
การใชงานระบบตัดเกรด และสงเกรด 

ผานระบบอนิเตอรเน็ต

กลุมงานสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน

พัฒนาระบบ โดย

ดร.เจษฎา  โพนแกว



การเขาระบบตัดเกรด



การเขาระบบตัดเกรด



ระบบเมนูภายในและการเปล่ียนรหัสผาน



การพมิพเอกสารประกอบการสงขอสอบ



การพมิพเอกสารประกอบการสงขอสอบ



การเตรยีมขอมูลกอนการตัดเกรด



การเตรยีมขอมูลกอนการตัดเกรด



การตัดเกรด แบบองิกลุม T-score



การตัดเกรด แบบองิกลุม T-score



การตัดเกรด แบบองิกลุม T-score



การตัดเกรด แบบองิกลุม T-score



การตัดเกรด แบบองิกลุม T-score ปรับชวงเอง



การตัดเกรด แบบองิกลุม T-score ปรับชวงเอง



การตัดเกรด แบบองิกลุม T-score หลังการอนุมัติ



การตัดเกรด แบบองิกลุม T-score หลังการอนุมัติ



การตัดเกรด T-score นอกกลุม



การตัดเกรด T-score นอกกลุม



การตัดเกรด ระบบองิเกณฑ



การตัดเกรด ระบบองิเกณฑ



การตัดเกรด นักศึกษาเรยีนรวม



การตัดเกรด นักศึกษาเรยีนรวม



การตัดเกรด  (ไอ) กรณ ี“ขาดสอบ”



การตัดเกรด I (ไอ) กรณ ี“ขาดสงงาน”



