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การลงทะเบีียน
(1) เข้้าใช้้งาน โดยเริ่่�มต้้นให้้เข้้าเว็็บผ่่านเว็็บบราวเซอร์์ เช่่น Safari หรืือ
Google Chrome ฯลฯ
ในตัั ว อย่่ า ง เป็็ น อุุ ป กรณ์์ ส มาร์์ ท โฟน บนระบบปฏิิบัั ติิ การ  iOS
ได้้เลืือกเว็็บบราวเซอร์์ Safari ในการเข้้าใช้้งาน
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(2) พิิมพ์์ URL ไปที่่� https://edu.rmu.ac.th/alumni
หรืือสามารถเข้้าผ่่านเว็็บไซต์์คณะครุุศาสตร์์ https://edu.rmu.ac.th
จะมีีเมนููสำำ�หรัับเข้้าใช้้งานระบบสารสนเทศของคณะครุุศาสตร์์
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(3) จากนั้้�น จะแสดงหน้้าสำำ�หรัับเลืือกรายการต่่าง ๆ
(4) สำำ�หรัับนัักศึึกษาและศิิษย์์เก่่า ให้้เลืือก ลงทะเบีียน
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5.1

(5) ระบบจะแสดงฟอร์์มสำำ�หรัับยืืนยัันตััวตน ประกอบด้้วย
(5.1) รหััสนัักศึึกษา
(5.2) รหััสประจำำ�ตััวประชาชน 13 หลััก
		(5.3) สถานภาพ ประกอบด้้ ว ย ศิิษย์์ เ ก่่ า และนัั ก ศึึ ก ษา
(อยู่่�ระหว่่างการศึึกษา)
(6) เมื่่�อกรอกข้้อมููลครบถ้้วนแล้้ว คลิิกปุ่่�ม ถััดไป/ยืืนยััน

5.2
5.3
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(7) จะแสดงฟอร์์ม ข้้อมููลพื้้�นฐาน มีีส่่วนประกอบ ดัังนี้้�
(7.1) ชื่่�อ (ภาษาไทย) แบ่่งเป็็น คำำ�นำำ�หน้้าชื่่�อ ชื่่�อ และนามสกุุล
(7.2) ชื่่�อ (ภาษาอัังกฤษ) แบ่่งเป็็น คำำ�นำำ�หน้้าชื่่�อ ชื่่�อ และนามสกุุล
(7.3) รหััสประจำำ�ตััวประชาชน
(7.4) วััน/เดืือน/ปีี ที่่�เกิิด

7.1
7.2

7.3
7.4
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8.1
8.2

8.3

8.5
8.4

(8) จะแสดงฟอร์์ม ข้้อมููลการติิดต่่อ มีีส่่วนประกอบ ดัังนี้้�
(8.1) อีีเมล
(8.2) หมายเลขโทรศัั พท์ ์ ติิ ดต่่ อ แบ่่ ง เป็็ น โทรศัั พท์ ์ มื ื อ ถืื อ
และโทรศััพท์์บ้้าน
(8.3) ที่่�อยู่่�ตามทะเบีียนบ้้าน ประกอบด้้วย เลขที่่� หมู่่�บ้้าน/อาคาร 
หมู่่�ที่่� บ้้าน ถนน ตำำ�บล อำำ�เภอ จัังหวััด และรหััสไปรษณีีย์์
(8.4) ที่่�อยู่่�ปััจจุุบััน ประกอบด้้วยเลขที่่� หมู่่�บ้้าน/อาคาร หมู่่�ที่่ บ้
� ้าน
ถนน ตำำ�บล อำำ�เภอ จัังหวััด และรหััสไปรษณีีย์์
(8.5) หากที่่�อยู่่�ปััจจุุบััน เป็็นที่่�อยู่่�เดีียวกัับ ที่่�อยู่่�ตามทะเบีียนบ้้าน
ให้้คลิิก ช่่องว่่าง
หมายเหตุุ*** การกรอกตำำ�บล อำำ�เภอ จัังหวััด ให้้เลืือก จัังหวััดก่่อน แล้้วตามด้้วย
อำำ�เภอ และตำำ�บล ตามลำำ�ดัับ

5
9
(9) จะแสดงฟอร์์ม ข้้อมููลการศึึกษา มีีส่่วนประกอบ ดัังนี้้�
(9.1) ปีี พ.ศ. ที่่�เข้้าศึึกษา และสำำ�เร็็จการศึึกษา
(9.2) รหััสนัักศึึกษา
(9.3) ระดัับการศึึกษา และภาคการศึึกษา
(9.4) หลัักสููตรสาขาวิิชา และอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา

