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การเขา้สูร่ะบบ 

 

 
การเข้าสู่ระบบ TEDET สามารถ Login ได้จาก www.tedet.ac.th คลิก “เข้าสู่ระบบ”  (ดังหมายเลข1)   จากน้ันจะเข้าสู่

ระบบ (ดังหมายเลข2 ) ภาพด้านซ้ายสีนํ้าเงิน คือ การ Login เข้าระบบวิชาคณิตศาสตร์ และภาพด้านขวาสีเขียว คือ การ 

Login เข้าระบบวิชาวิทยาศาสตร์ 

                                                                      

     
ภาพที่ 1 แสดงหน้าแรกระบบ TEDET 

 

จากน้ัน คลิก Student Login  เพ่ือเข้าสู่ระบบ TEDET Mathematics ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 แสดงหน้าแรกระบบ TEDET MATHTEMATICS 
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