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กรอกรหัสนักเรียนในช่อง “รหัสนักเรียน” และ รหัสผ่านในช่อง “รหัสผา่น” ดังภาพที่ 3 

 
ภาพท่ี 3 แสดงการกรอกรหสัเพื่อเขา้สูร่ะบบ 

 
เมื่อเข้าสู่ระบบ หน้าจอจะแสดงผล ดังภาพที่ 4 

 

 
ภาพท่ี 4 แสดงเมนูต่างๆ เม่ือเข้าสู่ระบบ 

 
ทั้งนี้ หนา้จอจะแสดงเมนู ดังนี ้
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ภาพท่ี 7 แสดงตัวอย่างโจทย์ฝึกฝน Online 
 

3. เมื่อทําครบทุกข้อแล้ว คลิกที ่“การตรวจใหค้ะแนน” ท้ายแบบฝึก ดังภาพที่ 8 
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4. ผลคะแนนของนักเรียนจะปรากฎ ดังภาพที่ 9 

 
ภาพท่ี 9 แสดงตัวอย่างผลคะแนนของนักเรียน 

 

หมายเหตุ 
นักเรียนจะสามารถดูผลคะแนน แบบละเอียดและคําตอบได้ เมื่อคุณครคูลิก เสร็จสิ้น การเรียนแล้ว 

 
ภาพท่ี 10 แสดงรายละเอียดคําตอบท่ีนักเรียนทํา 