การพมิพใบนําสงผลการเรยีน



การพมิพใบนําสงผลการเรยีน

กรณรีายวชิา GE ใหนําสง สงเสรมิฯ ไมตองผานประธานสาขาวชิา



ขอมูลสนับสนุนการสอน



กําหนดการรายงานขอมูลไมสงผลการเรยีน เทอม 2/59

ลําดับ
ที่ รายละเอียด

กําหนดสง
ผลการเรียน

กําหนดการ
รายงาน

1 รายวิชาที่มีผูเรียนเปน
นักศึกษาปสุดทายทีก่ําลงั
จะสําเร็จการศึกษา

26 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2560

2 รายวิชาปกติ 2 มิ.ย. 2560 4 มิ.ย. 2560

3 รายวิชา GE หรือ วิชาที่
มีผูเรียน 300 คน ขึ้นไป

9 มิ.ย. 2560 11 มิ.ย. 2560



http://web62.sskru.ac.th/regis2009/regis.html
   1. ปฏทิินการศึกษา

   2. สถติินักศึกษา

   3. สารสนเทศคูมือนักศึกษา ประกอบดวย 6 หมวด

      3.1 ประวัติมหาวิทยาลัย

      3.2 ขอบังคับ ระเบยีบ ประกาศตางๆ

      3.3 ระเบยีบการเงนิ

      3.4 ระเบยีบ ประกาศ งานพัฒนานักศึกษา

      3.5 แนวปฏบิัติสนับสนุนการเรยีนการสอน

      3.6 หลักสูตรท่ีเปดสอน

   4. หลักสูตรของมหาวิทยาลัย

   5. ระบบอนุมัติสําเร็จการศึกษา

   6. หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป GE

สารสนเทศกลุมงานสงเสรมิฯ



การอนุมัติ สําเร็จการศึกษา

1. เขาระบบ ดวยรหัสบัตรประชาชน ท้ังสองบรรทัด

2. คลกิ ตรวจสอบคํารอง

3. คลกิ อนุมัติ เปนรายบุคคล แลวบันทึกขอมูล

4. กรณี มีปญหาหรอืขัดของ ใหติดตอ งานทะเบยีน



การเห็นชอบอนุมัติผลการศึกษา



อาจารยผูสอนรายวิชา หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป GE

1. เอกสารประกอบการสอน และขอสอบ สามารถขออนุญาตถาย

เอกสาร ท่ีเอกสารการพมิพ จากสวนของ GE ได โดยนําสงตนฉบับและบันทึกขอ

ถายเอกสาร ท่ีสงเสรมิฯ ลวงหนา เพื่อขออนุญาตรองวิชาการ ประมาณ 1-2 วัน

2. ใหสง มคอ. 3 เปนเอกสาร และไฟล ท่ีสงเสรมิฯ กอนเปดภาคเรยีน 2 

สัปดาห

3. ใหนําสงผลการเรยีน เพื่ออนุมัติผลการเรยีน แกนักศึกษา ภายใน 3 

สัปดาห ตามประกาศมาตรฐานกํากับการสงผลการเรยีนฯ

4. ใหนําสง มคอ. 5 เปนเอกสาร และไฟล ท่ีสงเสรมิฯ หลังปดภาคเรยีน

ประมาณ 1 เดอืน

5. อาจารยสามารถบันทึกขอใชวัสดุ หรอื ไปราชการ ในสวนท่ีเก่ียวของ

กับ รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป โดยตองไดรับการอนมัุติจากรองวิชาการ



การตรวจสอบวุฒิ การเทียบวุฒิ

1. มหาวิทยาลัย จะดําเนนิการตรวจสอบวุฒิ นักศึกษาทุกคนต้ังแต ชั้นป

ท่ี 1 และภายในภาคเรยีนแรก หลักสิ้นภาคเรยีนท่ี 2 นักศึกษาคนไหนท่ียังไมผาน

การตรวจสอบวุฒิ จะถูกสั่งพนสภาพหลักฐาน ทันที

2. กอนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ใหดําเนนิการติดตอฝายตรวจสอบวุฒิ 

เพื่อทําการดําเนนิการตรวจสอบวุฒิอยางเรงดวน วิธคีอื สําเนาหนังสอืไปดวย

ตนเอง

3. นักศึกษาตางชาติ ทุกคนตองตรวจสอบวุฒิ และเทียบวุฒิ ซึ่งมีขั้นตอน

ท่ีละเอยีด ซับซอน อาจารยท่ีมีนักศึกษาตางชาติ ตองติดตามนักศึกษาเปนระยะๆ 

เพื่อใหนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษา ไดตามระยะเวลาของหลักสูตร

4. ถา มีนักศึกษาของทาน ซึ่งทราบภายหลังวา ปลอมแปลงวุฒิ หรอื 

สําเร็จการศึกษาภายหลังเปดภาคเรยีน ใหเรงหารอืคณบด ีหรอื รองวิชาการ เพื่อ

เยี่ยวยา นักศึกษาทันที



การประมวลผลการเรยีนนักศึกษา

1. นักศึกษา ชั้นปท่ี 1 เม่ือสิ้นสุดภาคเรยีนท่ี 2 แลว ฝายทะเบยีน จะ

ประมวลผล แลวนําสงผลการเรยีนใหแกผูปกครองของนักศึกษาทราบ ผลการ

เรยีนของนักศึกษา

   - นักศึกษาชั้นปท่ี 1 เม่ือสิ้นสุดภาคเรยีนท่ี 2 ตองมีผลการเรยีนเฉลี่ย

สะสม ไมตํ่ากวา 1.6 มิฉะนั้น จะถอืวาพนสภาพนักศึกษา

   - นักศึกษาชั้นปท่ี 2 , 3, 4 (คณะครุฯ) เม่ือสิ้นสุดภาคเรยีนท่ี 2 ตองมี

ผลการเรยีนเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา 1.8 มิฉะนั้น จะถอืวาพนสภาพนักศึกษา

2. นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา ตองมีผลการเรยีน ไมตํ่ากวา 2.00

3. นักศึกษาท่ีจะไดเกียรตินยิม

   - อันดับ 1 ตองมีผลการเรยีนเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา 3.60 

   - อันดับ 2 ตองมีผลการเรยีนเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา 3.25 – 3.59



