
การใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนสวีวิทยา

1. เชื่อมต่อ WiFi ในจุดที่ได้รับสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

เช่น sawi_2  sawi_55 เป็นต้น

2. ปรากฏหน้าต่าง ดังรูป

กรณี ไม่ปรากฏหน้าตา่งให้พมิพ์ 1.0.0.0 ในช่อง Address ของเบราเซอร์

3. กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และกดปุ่ม Login

4. เมื่อเชื่อมต่อส าเร็จจะสามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้

5. การปิดหน้าต่างนี้จะท าให้ออกจากระบบทันที



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล กลุ่มสำระฯ username password
1 นาย ไกรวัลย์ สังฆะสา ผู้อ านวยการโรงเรียน T101 123456
2 นาย ทนง ชีวะประไพ รองผู้อ านวยการโรงเรียน T102 123456
3 นาย ชาญชัย ผลอุบัติ รองผู้อ านวยการโรงเรียน T103 123456
4 นาย ก าพล ชุ่มจันทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน T104 123456
5 นางสาว จุไรรัตน์ อ่อนมุข รองผู้อ านวยการโรงเรียน T105 123456
6 นาง สายพิณ นุ้ยสุข ภาษาไทย T201 123456
7 นางสาว เกตุวดี บุญเปีย ภาษาไทย T202 123456
8 นางสาว ใจพิเศษ วิเศษสิทธ์ิ ภาษาไทย T203 123456
9 นางสาว นรีรัตน์ เพชรโชติ ภาษาไทย T204 123456
10 นางสาว ปรียาภรณ์ ขวัญราช ภาษาไทย T205 123456
11 นางสาว พรรณวิลาส อยู่ถาวร ภาษาไทย T206 123456
12 นาง พันธ์ทิพย์ จิตร์ไพศาลศักด์ิ ภาษาไทย T207 123456
13 นางสาว รัตติการณ์ จันทร์แก้ว ภาษาไทย T208 123456
14 นางสาว สุขุมาภรณ์ กุณฑล ภาษาไทย T209 123456
15 นางสาว สุดารัตน์ เสนสิงห์ ภาษาไทย T210 123456
16 นางสาว สุภาพร แสงทอง ภาษาไทย T211 123456
17 นาง กาญจนี แก้ววิจิตร คณิตศาสตร์ T301 123456
18 นางสาว ขวัญจิรา สวัสด์ิพงศ์พันธ์ คณิตศาสตร์ T302 123456
19 นางสาว จตุพร ส้ินทุกข์ คณิตศาสตร์ T303 123456
20 นางสาว จีราพร ครุชฉิม คณิตศาสตร์ T304 123456
21 นาง นลินี สอนสวัสด์ิ คณิตศาสตร์ T305 123456
22 นาย นาวิน โพธ์ิศรี คณิตศาสตร์ T306 123456
23 นาย พงศกร ยังสวัสด์ิ คณิตศาสตร์ T307 123456
24 นาง พัลลภา ขวัญพะงุ้น คณิตศาสตร์ T308 123456
25 นาง ภัสติญา มานะมโนรถ คณิตศาสตร์ T309 123456
26 นางสาว มาริสา มณีใส คณิตศาสตร์ T310 123456
27 นาง วนิตา เกตศิริวงศ์ คณิตศาสตร์ T311 123456
28 นาย วรกร เกตุสถิตย์ คณิตศาสตร์ T312 123456
29 นางสาว วรัญญา แดงสนิท คณิตศาสตร์ T313 123456
30 นาง สุกัญญา ศรีรัตนตาปี คณิตศาสตร์ T314 123456
31 นาย อนุวัตร ทองช่างเหล็ก คณิตศาสตร์ T315 123456
32 นาย อุดม หมุนนุ้ย คณิตศาสตร์ T316 123456
33 นางสาว ยุพร ตักศิลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี T401 123456
34 นาย กิตติพงศ์ พาหะมาก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี T402 123456
35 นางสาว ณัฐตญา ครุฑสิงห์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี T403 123456
36 นางสาว เนมิกา กังวานสุระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี T404 123456
37 นางสาว เบญจวรรณ ทองขาว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี T405 123456