9.1
9.2
9.3

(10) ฟอร์์ม ข้้อมููลการทำำ�งาน มีีส่่วนประกอบ ดัังนี้้�
(10.1) สถานะการทำำ�งาน แบ่่งเป็็น ทำำ�งานแล้้ว และว่่างงาน
(10.2) รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับสถานที่่�ทำำ�งาน ที่่�อยู่่� และจัังหวััด

9.4
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10.1
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10.2

11.1

(11) จะแสดงฟอร์์ม ข้้อมููลการบรรจุุฯ มีีส่่วนประกอบ ดัังนี้้�
(11.1) สถานะการบรรจุุ แบ่่ ง เป็็ น บรรจุุ แ ล้้ ว และยัั ง ไม่่ บ รรจุุ
ในกรณีีที่่ศิิ� ษย์์เก่่ายัังไม่่บรรจุุ ให้้เลืือก ยัังไม่่บรรจุุ แล้้วให้้ข้้ามไปกรอกข้้อมููลส่่วนต่่อไป
(11.2) ว/ด/ป ที่่�บรรจุุ เมื่่�อคลิิก จะแสดงปฏิิทิินให้้เลืือก
(11.3) ลำำ�ดัับที่่�ขึ้้�นบััญชีี
(11.4) สถานศึึกษาที่่�บรรจุุ ประกอบด้้วย ชื่่�อสถานศึึกษา สัังกััด จัังหวััด
และภาค
(11.5) สถานศึึกษาที่่�ปฏิิบััติิงานปััจจุุบััน ประกอบด้้วย ชื่่�อสถานศึึกษา สัังกััด
จัังหวััด และภาค

11.2
11.3

11.4

11.5
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อีีกครั้้�ง

(12) รููปประจำำ�ตััว คลิิกเลืือกไฟล์์ เพื่่�อ เลืือกรููปสำำ�หรัับอััปโหลดไฟล์์
(13) บัันทึึกข้้อมููล เพื่่�อส่่งข้้อมููลของท่่าน ให้้คณะฯ
(14) ระบบจะแจ้้งว่่า ดำำ�เนิินการเสร็็จสิ้้�น, กรุุณาตรวจสอบผลการลงทะเบีียน
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(15) ถ้้าลงทะเบีียนสมบููรณ์์ เมื่่�อเข้้ามาตรวจสอบ ระบบจะแจ้้งว่่า
ได้้ลงทะเบีียนแล้้ว และแสดงรายละเอีียดของบััญชีีผู้้�ใช้้ ในส่่วนของข้้อมููลอื่่�น ๆ
สามารถแก้้ไขข้้อมููลได้้ในระบบ

กรณีีที่�มี่ ีปััญหาในการลงทะเบีียน!!!
1) หากลงทะเบีียน ไม่่ได้้ เนื่่�องจากระบบแจ้้งว่่า รหััสประจำำ�ตััวประชาชน หรืือ รหััสนัักศึึกษา
ได้้ลงทะเบีียนแล้้ว ซึ่ง�่ หมายความว่่า มีีนักั ศึึกษาได้้ใช้้ รหััสประจำำ�ตััวประชาชน หรืือ รหััสนัักศึึกษา
ไปแล้้ว - ในเบื้้�องต้้น แจ้้ง ชื่่�อ - นามสกุุล รหััสประจำำ�ตััวประชาชน และ รหััสนัักศึึกษา
ที่่�ถููกต้้องของตนเอง มาที่่�อีีเมล 563410080144@rmu.ac.th
2) ลงทะเบีียนแล้้วเข้้าตรวจสอบไม่่ได้้ เนื่่�องจากระบบแจ้้งว่่า รหััสประจำำ�ตััวประชาชน
หรืือ รหััสนัักศึึกษาไม่่ถููกต้้อง ซึ่่�งหมายความว่่า ได้้ลงทะเบีียนแล้้ว แต่่อาจป้้อนข้้อมููลผิิดพลาด
(โดยที่่�ไม่่ได้้ตรวจสอบ) - สำำ�หรัับกรณีีนี้้� แจ้้ง ชื่่�อ - นามสกุุล รหััสประจำำ�ตััวประชาชน และ
รหััสนัักศึึกษา ที่่�ถููกต้้องของตนเอง มาที่่� อีีเมล 563410080144@rmu.ac.th