การลงทะเบยีนเรยีน เรยีนรวม

1. นักศึกษา ภาคปกติ ลงทะเบยีนเรยีน 2 ภาคเรยีน สามารถเก็บหนวย

กิตไดไมเกิน 22 หนวยกิต / ภาคเรยีน

2. นักศึกษา ภาค กศ.บป. (เสาร – อาทิตย) ลงทะเบยีนเรยีน 3 ภาค

เรยีน สามารถเก็บหนวยกิต ในภาคเรยีนท่ี 1 กับ 2 ไดไมเกิน 12 หนวยกิต และภาค

เรยีนท่ี 3 สามารถเก็บได 9 หนวยกิต

3. นักศึกษาตองดําเนนิการ เดนิเรื่อง ขอเรยีนรวม ภายใน 20 วันของ

การเปดภาคเรยีน

4. นักศึกษาตองทําเรื่องถอนรายวิชา กอนสอบ 1 สัปดาห กรณีไมไดเขา

เรยีน จะมีผลการเรยีน เปน W

5. นักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบยีนเรยีน ตองดําเนนิการรักษาสภาพการเปน

นักศึกษา ภาคปกติ ชําระ 500 บาท/ภาคเรยีน  ภาค กศ.บป. (เสาร-อาทิตย) ชําระ 

1000 บาท /ภาคเรยีน



การโอน / ยกเวน ผลการเรยีน

1. นักศึกษาท่ีเคยศึกษา หรอื สําเร็จการศึกษา มาแลว ในระดับปรญิญา

ตร ีสามารถดําเนนิการดังนี้

  - กรณีสําเร็จการศึกษา ระดับปรญิญาตร ีสามารถยกเวนรายวิชา

หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป GE จํานวน 30 หนวยกิต โดยไมดูจํานวนป และ สามารถ

เลอืกรายวิชา ยกเวนรายวิชาเลอืกเสร ีได 6 หนวยกิต ตองไมเกิน 10 ป

  - กรณียังไมสําเร็จการศึกษา สามารถยกเวนรายวิชาไดเพยีงอยาง

เดยีว ตองไมเกิน 10 ป ยกเวนได ไมเกิน สองในสาม ผลการเรยีนจะบันทึกเปน P 

โดยอาจารยท่ีปรกึษาจะตองเปนผูดูโครงสรางหลักสูตร เช็ครายวิชาท่ียกเวนได

2. การดําเนนิการ จะทําภายในเทอม 1 ตามกําหนดในปฏทิินการศึกษา 

หากเกินระยะเวลา ถอืวานักศึกษามีความประสงคจะเรยีนรายวิชาใหมท้ังหมด

3. ฝายตรวจสอบวุฒิ จะทําการตรวจสอบวุฒิท่ีขอโอน / ยกเวน ผลการ

เรยีน ทุกฉบับ ทุกระดับ ทุกคน เพื่อปองกันการปลอมแปลงเอกสาร



การชําระคาเทอมของนักศึกษา

1. นักศึกษาท่ีจองรายวิชาตองชําระคาเทอม ตามประกาศอัตรา

คาธรรมเนยีมการศึกษาของมหาวิทยาลัย ภายใน 30 วัน ของการเปดภาคเรยีน ถา

เกิด ปรับวัน 100 บาท ปรับไมเกิน 2 เทา (57-59) 1 เทา (60) และนําสงท่ีฝาย

ทะเบยีน 1 สวน เพื่อลงขอมูล และอัพรายวิชาใหแกอาจารยผูสอน กรอกผลการ

เรยีนใหแกนักศึกษาเม่ือสิ้นภาคเรยีน

2. กรณีนักศึกษาไมชําระคาเทอม จะไมมีชื่อปรากฏ ใหอาจารยผูสอน

สงผลการเรยีนเขาโครงการเก็บเกรด เพื่อจะไดไมตองติดตามกับอาจารยอกี

ภายหลัง เม่ือนักศึกษา ชําระคาเทอมแลว

3. นักศึกษาท่ีชําระคาเทอมไมตามกําหนดระยะเวลา จะมีคาปรับตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย

