ขนตอนการเขาใช้งานในระบบออนไลงานในระบบออนไลน GENA สำหรับผู้เข้าแข่งขัน
 “การประกวดโครงการขาหรบผู้เข้าแข่งขัน
 “การประกวดโครงการของนักวิทยาศาเขาแขงขน
“การประกวดโครงการของนกว&ทยาศาสำหรับผู้เข้าแข่งขัน
 “การประกวดโครงการขตรร*นเยาว”
Young Scientist Competition (YSC)
คลิกที่ลิลิงคเพื่อเข้าสู่หน้อเข้าสู่หน้าเว็บลงทะเาสู่หน้าเว็บลงทะเบียน เหน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ http://บลิงที่ลิะเบยน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ เว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ http://บลิงค http://nsc.siit.tu.ac.th/YSC/login.php
จากน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์/0น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์กรอกข้าสู่หน้าเว็บลงทะเอ2ลิ รห/สู่หน้าเว็บลงทะเบียน เโครงการแลิะรห/สู่หน้าเว็บลงทะเบียน เ6าน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ ที่ลิไ8ร/บลิงใน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ระบบออน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ไลิน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ GENA

จากน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์/0น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์จะเข้าสู่หน้าเว็บลงทะเาสู่หน้าเว็บลงทะเบียน เหน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์าจอเ2น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์การที่ลิ>างาน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์

ภาพื่อเข้าสู่หน้หน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์าจอเ2น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ การจ/8การข้าสู่หน้าเว็บลงทะเอ2ลิสู่หน้าเว็บลงทะเบียน เ>าหร/บ6เข้าสู่หน้าเว็บลงทะเาแข้าสู่หน้าเว็บลงทะเงข้าสู่หน้าเว็บลงทะเ/น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ที่ลิไ8ที่ลิ>าการลิงที่ลิะเบยน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์แลิว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ http://

1. การใช้งานเมนงาน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์เ2น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์การที่ลิ>างาน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ ห/ว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ http://ข้าสู่หน้าเว็บลงทะเอเ2น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ ข้าสู่หน้าเว็บลงทะเอ2ลิการลิงที่ลิะเบยน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์/การบ>ารBงร/กษา 8/งภาพื่อเข้าสู่หน้

1.1 การแกไข้าสู่หน้าเว็บลงทะเข้าสู่หน้าเว็บลงทะเอ2ลิการลิงที่ลิะเบยน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์
ข้าสู่หน้าเว็บลงทะเอ2ลิที่ลิ6เข้าสู่หน้าเว็บลงทะเาแข้าสู่หน้าเว็บลงทะเงข้าสู่หน้าเว็บลงทะเ/น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์สู่หน้าเว็บลงทะเบียน เา2ารถแกไข้าสู่หน้าเว็บลงทะเไ8คอ ที่ลิอยสู่หน้าเว็บลงทะเบียน เถาบ/น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์การศึกษาและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ของผู้เข้าแข่งขัน ผู้ร่วมทีม อกF ษาแลิะเบอรโที่ลิรศึกษาและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ของผู้เข้าแข่งขัน ผู้ร่วมทีม อ/พื่อเข้าสู่หน้ที่ลิG8Gอ ข้าสู่หน้าเว็บลงทะเอง6เข้าสู่หน้าเว็บลงทะเา
แข้าสู่หน้าเว็บลงทะเงข้าสู่หน้าเว็บลงทะเ/น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ 6รว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ http://2ที่ลิ2 อาจารยที่ลิปรFกษาแลิะห/ว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ http://หน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์าสู่หน้าเว็บลงทะเบียน เถาบ/น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ เที่ลิาน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์/0น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์

หากGองการแกไข้าสู่หน้าเว็บลงทะเข้าสู่หน้าเว็บลงทะเอ2ลิอน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ๆ เพื่อเข้าสู่หน้2เG2 กรBณาแจงG8Gอศึกษาและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ของผู้เข้าแข่งขัน ผู้ร่วมทีม อน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ยประสู่หน้าเว็บลงทะเบียน เาน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์งาน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ที่ลิที่ลิาน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ไ8ที่ลิ>าการลิง
ที่ลิะเบยน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์เข้าสู่หน้าเว็บลงทะเาแข้าสู่หน้าเว็บลงทะเงข้าสู่หน้าเว็บลงทะเ/น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ไว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ http://
1.2 การพื่อเข้าสู่หน้2พื่อเข้าสู่หน้แบบฟอร2หน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์าปกข้าสู่หน้าเว็บลงทะเอเสู่หน้าเว็บลงทะเบียน เน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์อโครงการ
6เข้าสู่หน้าเว็บลงทะเาแข้าสู่หน้าเว็บลงทะเงข้าสู่หน้าเว็บลงทะเ/น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์สู่หน้าเว็บลงทะเบียน เา2ารถพื่อเข้าสู่หน้2พื่อเข้าสู่หน้แบบฟอร2หน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์าปกข้าสู่หน้าเว็บลงทะเอเสู่หน้าเว็บลงทะเบียน เน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์อโครงการไ8โ8ยอ/Gโน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์2/G แลิะน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์>าไปที่ลิ>าหน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์าปก
ข้าสู่หน้าเว็บลงทะเอเสู่หน้าเว็บลงทะเบียน เน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์อโครงการ
1.3 การอ/พื่อเข้าสู่หน้โหลิ8ข้าสู่หน้าเว็บลงทะเอเสู่หน้าเว็บลงทะเบียน เน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์อโครงการ
2 2 รปแบบคอ รปแบบไฟลิ PDF แลิะรปแบบไฟลิ Plain text

