัดูหยุดู
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ข้้อมููลข่้าวสาร

เลืือก ข้อมูลข่าวสารี

ข่้าวส่ารหร้อประกาศึต่ัางๆ จ้ากทาง

โรงเรียนจ้ะถูกแส่ด้งในหน้านี� 

หมายเหตุิ

     จุ้ด้สี่ฟ้าหน้าข้้อค้วามู หมูายถึง 

ข้้อค้วามูนั�นยังไมู่ถูกเปิด้อ่าน

เวอร์์ชััน 1.0.0
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เวอร์์ชััน 1.0.0

รายงาน (รายงานการเข้้าเรียน)

เลืือก รีายงาน

เลืือก รีายงานการีมาเรีียน
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รายงาน (รายงานการเข้้าเรียน) ต่ัอ

ส่ามูารถดู้ประวัติัส่ถิติัการ

เข้้าเรียนได้้เช่้นกัน

ส่ามูารถดู้ส่ถิติัการเข้้าเรียนในรูปแบ้บ้

ปฏิิทินรายเด้้อนได้้ โด้ยแต่ัละสี่นั�นจ้ะบ้อก

ถึงส่ถานะการเข้้าเรียนอย่างชั้ด้เจ้น 

เล้อก       เพ้�อกรองข้้อมููลช่้วงเวลาที�ต้ัองการได้้

เลืือก ปีฏิิทิี่น

เพ้�อดู้เวลาเข้้า-ออกโรงเรียน

เลืือก ปีรีะวัติิ

เวอร์์ชััน 1.0.0
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เวอร์์ชััน 1.0.0

รายงาน (รายงานการลาหยุด้)

เลืือก รีายงาน

เลืือก รีายงานการีลาหยุดู
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รายงาน (รายงานการลาหยุด้) ต่ัอ

แส่ด้งส่รุปยอด้การลาทั�งหมูด้ ส่ามูารถเข้้าไป

ดู้รายละเอียด้การลาได้้ในแต่ัละวันได้้

หมายเหตุิ

     จุ้ด้สี่ฟ้า    หมูายถึง รีอการีอนุมัติิ

      จุ้ด้สี่เขี้ยว หมูายถึง การีลานั�นไดู้รัีบ้การีอนุมัติิแล้ว

      จุ้ด้สี่แด้ง  หมูายถึง ไม่อนุมัติิ

ส่ามูารถดู้ส่รุปยอด้การลาทั�งหมูด้ได้้

เมู้�อกด้เข้้ามูา จ้ะแส่ด้งรายงานการลา

อย่างละเอียด้

แส่ด้งส่ถานะข้องการลา

หมายเหตุิ
  สี่ฟ้า   หมูายถึง รีอการีอนุมัติิ

       สี่เขี้ยว หมูายถึง ผ่านการีอนุมัติิแล้ว

  สี่แด้ง  หมูายถึง ไม่อนุมัติิ

              สี่มู่วง   หมูายถึง ยกเลิกการีลา

 

เวอร์์ชััน 1.0.0



25

เวอร์์ชััน 1.0.0

รายงาน (ยกเลิกการลาหยุด้) 

เลืือก รีายงาน

เลืือก รีายงานการีลาหยุดู



26

เวอร์์ชััน 1.0.0

รายงาน (ยกเลิกการลาหยุด้) ต่ัอ 

เล้อกวันที�จ้ะทำาการข้อยกเลิกการลา

เล้อก       เพ้�อทำาการยกเลิกการลา

ส่ถานะจ้ะเปลี�ยน จ้าก “รีอผลอนุมัติิ

จากเจ้าหน้าทีี่�” เป็น “ค้ำาร้ีองถูิกยกเลิก

แล้ว” ตัรงด้้านล่าง
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เวอร์์ชััน 1.0.0

รายงาน (รายงานการเติัมูเงิน)

เลืือก รีายงาน

เลืือก รีายงานการีเติิมเงิน
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เวอร์์ชััน 1.0.0