  - นักศึกษาท่ีเขาศึกษา ป 2557 – 2559 จะมีคาปรับสูงสุดท่ี 2 เทา + 

คาเทอม เชน นักศึกษาวิทยฯ คาเทอม 7,000 x 3 = 21,000+ คํารอง 20 บาท = 

21,020 บาท



การชําระคาเทอมของนักศึกษา

  - นักศึกษาท่ีเขาศึกษา ป 2560 จะมีคาปรับสูงสุดท่ี 1 เทา + คาเทอม 

เชน นักศึกษาวิทยฯ คาเทอม 7,000 x 2 = 14,000+ คํารอง 20 บาท = 14,020 

บาท

4. นักศึกษาท่ีไมไดจองรายวิชา ไมไดเรยีน ใหดําเนนิการรักษาสภาพ



อื่น ๆ

1. กรณีนักศึกษาขอเอกสารทางการศึกษา ใหยื่นลวงหนา 1 วัน

  - ใบรายงานผลการเรยีน รูปถายถูกระเบยีบ 1 นิ้ว

  - ใบรับรองสภาพการศึกษานักศึกษา รูปถายถูกระเบยีบ 2 นิ้ว

2. อาจารยท่ีปรกึษา ควรตองสอบโครงสรางรายวิชา ผลการเรยีน และ

แผนการเรยีน ของนักศึกษาเปนระยะ เพื่อท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด เนื่องจากหลักสูตรหลายวิชามีหลากหลาย นักศึกษาอาจเลอืก

รายวิชาเรยีนไมถูกตอง



แนะนําบุคลากรกลุมงานสงเสรมิฯ

ดร.ชูวิทย นาเฟย

รองอธกิารบดฝีายวิชาการ

กํากับดูแล กลุมงานสงเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน

https://www.facebook.com/chuwit.napia



แนะนําบุคลากรกลุมงานสงเสรมิฯ

ดร.เจษฏา โพนแกว

ผูอํานวยการสํานักสงเสรมิและ

บรกิารวิชาการ

หนาท่ีและความรับผิดชอบ

1. บรหิารงานใหเปนตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยใหมีประสทิธภิาพ

2. กําหนดนโยบาย วางแผนงาน โครงการ 

กิจกรรมดานวิชาการ

3. ดูแลและตรวจสอบการจัดทําหลักสูตรใหม 

4. ดําเนนิการเก่ียวกับการรับสมัครนักเรยีน

5. พจิารณาจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับ

6. บรกิารแนะนําเก่ียวกับขอมูลตางๆ

ฯลฯ

https://www.facebook.com/jetsada.ponkaew



แนะนําบุคลากรกลุมงานสงเสรมิฯ

ณัชชารยี กุลพชิัยจริาวุฒิ

แหวน

หัวหนากลุมงานสงเสรมิฯ

หนาท่ีและความรับผิดชอบ

1. สถติินักศึกษา

2. การลงทะเบยีนเรยีน

3. เกรดนักศึกษา อัพ โอน

4. ทําบัตรนักศึกษา

5. เว็บไซตกลุมงานฯ

6. ฯลฯ

https://www.facebook.com/wan.natcharee



แนะนําบุคลากรกลุมงานสงเสรมิฯ

พรรทิภา พรมมา

เจี๊ยบ

หัวหนาสํานักงานฯ

หนาท่ีและความรับผิดชอบ

1. ดูแลระบบขอสําเร็จการศึกษาออนไลน

2. เทียบวุฒินักศึกษาตางชาติ

3. ควบคุมการใชหอง อาคาร 7

4. ดําเนนิการเอกสารเก่ียวกับการยาย

สถานศึกษา

https://www.facebook.com/phunphipha.pomma



แนะนําบุคลากรกลุมงานสงเสรมิฯ

ณัฐชญา สุฤทธิ์

กลอย

หัวหนาฝายแผนการเรยีน

หนาท่ีและความรับผิดชอบ

1. จัดตารางเรยีน ตารางสอน ตารางสอบ

2. ดูแลตารางการใชหอง

3. ดูแลแผนการเรยีน โครงสรางหลักสูตร

4. รหัสอาจารยกรอกเกรด

5. ประสานงานกับคณะเก่ียวกับหลักสูตร

และแผนการเรยีน

6. ตรวจเช็คการลงทะเบยีนเรยีน การเพิ่ม/

ถอนรายวิชาตรวจเช็คการลงทะเบยีน

เรยีนรวม

ฯลฯ

https://www.facebook.com/profile.php?id=176840
2010



แนะนําบุคลากรกลุมงานสงเสรมิฯ

ทารกิา นัยเนตร

หนงิ

นายทะเบยีน

หนาท่ีและความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบโครงสรางนักศึกษาท่ีคาดวาจะ

