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ระบบบรหิารงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  

 

คู่มือสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน  หน้า  1 
      จัดทำโดย บริษัท จีท ีเทคโนโลยี่ จำกัด 

 

1. การเข้าสู่ระบบ 
ผู้ปกครองและนักเรียน สามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ URL : https://epaylaor.dusit.ac.th  ก็จะพบ

หน้าจอให้ เข้าสู่ระบบ เพ่ือเข้าสู่ระบบบริหารงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ดังภาพประกอบ 

 
รูปภาพแสดงการเข้าสู่ระบบ 

วิธีการเข้าสู่ระบบ ดังนี้ 
1. เลือก โรงเรียน  
2. ระบ ุเลขประจำตัวประชาชน 
3. ระบุ รหัสผ่าน วันเดือนปีเกิด (เช่น 1 มกราคม 2560 ใช้รหัส 01012560) 

4. คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

  



 

ระบบบรหิารงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  

 

คู่มือสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน  หน้า  2 
      จัดทำโดย บริษัท จีท ีเทคโนโลยี่ จำกัด 

2. การบันทึกข้อมูลนักเรียน (การเข้าสู่ระบบคร้ังแรก) 
ในการเข้าสู่ระบบครั้งแรก ผู้ปกครองและนักเรียน ต้องทำการบันทึกข้อมูลนักเรียน 

 

 

 



 

ระบบบรหิารงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  

 

คู่มือสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน  หน้า  3 
      จัดทำโดย บริษัท จีท ีเทคโนโลยี่ จำกัด 

 
รูปภาพแสดงการบันทึกข้อมูลนักเรียน (การเข้าสู่ระบบครั้งแรก) 

วิธีการบันทึกข้อมูลนักเรียน ดังนี้ 
1. ให้ทำการกรอกข้อมูลในข้อ 1-6 ให้ครบถ้วน 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
หมายเหตุ : 1. ต้องทำการบันทึกข้อมูลในข้อที่มีดอกจันสีแดง(*)จีงจะสามารถทำการบันทึกข้อมูลได้ 

   2. เมื่อกรอกข้อมูลแล้วสามารถพิมพ์เป็นเอกสาร สำหรับเพ่ือตรวจสอบและลงลายมือชื่อ  
ในการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ส่งเป็นเอกสารมอบตัวให้กับทางโรงเรียนในวันและเวลาที่นัดหมาย (เพ่ือ
ความรวดเร็วในการดำเนินการมอบตัวนักเรียนและการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)) 
สำหรับกรณี ผู้ปกครองไม่สะดวกในการพิมพ์เอกสาร ทางโรงเรียนจัดเตรียมจุดรองรับบริการการสั่งพิมพ์
เอกสารในวันมอบตัวนักเรียนให้ 

  



 

ระบบบรหิารงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  

 

คู่มือสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน  หน้า  4 
      จัดทำโดย บริษัท จีท ีเทคโนโลยี่ จำกัด 

เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าแรกสำหรับการใช้งาน โดยแบ่งออก 3 ส่วน ดังนี้ 
1. ข้อมูลเมนูการใช้งาน 
2. ข้อมูลเรื่องแจ้งเตือน 
3. ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 

 
รูปภาพแสดงหน้าแรกสำหรับการใช้งาน  



 

ระบบบรหิารงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  

 

คู่มือสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน  หน้า  5 
      จัดทำโดย บริษัท จีท ีเทคโนโลยี่ จำกัด 

3. การเปลี่ยนรหัสผ่าน 

ผู้ปกครองและนักเรียน สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ โดยคลิกที่เมนู  เพ่ือดำเนินการ
เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ดังภาพ 

 
รูปภาพแสดงการเปลี่ยนรหัสผ่าน 

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน ดังนี้ 
1. ระบุ รหัสผ่านเดิม  
2. ระบุ รหัสผ่านใหม่ 
3. ระบุ ยืนยันรหัสผ่านใหม่ 

4. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกการเปลี่ยนรหัสผ่าน 
  



 

ระบบบรหิารงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  

 

คู่มือสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน  หน้า  6 
      จัดทำโดย บริษัท จีท ีเทคโนโลยี่ จำกัด 

4. การตรวจสอบยอดเงินค้างชำระและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ 

ผู ้ปกครองและนักเรียน สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยคลิกที ่เมนู   
เพ่ือเข้าตรวจสอบยอดเงินค้างชำระและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ 

 
รูปภาพแสดงข้อมูลการรับเงิน/พิมพ์ใบแจ้งหนี้ 

  



 

ระบบบรหิารงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  

 

คู่มือสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน  หน้า  7 
      จัดทำโดย บริษัท จีท ีเทคโนโลยี่ จำกัด 