รายงาน (รายงานการเติัมูเงิน) ต่ัอ

ส่ามูารถเล้อกวันที� 

เพ้�อดู้รายละเอียด้

การเติัมูเงิน

แส่ด้งรายละเอียด้

การเติัมูเงิน และ

ยอด้เงินค้งเหล้อ

 ผู้ปกค้รองและนักเรียนส่ามูารถกด้เข้้ามูาดู้รายละเอียด้การเติัมูเงิน 

โด้ยทำาการเล้อก “รีายงานการีเติิมเงิน” และระบุ้ วันที� เด้้อน ปี เพ้�อทำาการดู้

รายละเอียด้การเติัมูเงินย้อนหลังได้้ตัามูต้ัองการ

หมายเหตุิ

       สี่ฟ้า    หมูายถึง วันปัีจจุบั้น

       สี่เขี้ยว หมูายถึง วันทีี่�มีการีเติิมเงิน
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เวอร์์ชััน 1.0.0

รายงาน (รายงานการซ้ื้�อข้าย)

เลืือก รีายงาน

เลืือก รีายงานการีซ่ื้�อขาย
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เวอร์์ชััน 1.0.0

 ผู้ปกค้รองและนักเรียนส่ามูารถกด้เข้้ามูาดู้รายละเอียด้การซ้ื้�อสิ่นค้้า

โด้ยทำาการเล้อก “รีายงานการีซ่ื้�อขายสินค้้า” และระบุ้ วันที� เด้้อน ปี เพ้�อ

ทำาการดู้รายละเอียด้การซ้ื้�อสิ่นค้้าย้อนหลังได้้ตัามูต้ัองการ

หมายเหตุิ

       สี่ฟ้า    หมูายถึง วันปัีจจุบั้น

       สี่เขี้ยว หมูายถึง วันทีี่�มีการีซ่ื้�อขาย

  

รายงาน (รายงานการซ้ื้�อข้าย) ต่ัอ

ส่ามูารถเล้อกวันที� 

เพ้�อดู้รายละเอียด้

การซ้ื้�อข้าย

แส่ด้งรายละเอียด้

รายการการซ้ื้�อข้าย

สิ่นค้้าต่ัางๆ ในวันนั�นๆ
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เวอร์์ชััน 1.0.0

รายงาน (รายงานค้ะแนนพฤติักรรมู)

เลืือก รีายงาน

เลืือก รีายงานค้ะแนนพฤติิกรีรีม
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เวอร์์ชััน 1.0.0

รายงาน (รายงานค้ะแนนพฤติักรรมู) ต่ัอ

แส่ด้งรายละเอียด้

รายงานค้ะแนน

พฤติักรรมู

แส่ด้งค้ะแนนค้งเหล้อ

 ส่ามูารถดู้รายละเอียด้ “การีถูิกเพิ�มค้ะแนนพฤติิกรีรีม” และ 

“การีถูิกลดูค้ะแนนพฤติิกรีรีม”  ได้้ อีกทั�งยังส่ามูารถดู้ค้ะแนนพฤติักรรมู

ค้งเหล้อได้้จ้ากแถวล่างสุ่ด้ 

สีุเขี้ยวั ห้มายถึึง 

ถูึกเพ่ื่�มคะแนน

พื่ฤต่้กริ่ริ่ม

สีุแดง ห้มายถึึง 

ถูึกลืดคะแนน

พื่ฤต่้กริ่ริ่ม
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เวอร์์ชััน 1.0.0

เลืือก ตัิ�งค่้า

เลืือก จัดูการีผู้ใช้ำ

ตัั�งค่้า (จั้ด้การผู้ใช้้)
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เวอร์์ชััน 1.0.0

ตัั�งค่้า (จั้ด้การผู้ใช้้) ต่ัอ

กรณี์ผู้ปกค้รองมีูลูกมูากกว่า 1 ค้น ส่ามูารถ

เพิ�มูลูกค้นที� 2 เข้้าได้้เลย ไมู่จ้ำาเป็นต้ัอง

ออกจ้ากระบ้บ้แล้วเข้้าล็อกอินใหมู่ 

ปีล. สามารีถิเพิ�ม User ไดู้ไม่จำากัดู

เลืือก เพิ�มผู้ใช้ำ

ใส่่ช้้�อโรงเรียน
ใส่่รหัส่ นร.ข้องลูกค้นที� 2

ใส่่วันเด้้อนปีเกิด้ ข้องลูกค้นที� 2

เลืือก เข้าสู่รีะบ้บ้
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เวอร์์ชััน 1.0.0