สําเร็จการศึกษา

2. สรุปและจัดทํารายชื่อนักศึกษาท่ีคาดวาจะ

สําเร็จการศึกษา

3. จัดทําขอมูลและรูปเลมเพื่อขออนมัุติสําเร็จ

การศึกษาตอ 

4. ลงสถานะขอมูลการรักษาสภาพ/พักการเรยีน

5. จัดทําขอมูลนักศึกษาท่ีมีผลการเรยีนด ีเพื่อ

ยกเวนคาลงทะเบยีนเรยีน (วันไหวครู)

ฯลฯ

https://www.facebook.com/tharika.naiyanet



แนะนําบุคลากรกลุมงานสงเสรมิฯ

เทวา ขันติวงษ

เทวา

หัวหนาฝายแนะแนวฯ

หนาท่ีและความรับผิดชอบ

1. จัดโครงการแนะแนวการศึกษาและจัด

นทิรรศการแนะนําหลักสูตร และระบบรับสมัคร

นักศึกษา ใหกับนักเรยีน นักศึกษา ใน

สถานศึกษาเขตพื้นท่ีจังหวัดศรสีะเกษ และ

จังหวัดใกลเคยีง

2. จัดทําสัญญาทุนเรยีนดแีละทุนความสามารถ

พเิศษ (ดนตรี-นาฏศิลปและกีฬา)

3. ดําเนนิการจัดทําใบรับรองสภาพการเปน

นักศึกษา

ฯลฯ

https://www.facebook.com/tkhuntiwong



แนะนําบุคลากรกลุมงานสงเสรมิฯ

อังคณา ลิ้มพงศธร

อิ๋ว

เจาหนาท่ีทะเบยีน

หนาท่ีและความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบผลการเรยีนของนักศึกษา

2. จัดเก็บผลการเรยีนของนักศึกษา

3. สรุปขอมูลอาจารยไมสงผลการเรยีน

4. กรอกผลการเรยีนนักศึกษาท่ีชําระเงนิ

คาเทอมลาชา

ฯลฯ

https://www.facebook.com/angkhana.limpongthron



แนะนําบุคลากรกลุมงานสงเสรมิฯ

สุวิทย คูหา

บอล

หัวหนาฝายหลักสูตร

หนาท่ีและความรับผิดชอบ

1. การปรับปรุงแกไขหลักสูตร

2. กรอกขอมูลรายงานหลักสูตรท่ีเปดสอน

และคาใชจายแตละหลักสูตรใหกับ (สกอ.) 

3. ทําหนังสอืรับรองหลักสูตรฯ

ฯลฯ

https://www.facebook.com/suwit.kuha



แนะนําบุคลากรกลุมงานสงเสรมิฯ

สุทธพิันธุ สายเมือง

กอฟ

เจาหนาท่ีฝายตรวจสอบวุฒิ

หนาท่ีและความรับผิดชอบ

1. ดําเนนิการดานการตรวจสอบวุฒินักศึกษา

2. ดําเนนิการสั่งพนสภาพนักศึกษาท่ีไมผานการ

ตรวจสอบวุฒิการศึกษา 

3. แจงผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาให

หนวยงานภายนอก 

4. ดูแล webpage ประชาสัมพันธขาวสารท่ี

เก่ียวกับกลุมงานสงเสรมิวิชาการและงาน

ทะเบยีน

5. ปรับปรุงฐานขอมูลนักศึกษาท่ีผานการ

ตรวจสอบวุฒิแลว  ฯลฯ

https://www.facebook.com/gop.suttipun



แนะนําบุคลากรกลุมงานสงเสรมิฯ

ศุภรา ออนศรี

ตอม

เจาหนาท่ีหลักสูตร

หนาท่ีและความรับผิดชอบ

1. ปริ้นคําอธบิายรายวิชา

2. เตรยีมเอกสารเก่ียวกับหลักสูตรเขาประชมุ

กรรมการวิชาการ,สภาวิชาการ, สภามหาลัย 

3. จัดหลักสูตร คําอธบิายรายวิชา  (เพื่องายตอ

การ ปริ้น คําอธบิายรายวิชา จัดในเอ็กเซล)  

