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การเขาใชงานระบบ 
บุคคลากรสามารถเขาใชงานไดที่ http://apps.tsu.ac.th/vehicle จะเจอหนาจอดังรูป 

 
รูปที่ 1 แสดงหนาแรกของระบบ 

จากนั้นให LOGIN เขาสูระบบซึ่งอยูดานขวามือ ใหผูใชกรอก Username และ Password จากระบบ
บุคคล จากนั้นใหกดปุม Submit ดังรูป 

 
รูปที่ 2 แสดงการ login เขาสูระบบ 
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จากนั้นจะเจอหนาจอสําหรับสมาชิก จะมีเมนูการใชงานระบบอยูดานขวามือ 
 

 
รูปที่ 3 แสดงเมนูสมาชิก 

การจองรถระหวางวิทยาเขต 
การจองรถระหวางวิทยาเขตจะแบงออกเปน 2 สวนดวยกันดังนี้  
1.จองรถระหวางวิทยาเขตทีจ่ัดไวแลว  
2.จองรถระหวางวิทยาเขตลวงหนา  
ดังรูป 
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รูปที่ 4 แสดงการจองรถระหวาวิทยาเขต 

การจองรถระหวางวิทยาเขตที่จัดไวแลว 
หากตองการจองรถระหวางวทิยาเขตที่จัดไวแลวคลิกที่ปุม  หลังรายการจองรถระหวางวิทยา
เขตที่ตองการจองการจอง จะเจอหนาจอใหเพ่ิมขอมูล ดังรูป 

 
รูปที่ 5 แสดงหนาจอการจองรถระหวางวิทยาเขตที่จัดไวแลว 
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กรอกขอมูลที่จําเปนใหครบทกุชอง หลังจากกรอกขอมูลครบทุกชองแลวใหคลิกที่ปุม  
หลังจากการเพ่ิมขอมูลแลวจะแสดงขอมูลการจองรถระหวางวิทยาเขตดงัรูป 

 
รูปที่ 6 แสดงขอมูลการจองรถระหวางวิทยาเขต 

การลบขอมูลจองรถระหวางวิทยาเขตที่จัดไวแลว 
หากตองการลบขอมูลใหคลิกที่ปุม  หลังรายการจองรถระหวางวทิยาเขตจะเจอจะกลองขอความ
ใหยืนยันการลบขอมูล ใหคลิกที่ปุม OK เพ่ือลบขอมูล หรือคลิกที่ปุม Cancel เพ่ือยกเลิกการลบขอมูล 
ดังรูป 

 
รูปที่ 7 แสดงการลบขอมูลการจองรถระหวางวิทยาเขต 
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การจองรถระหวางวิทยาเขตลวงหนา 

 
รูปที่ 8 แสดงหนาจอการจองรถระหวางวิทยาเขตลวงหนา 

กรอกขอมูลที่จําเปนใหครบทกุชอง หลังจากกรอกขอมูลครบทุกชองแลวใหคลิกที่ปุม  
หลังจากการเพ่ิมขอมูลแลวจะแสดงขอมูลการจองรถระหวางวิทยาเขตดงัรูป 

 
รูปที่ 9 แสดงขอมูลการจองรถระหวางวิทยาเขต 

การลบขอมูลการจองรถระหวางวิทยาเขตเขตลวงหนา 
หากตองการลบขอมูลใหคลิกที่ปุม  หลังรายการจองรถระหวางวทิยาเขตจะเจอจะกลองขอความ
ใหยืนยันการลบขอมูล ใหคลิกที่ปุม OK เพ่ือลบขอมูล หรือคลิกที่ปุม Cancel เพ่ือยกเลิกการลบขอมูล 
ดังรูป 

 
รูปที่ 10 แสดงการลบขอมลูการจองรถระหวางวิทยาเขต 
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การจองรถในจังหวัด 

การเพ่ิมขอมูลการจองรถในจังหวัด 
ใหคลิกที่เมนูจองรถตางจงัหวดั หลังจากนั้นจะเจอหนาจอใหเพ่ิมขอมูลดังรูป 