ตัั�งค่้า (แสด้งรหัสบััตัรประช้าช้นบัางส่วน)

เลืือก ตัิ�งค่้า

เลืื�อนปุุ่�ม แสดูงรีหัสบั้ติรีปีชำชำ.บ้างส่วน
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ค้ลิกที�ตััว QR Code  จ้ะมีูบั้ตัรนักเรียน

ดิ้จิ้ทัลแส่ด้งขึ้�นมูา

เลข้บั้ตัรประช้าช้นจ้ะปรากฎเพียงบ้าง

ส่่วนบ้นบั้ตัรดิ้จิ้ทัลข้องนักเรียน

เวอร์์ชััน 1.0.0

 เมู้�อทำาการเล้�อนปุ�มู “แสดูงรีหัสบั้ติรีปีชำชำ.บ้างส่วน” แล้ว รหัส่

บั้ตัรประช้าช้นจ้ะปรากฎอยู่บ้นบั้ตัรดิ้จิ้ทัลในหน้าข้้อมููลส่่วนตััว ซึื้�งต้ัอง

ทำาการเล้อกที� Qr Code บั้ตัรดิ้จิ้ทัลจึ้งจ้ะปรากฎขึ้�นและแส่ด้งรหัส่บั้ตัร

ประช้าช้นบ้างส่่วนขึ้�น

ตัั�งค่้า (แสด้งรหัสบััตัรประช้าช้นบัางส่วน) ต่ัอ
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เวอร์์ชััน 1.0.0

การเปลี�ยนภาษา

เลืือก ตัิ�งค่้า

เลืือก เปีลี�ยนผู้ใช้ำ
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เวอร์์ชััน 1.0.0

การเปลี�ยนรหัส Pin (พิน)

เลืือก เปีลี�ยนรีหัส PIN

ค้รั�งแรกให้กรอกกรหัส่พิมูเดิ้มูก่อน 

จ้ากนั�นให้ใส่่รหัส่พินใหมู่เข้้าไป

เลืือก ตัิ�งค่้า
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เวอร์์ชััน 1.0.0

ช่้องทางติัด้ต่ัอบัริษัท

เลืือก ตัิ�งค่้า เลืือก เกี�ยวกับ้เรีา

แส่ด้งข้้อมููลช่้องทางการติัด้ต่ัอบ้ริษัท



เวอร์์ชััน 1.0.0

ข้้อเสนอแนะ/บัริการลูกค้้า

เลืือก ข้อเสนอแนะ/บ้ริีการีลูกค้้า

หากผู้ใช้้ทุกท่านมีูค้ำาแนะนำาเพิ�มูเติัมู

เกี�ยวกับ้ระบ้บ้ ส่ามูารถแจ้้งให้ทาง

บ้ริษัททราบ้ได้้จ้ากเมูนู“ข้อเสนอแนะ”
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Call Center

Tel : 02-029-9373

       086-776-0840

Email : KHURANA4@HOTMAIL.COM

บริ์การ์ให้้คำำาปรึ์กษาโดยพนักงานท่ี่�ม่ีคำวามีเช่ั�ยวชัาญ

บริ์ษัที่ จัับจ่ัาย คำอร์์ปอเร์ชัั�น จัำากัด

812/36 ซอยจัรั์ญสนิที่วงศ์์ 3

ถนนจัรั์ญสนิที่วงศ์์ แขวงท่ี่าพร์ะ

เขตบางกอกให้ญ่ กรุ์งเที่พมีห้านคำร์ 10600

เลขปร์ะจัำาตัวผู้้้เส่ยภาษ่ 0-1055-59067-81-3