4. เตรยีมดําเนนิการปรับปรุงหลักสูตร 3 คณะ

5. ทําหนังสอืรับรองหลักสูตรฯ

ฯลฯ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001
319947560



แนะนําบุคลากรกลุมงานสงเสรมิฯ

จริะศักดิ์ สระสงิห

เอ็ม

เจาหนาท่ีฝายรับเขา

หนาท่ีและความรับผิดชอบ

1. รับสมัครนักเรยีน นักศึกษา 

2. ทําขอสอบเพื่อสอบคัดเลอืกนักศึกษา

3. สงหนังสอืประกาศรับสมัครนักเรยีน นักศึกษาฯ

4. จัดเตรยีมเอกสารและสถานท่ีสอบคัดเลอืกและ

รายงานตัว

5. กรอกประวัตินักศึกษาใหม

6. จัดเก็บประวัตินักศึกษาท่ีดําเนนิการกรอกขอมูล

เรยีบรอยเขาแฟมประวัติ

7. จองรายวิชาพรอมปริ้นบัตรลงทะเบยีนเรยีน   

ฯลฯ

https://www.facebook.com/jirasak.sasing



แนะนําบุคลากรกลุมงานสงเสรมิฯ

กัลยกฤษ ปมา

น้ํา

เจาหนาท่ี GE

หนาท่ีและความรับผิดชอบ

1. จัดเตรยีมเอกสารประชุม GE

2. จัดทํารายงานการประชุม GE

3. ดําเนนิการตรวจสอบผลการเรยีน GE

4. ดําเนนิการจัดเก็บผลการเรยีน GE

5. จัดทําเอกสารการเงนิ เชน จัดทําชุดยมืเงนิทด

รองจายและชุดเคลยีรเงนิยมื

6. ติดตาม การสง มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชา

หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป

7. ดําเนนิการจัดทําใบรับรองสภาพการเปน

นักศึกษา ฯลฯ

https://www.facebook.com/kanyakrit.peema



แนะนําบุคลากรกลุมงานสงเสรมิฯ

รัชฎาพร พรมทอน เบาทอง

เจี๊ยบ

เลขา ผอ. สํานักสงเสรมิฯ

หนาท่ีและความรับผิดชอบ

1. ติดตอ ประสานงาน นัดหมาย การประชุม 

ใหขอมูลตาง ๆ

2. จัดเตรยีมและดําเนนิการประชุมกรรมการ

วิชาการ

3. จัดเตรยีมและดําเนนิการประชุมสํานัก

สงเสรมิ

4. เสนอแฟม จัดเก็บเอกสาร ของ ผอ.

5. จัดทํา/ดูแล การลงเวลาบุคลากรของสํานัก

สงเสรมิฯ

ฯลฯ

https://www.facebook.com/racha19p



แนะนําบุคลากรกลุมงานสงเสรมิฯ

สุรศักดิ์ จุมพลตรี

เปด

เจาหนาท่ี GE

หนาท่ีและความรับผิดชอบ

1. เช็คบัตรลงทะเบยีนนักศึกษาทุนทุกประเภท

2. ตรวจสอบผลการเรยีนนักศึกษาทุนทุกประเภท

3. จัดเก็บบัตรลงทะเบยีนนักศึกษาทุนทุกประเภท

4. สรุปจํานวนนักศึกษาทุนทุกประเภท

5. ดําเนนิการจัดเก็บผลการเรยีน รายวิชาหมวด

วิชาการศึกษาท่ัวไป

6. ติดตาม การสง มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชา

หมวดวิชา(GE) 

ฯลฯ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015
532518640



หากมีขอเสนอแนะหรอื

อยากไดคําแนะนําอะไรเพ่ิมเตมิ

สามารถตดิตอไดท่ี อาคารพัชรกติยิาภร ตกึ 7 

ขอบคุณคะ