รปแบบที่ลิ 1 การอ/พื่อเข้าสู่หน้โหลิ8ไฟลิ PDF
กอน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ที่ลิ>าการอ/พื่อเข้าสู่หน้โหลิ8คว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ http://รรว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ http://บรว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ http://2ไฟลิใหเปRน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ไฟลิเ8ยว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ http://ก/น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ เพื่อเข้าสู่หน้ราะสู่หน้าเว็บลงทะเบียน เา2ารถอ/พื่อเข้าสู่หน้โหลิ8ไ8เพื่อเข้าสู่หน้ยง 1 ไฟลิเที่ลิาน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์/0น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์
รปแบบที่ลิ 2 การอ/พื่อเข้าสู่หน้โหลิ8ไฟลิ Plain text
แน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ะน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์>าข้าสู่หน้าเว็บลงทะเ/0น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์Gอน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์การสู่หน้าเว็บลงทะเบียน เรางไฟลิ Plain text 8/งน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์0
1. Copy ข้าสู่หน้าเว็บลงทะเอคว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ http://า2ใน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ไฟลิ Word ที่ลิ/0งห28ลิงใน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ “Notepad”
2. ที่ลิ>าการบ/น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ที่ลิFก โ8ยเลิอก “ Save As…”
3. 8าน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ลิางที่ลิางข้าสู่หน้าเว็บลงทะเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ http://า2อ Gรงค>าว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ http://า Encoding : ใหเลิอกเปRน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ “Unicode”
4. จากน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์/0น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์G/0งช้งานเมนอไฟลิแลิว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ http://ที่ลิ>าการบ/น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ที่ลิFก
2. การเปลิยน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์รห/สู่หน้าเว็บลงทะเบียน เ6าน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ 6เข้าสู่หน้าเว็บลงทะเาแข้าสู่หน้าเว็บลงทะเงข้าสู่หน้าเว็บลงทะเ/น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์สู่หน้าเว็บลงทะเบียน เา2ารถ “เปลิยน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์รห/สู่หน้าเว็บลงทะเบียน เ6าน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์” รห/สู่หน้าเว็บลงทะเบียน เให2ไ8Gา2คว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ http://า2Gองการ

3. การใช้งานเมนงาน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์เ2น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์การที่ลิ>างาน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ ห/ว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ http://ข้าสู่หน้าเว็บลงทะเอเ2น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ 8าว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ http://น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์โหลิ8เอกสู่หน้าเว็บลงทะเบียน เารที่ลิเกยว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ http://ข้าสู่หน้าเว็บลงทะเอง 8/งภาพื่อเข้าสู่หน้

3.1 แบบแจ้งข้อผิดพลาด/ข้อเสงขอผู้เข้าแข่งขัน
 “การประกวดโครงการของนักวิทยาศา&ดพลาด/ขอเสำหรับผู้เข้าแข่งขัน
 “การประกวดโครงการขนอ
6เข้าสู่หน้าเว็บลงทะเาแข้าสู่หน้าเว็บลงทะเงข้าสู่หน้าเว็บลงทะเ/น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์สู่หน้าเว็บลงทะเบียน เา2ารถแจงป_ญหาการใช้งานเมนงาน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์เกยน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ก/บระบบออน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ไลิน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ GENA หรอสู่หน้าเว็บลงทะเบียน เงข้าสู่หน้าเว็บลงทะเอเสู่หน้าเว็บลงทะเบียน เน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์อแน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ะเพื่อเข้าสู่หน้2เG2ไ8 โ8ย6าน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์
แบบฟอร2Gา2ภาพื่อเข้าสู่หน้8าน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ลิาง 8/งน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์0