 
รูปที่ 11 แสดงการจองรถในจังหวัด 

กรอกขอมูลที่จําเปนใหครบทกุชอง หลังจากกรอกขอมูลครบทุกชองแลวใหคลิกที่ปุม  
หลังจากการเพ่ิมขอมูลแลวจะแสดงรายการจองรถในจังหวัดดังรูป 
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รูปที่ 12 แสดงรายการขอมูลการจองรถในจังหวัด 

การแกไขขอมูลการจองรถในจังหวัด 
หากตองการแกไขมูลใหคลิกที่ปุม  หลังรายการจองรถในจงัหวัดที่ตองการแกไข จะเจอหนาจอให
แกไข ดังรูป 

 
รูปที่ 13 แสดงการแกไขการจองรถในจังหวัด 
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แกไขขอมูลที่ตองการ หลังจากแกไขขอมูลแลวใหคลิกที่ปุม  

การลบขอมูลการจองรถในจังหวัด 
หากตองการลบขอมูลใหคลิกที่ปุม  หลังรายการจองรถในจังหวัดจะเจอจะกลองขอความใหยืนยัน
การลบขอมูล ใหคลิกที่ปุม OK เพ่ือลบขอมูล หรือคลิกที่ปุม Cancel เพ่ือยกเลิกการลบขอมูล ดังรูป 

 
รูปที่ 14 แสดงการลบขอมลูการจองรถในจังหวัด 

การดูรายละเอียดการจองรถในจังหวัด 
หากตองการดรูายละเอียดใหคลิกที่ปุม  หลังรายการจองรถในจังหวัดที่ตองการดูรายละเอียด จะ
เจอหนาจอรายละเอียดการจองในจังหวัด ดังรูป 

 
รูปที่ 15 แสดงรายละเอียดการจองรถในจังหวัด 
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การจองรถตางจังหวัด 

การเพ่ิมขอมูลการจองรถตางจังหวัด 
ใหคลิกที่เมนูจองรถตางจงัหวดั หลังจากนั้นจะเจอหนาจอใหเพ่ิมขอมูลดังรูป 

 
รูปที่ 16 แสดงการจองรถตางจังหวัด 

กรอกขอมูลที่จําเปนใหครบทกุชอง หลังจากกรอกขอมูลครบทุกชองแลวใหคลิกที่ปุม  
หลังจากการเพ่ิมขอมูลแลวจะแสดงรายการจองรถตางจงัหวัดดังรูป 
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รูปที่ 17 แสดงรายการขอมูลการจองรถตางจังหวัด 

การแกไขขอมูลการจองรถตางจังหวัด 
หากตองการแกไขมูลใหคลิกที่ปุม  หลังรายการจองรถตางจังหวัดที่ตองการแกไข จะเจอหนาจอให
แกไข ดังรูป 
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รูปที่ 18 แสดงการแกไขการจองรถตางจังหวัด 

แกไขขอมูลที่ตองการ หลังจากแกไขขอมูลแลวใหคลิกที่ปุม  

การลบขอมูลการจองรถตางจังหวัด 
หากตองการลบขอมูลใหคลิกที่ปุม  หลังรายการจองรถตางจังหวัดจะเจอจะกลองขอความให
ยืนยันการลบขอมูล ใหคลิกที่ปุม OK เพ่ือลบขอมูล หรือคลิกที่ปุม Cancel เพ่ือยกเลิกการลบขอมูล 
ดังรูป 

 
รูปที่ 19 แสดงการลบขอมลูการจองรถตางจังหวัด 
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การดูรายละเอียดการจองรถตางจังหวัด 
หากตองการดรูายละเอียดมูลใหคลิกที่ปุม  หลังรายการจองรถตางจงัหวดัที่ตองการดูรายละเอียด 
จะเจอหนาจอรายละเอียดการจองตางจงัหวัด ดังรูป 

 
รูปที่ 20 แสดงรายละเอียดการจองรถตางจังหวัด 

 