พิมพ์ใบแจ้งหนี้ คลิกที่ เลขที่ใบแจ้งหนี้ ระบบจะแสดงใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม/ใบเสร็จรับเงิน  
โดยสามารถคลิดขวา เลือก Print เพ่ือพิมพ์ใบแจงชําระคาธรรมเนียม/ใบเสร็จรับเงิน ดังภาพ 

 
รูปภาพแสดงใบแจ้งชําระค่าธรรมเนียม/ใบเสร็จรับเงิน  



 

ระบบบรหิารงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  

 

คู่มือสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน  หน้า  8 
      จัดทำโดย บริษัท จีท ีเทคโนโลยี่ จำกัด 

5. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ 

ผู้ปกครองและนักเรียน สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยคลิกที่เมนู   
เพ่ือเข้าพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 

  
รูปภาพแสดงข้อมูลการเงิน/พิมพ์ใบแจ้งหนี้ 

หมายเหตุ : การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ จะสามารถพิมพ์ได้ในกรณีท่ีชำระผ่านทางออนไลน์เท่านั้น 
             : สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้หลังจาก 1 วันทำการ 
 

พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน คลิกที่ เลขที่ใบเสร็จ ระบบจะแสดงใบเสร็จรับเงิน โดยสามารถคลิดขวา เลือก Print  
เพ่ือพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ดังภาพ 



 

ระบบบรหิารงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  

 

คู่มือสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน  หน้า  9 
      จัดทำโดย บริษัท จีท ีเทคโนโลยี่ จำกัด 

 
รูปภาพแสดงใบเสร็จรับเงิน  



 

ระบบบรหิารงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  

 

คู่มือสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน  หน้า  10 
      จัดทำโดย บริษัท จีท ีเทคโนโลยี่ จำกัด 

6. การอัพโหลดรูปภาพนักเรียน 
ผู้ปกครองและนักเรียน สามารถอัพโหลดรูปภาพนักเรียน ได้โดยคลิกที่เมนู  

เพ่ืออัพโหลดรูปภาพนักเรียน 

 

 



 

ระบบบรหิารงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  

 

คู่มือสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน  หน้า  11 
      จัดทำโดย บริษัท จีท ีเทคโนโลยี่ จำกัด 

 
รูปภาพแสดงการอัพโหลดรูปภาพนักเรียน 

วิธีการอัพโหลดรูปภาพนักเรียน ดังนี้ 

1. คลิกท่ีปุ่ม   

2. เลือกไฟล์รูปภาพนักเรียนที่ต้องการ และคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือเลือกไฟล์รูปภาพ 
หมายเหตุ : รูปภาพต้องเป็นนามสกุล JPG ขนาดรูป 600x600 และขนาดไฟล์ไม่เกิน 3MB 

3. คลิกท่ีปุ่ม  เมื่อต้องการอัพโหลดรูปภาพ 

4. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ืออัพโหลดรูปภาพ 
  



 

ระบบบรหิารงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  

 

คู่มือสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน  หน้า  12 
      จัดทำโดย บริษัท จีท ีเทคโนโลยี่ จำกัด 

7. การอัพโหลดรูปภาพและบันทึกข้อมูลผู้รับส่งนกัเรียน 
ผู้ปกครองและนักเรียน สามารถบันทึกข้อมูลผู้รับส่งนักเรียน ได้โดยคลิกที่เมนู   

เพ่ือบันทึกข้อมูลผู้รับส่งนักเรียน 

 

 



 

ระบบบรหิารงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  

 

คู่มือสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน  หน้า  13 
      จัดทำโดย บริษัท จีท ีเทคโนโลยี่ จำกัด 

 
รูปภาพแสดงการบันทึกข้อมูลผู้รับส่งนักเรียน 

วิธีการบันทึกข้อมูลผู้รับส่งนักเรียน ดังนี้ 
1. ระบุ ชื่อผู้รับส่งคนที่1 
2. ระบุ ชื่อผู้รับส่งคนที่2 (ถ้ามี) 
3. ระบุ ชื่อผู้รับส่งคนที่3 (ถ้ามี) 

4. คลิกท่ีปุ่ม  เมื่อเลือกรูปภาพ 

5. เลือกไฟล์รูปภาพผู้รับส่งที่ต้องการ และคลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือเลือกไฟล์รูปภาพ 
หมายเหตุ : 1. รูปภาพต้องเป็นนามสกุล JPG ขนาดรูป 600x600 และขนาดไฟล์ไม่เกิน 3MB 

 2. รูปภาพผู้รับส่งให้ใช้ภาพถ่ายที่ชัดเจน ใบหน้าตรง ระดับศีรษะ-หน้าอก ไม่สวมหมวก 
และไม่สวมแว่นตาดำ 

6. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 

7. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ืออัพโหลดรูปภาพ 
 