3.2 แบบฟอรมแจ้งข้อผิดพลาด/ข้อเสงคารองทKวไป
แบบฟอร2ค>ารองที่ลิว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ http:/// ไป6เข้าสู่หน้าเว็บลงทะเาแข้าสู่หน้าเว็บลงทะเงข้าสู่หน้าเว็บลงทะเ/น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์สู่หน้าเว็บลงทะเบียน เา2ารถ8าว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ http://น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์โหลิ8ออก2า เพื่อเข้าสู่หน้อน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์>าไปใช้งานเมนใน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์เรองการแจงค>ารองเกยว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ http://ก/บการ
แข้าสู่หน้าเว็บลงทะเงข้าสู่หน้าเว็บลงทะเ/น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์โครงการ เช้งานเมนน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์การเปลิยน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ช้งานเมนอ น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์า2สู่หน้าเว็บลงทะเบียน เกBลิ เบอรโที่ลิรศึกษาและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ของผู้เข้าแข่งขัน ผู้ร่วมทีม อพื่อเข้าสู่หน้/ ที่ลิ อเ2ลิหรอแจงคว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ http://า2ประสู่หน้าเว็บลงทะเบียน เงคอน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ๆGา2คว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ http://า2Gองการ
จากน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์/0น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์จFงจ/8สู่หน้าเว็บลงทะเบียน เงใหศึกษาและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ของผู้เข้าแข่งขัน ผู้ร่วมทีม อน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ยประสู่หน้าเว็บลงทะเบียน เาน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์งาน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ข้าสู่หน้าเว็บลงทะเอง6เข้าสู่หน้าเว็บลงทะเาแข้าสู่หน้าเว็บลงทะเงข้าสู่หน้าเว็บลงทะเ/น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์เอง
3.3 รายช้งานในระบบออนไลLKอฟรMแวรและโอเพนซอรสำหรับผู้เข้าแข่งขัน
 “การประกวดโครงการข
เปRน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์การแน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ะน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์>าโปรแกร2ที่ลิ6พื่อเข้าสู่หน้/ฒน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์าสู่หน้าเว็บลงทะเบียน เา2ารถน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์>า2าพื่อเข้าสู่หน้/ฒน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์าโครงการข้าสู่หน้าเว็บลงทะเอง6เข้าสู่หน้าเว็บลงทะเาแข้าสู่หน้าเว็บลงทะเงข้าสู่หน้าเว็บลงทะเ/น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ไ8
3.4 รายละเอMยดการเขMยนขอเสำหรับผู้เข้าแข่งขัน
 “การประกวดโครงการขนอโครงการ
เปRน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์การแน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ะน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์>าว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ http://bการเข้าสู่หน้าเว็บลงทะเยน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ข้าสู่หน้าเว็บลงทะเอเสู่หน้าเว็บลงทะเบียน เน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์อโครงการ รายลิะเอย8ข้าสู่หน้าเว็บลงทะเอเสู่หน้าเว็บลงทะเบียน เน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์อโครงการ แลิะเคลิ8ลิ/บการเข้าสู่หน้าเว็บลงทะเยน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ข้าสู่หน้าเว็บลงทะเอเสู่หน้าเว็บลงทะเบียน เน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์อ
โครงการอยางไรใหเข้าสู่หน้าเว็บลงทะเารอบ
3.5 คมLอการแขงขน
6เข้าสู่หน้าเว็บลงทะเาแข้าสู่หน้าเว็บลงทะเงข้าสู่หน้าเว็บลงทะเ/น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์สู่หน้าเว็บลงทะเบียน เา2ารถ 8าว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ http://น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์โหลิ8ค2อการแข้าสู่หน้าเว็บลงทะเงข้าสู่หน้าเว็บลงทะเ/น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ไ8เองใน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ระบบออน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ไลิน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ลิ GENA
4. คาแนะนาและขอความประช้งานในระบบออนไลาสำหรับผู้เข้าแข่งขัน
 “การประกวดโครงการขมพนOในระบบออนไลน GENA
เ2อ6เข้าสู่หน้าเว็บลงทะเาแข้าสู่หน้าเว็บลงทะเงข้าสู่หน้าเว็บลงทะเ/น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ที่ลิ>าการ Loogin เข้าสู่หน้าเว็บลงทะเาระบบใช้งานเมนงาน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ เ2น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์8าน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์eาย2อจะ2ค>าแน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ะน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์>าแลิะข้าสู่หน้าเว็บลงทะเอคว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ http://า2ประช้งานเมนาสู่หน้าเว็บลงทะเบียน เ/2พื่อเข้าสู่หน้น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์/ bGางๆ
เกยว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ http://ก/บการแข้าสู่หน้าเว็บลงทะเงข้าสู่หน้าเว็บลงทะเ/น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ใน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์แGลิะรอบใหแก6เข้าสู่หน้าเว็บลงทะเาแข้าสู่หน้าเว็บลงทะเงข้าสู่หน้าเว็บลงทะเ/น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์เพื่อเข้าสู่หน้อเGรย2G/ว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ http://เข้าสู่หน้าเว็บลงทะเาแข้าสู่หน้าเว็บลงทะเงข้าสู่หน้าเว็บลงทะเ/น้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์หรอสู่หน้าเว็บลงทะเบียน เงเอกสู่หน้าเว็บลงทะเบียน เารGางๆ 8/งภาพื่อเข้าสู่หน้8าน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์ลิางน้าเว็บลงทะเบียน เว็บลิงค์0