บัญชีช่ือผู้ใช้อินเตอร์เน็ตโรงเรียนสวีวิทยำ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล กลุ่มสำระฯ username password
38 นางสาว ปิยมาภรณ์ รักษ์รอด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี T406 123456
39 นางสาว ปิยะนุช พะลัง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี T407 123456
40 นาง พวงเพ็ญ ด าอุดม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี T408 123456
41 นางสาว พัชรี ไกรชุมพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี T409 123456
42 นางสาว พิมณภัทร ทนุโวหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี T410 123456
43 นางสาว พิมพ์มาศ เพ็ชรุพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี T411 123456
44 นางสาว ภัทราภรณ์ ทองช านาญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี T412 123456
45 นาง วรรณธิสา ตันติทัตต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี T413 123456
46 นาง ศิโรรัตน์ เปรมไธสง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี T414 123456
47 นางสาว สาวิกา ทิพย์โพธ์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี T415 123456
48 นางสาว สุพรรณี ตระหง่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี T416 123456
49 นางสาว สุพิชา บุญยกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี T417 123456
50 นาง สุรีย์พร รินสกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี T418 123456
51 นาย อรรถพล พลก าจร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี T419 123456
52 นาง สาระกร กองยอด สังคมศึกษา ศาสนาและ T501 123456
53 นางสาว จรัสศรี จิตริ สังคมศึกษา ศาสนาและ T502 123456
54 นางสาว ธันยพัฒน์ ธนะบวรเจริญ สังคมศึกษา ศาสนาและ T503 123456
55 นาย นัทธี เกตุอักษร สังคมศึกษา ศาสนาและ T504 123456
56 นาง ปิยะนุช เมืองอุดม สังคมศึกษา ศาสนาและ T505 123456
57 นางสาว พรรณธิรา ใจสมคม สังคมศึกษา ศาสนาและ T506 123456
58 นางสาว พิมพ์ชนก ธรรมณี สังคมศึกษา ศาสนาและ T507 123456
59 นาย ภูริพัฒน์ แก้วบุญจันทร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ T508 123456
60 นางสาว มัทนียา พยัฆวรรณ สังคมศึกษา ศาสนาและ T509 123456
61 นางสาว ลักขณา ย่องเส้ง สังคมศึกษา ศาสนาและ T510 123456
62 นางสาว วรัษฐา มัชฌิมวงศ์ สังคมศึกษา ศาสนาและ T511 123456
63 นางสาว สุปราณี ตรีไกรนุช สังคมศึกษา ศาสนาและ T512 123456
64 นาง สุพรรณนิการ์ แก้วบุญจันทร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ T513 123456
65 นางสาว สุรัสวดี เบญจรัส สังคมศึกษา ศาสนาและ T514 123456
66 นางสาว สมใจ ช่วงสม สุขศึกษา พลศึกษา T601 123456
67 นาย จักรพันธ์ เสนีย์ สุขศึกษา พลศึกษา T602 123456
68 นาย พงศักด์ิ สายแก้ว สุขศึกษา พลศึกษา T603 123456
69 นาย สมพร สอนวิสัย สุขศึกษา พลศึกษา T604 123456
70 นาย เอกลักษณ์ ศรีเปารยะ สุขศึกษา พลศึกษา T605 123456
71 นาง เบญจพร อุชุภาพ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ T701 123456
72 นาย กฤษณจักร แต่งเล่ียน ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ T702 123456
73 นาย เกียรติภูมิ เทพวาที ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ T703 123456
74 นาย คฑาวุธ บัวดิษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ T704 123456
75 นางสาว นิภารัตน์ รักษ์พรหม ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ T705 123456



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล กลุ่มสำระฯ username password
76 นาง มณีรัตน์ ศิริมาศ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ T706 123456
77 นางสาว ศริยา ยอดโรจน์ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ T707 123456
78 นาย สมชาย แก้วนาค ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ T708 123456
79 นาย เสกสรร สมแสง ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ T709 123456
80 นางสาว อารีรัตน์ สุขจิตร การงานอาชีพ T801 123456
81 นาง จิรฐา มาพะเนาว์ การงานอาชีพ T802 123456
82 นางสาว จิราวรรณ สุขสว่าง การงานอาชีพ T803 123456
83 นาง ปุณภัช ไพบูลย์ ภาษาต่างประเทศ T901 123456
84 นางสาว กนกกาญจน์ น่ิงราวี ภาษาต่างประเทศ T902 123456
85 นางสาว กนกวรรณ ล่ิมวนิชกุล ภาษาต่างประเทศ T903 123456
86 นาง กัญฐนาถ นาคศิริ ภาษาต่างประเทศ T904 123456
87 นางสาว กันยนา น้อยก าเนิด ภาษาต่างประเทศ T905 123456
88 นางสาว กิตติยากร เสนาการ ภาษาต่างประเทศ T906 123456
89 นาง จุฑารัตน์ เจริญสุข ภาษาต่างประเทศ T907 123456
90 นาย ธนา เทพวารินทร์ ภาษาต่างประเทศ T908 123456
91 นาย บุญพิทักษ์ รสสุคนธ์ ภาษาต่างประเทศ T909 123456
92 นาย ปิยะวัตร สิงละเอียด ภาษาต่างประเทศ T910 123456
93 นาง พรรณี พรหมเจริญ ภาษาต่างประเทศ T911 123456
94 นาง มณีวรรณ วงค์ลาศ ภาษาต่างประเทศ T912 123456
95 นาย วิชัย ดีสมุทร ภาษาต่างประเทศ T913 123456
96 นางสาว ศิสกาว มรรคสินธ์ุ ภาษาต่างประเทศ T914 123456
97 นางสาว สุภัทรา ฉิมพลีศิริ ภาษาต่างประเทศ T915 123456
98 นางสาว อรุณวดี นาคสวัสด์ิ ภาษาต่างประเทศ T916 123456
99 นางสาว อัจฉรา นุ่นชูผล ภาษาต่างประเทศ T917 123456
100 นางสาว ศศิธร จันทร์ประเสริฐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน T1001 123456
101 นางสาว จิรารัตน์ ถ่ินนุกูล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน T1002 123456
102 นางสาว อรอนงค์ รอดพันธ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน T1003 123456
103 นาง เพ็ญสวัสด์ิ เทวบิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน T1004 123456
104 นางสาว พิชารัฐ ห้วงจิตร - T1101 123456
105 นางสาว อรุณี เมืองแดง - T1102 123456
106 นาง ธนัญญา อทิตยกุล - T1103 123456
107 นางสาว ธันวดี หีตนาคราม - T1104 123456
108 นาย จีรวัฒน์ เพชรคีรี - T1105 123456
109 นางสาว ลัดดา ทองสกุล - T1106 123456
110 นางสาว พัสตราภรณ์ นาคชาติ - T1107 123456
111 นางสาว ฤทัยรัตน์ วงษ์จีน - T1108 123456
112 นาย เหิม ชนะ - T1109 123456
113 นาง ตวงรัตน์ ผลพฤกษา - T1110 123456



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล กลุ่มสำระฯ username password
114 นาง รัญชิดา จีระมนต์ - T1111 123456
115 นาง นงลักษณ์ จ าเดิม - T1112 123456
116 นางสาว ฐิติรัตน์ สอนวิสัย - T1113 123456
117 นาย สุรศักด์ิ จ าเดิม - T1114 123456
118 นาย วิเชียร พรหมประสาท - T1115 123456
119 นาง วาริน ทัพสงค์ - T1116 123456
120 นาย ช านิ ข าสวี - T1117 123456
121 นาย อุดม ทัพสงค์ - T1118 123456
122 นาย ณรงค์ จ าเดิม - T1119 123456


