ผู้ใช้ระดับโรงเรียน (ครูและบุคลากรทางการศึกษา)
//ครูที่มีคำนำหน้ำ (นำย นำง นำงสำว) ได้เพิ่มชื่อเข้ำใหม่ในระบบ CCT เมื่อ 16/03/2560
Admin ไม่สำมำรถทรำบรหัสผ่ำนของท่ำนได้ จึงไม่ปรำกฏรหัสผ่ำนด้ำนล่ำงนี้ //
//ครูท่ำนใดต้องกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำน ขอให้ท่ำนแจ้ง email และ เบอร์โทรศัพท์ ของท่ำนมำที่
Mail : skwsc@hotmail.com โดย Admin จะปรับปรุงให้และจะแจ้ง รหัสผ่ำนใหม่ ให้ท่ำนทำง mail
ของท่ำนอัตโนมัติ (mail ท่ำนที่แจ้งข้ำงต้น – ถ้ำไม่เจอ ระบบอำจจะส่งไปที่ถังขยะใน mail ของท่ำน) //
// เมื่อมีกำรปรับปรุง รหัสผ่ำนแล้ว รหัสเก่ำจะถูกยกเลิก และ Admin จะไม่รู้รหัสใหม่ของท่ำนเลย
เพรำะระบบ CCT จะสุ่มรหัสผ่ำนและกำหนดโดยอัตโนมัติส่งให้ท่ำน //
จีระพงศ์ ขุมทอง
อรพิน เกิดสมนึก
สุพรรณี ฟังวัฒนำ
สมส่วน วินทะไชย
กัญญำ อินทร์งำม
บุญคุ้ม ภูบินบก
โชคดี สุคันธรัต
สุวรรณรัตน์ ฟองนวล
ปฏิพัทธ์ เทียมใสย์
ผ่ำน
พลศรี
บุษยำ หล่อกิตติวงศ์
จันทร์ฉำย นฤสำร
พิมลพรรณ สันธิ
นงลักษณ์ จินดำวงศ์
ปนัดดำ โสวภำค
จำเริญศรี ศรีทองสุข
พูนทรัพย์ อินทร์ชัย
ประยง สันธิ
ศันสนีย์ เกิดโภค
ชนมณี สุเมืองทอง
ศุภวดี สุคันธรัต
ภำภรณำวิเศษ ผำสุข
ศิริลักษณ์ ช่วยชู
ธนำ ปรำกฎรัตน์
ขวัญตำ พิศเพ็ง

650501_041
650501_008
650501_004
650501_046
650501_024
650501_048
650501_029
650501_028
650501_014
650501_043
650501_021
650501_003
650501_050
650501_033
650501_007
650501_027
650501_015
650501_049
650501_002
650501_025
650501_030
650501_054
650501_005
650501_009
650501_011

นำง
นำง
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นำง
นำง
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว

สุริยำ คำทอง
กชพร สุวรรณมณี
ศุภชำติ ฟังวัฒนำ
สุนทร อินทรนุช
นฤมล แสงทอง
เยำวลักษณ์ วงศ์ฉลำด
พิมพ์วรำ ศิริไสย
ไพรัตน์ ศรีโสภำ
พูนสุข ฤกษ์ศรี
พจนำ กงแก้ว
สันทวดี พำงำม
มณีรัตน์ สุขอุ้ม
รุ่งอรุณ สิทธิ์ศักดิ์
อำนวย ไกรเกตุ
จิรัชญำ เกษรบัว
สมทรัพย์ ฉกรรจ์ศิลป์
สุพิน เสนำพรหม
สมพร ผุยพันธ์
ปิยะมำศ แก้วใส
นันทินี กงแก้ว
นัชพร อัครจิตรำ
นัทธพงศ์ วัฒนำกุลยำวัฒน์
ชลีพันธ์ ลัดดำหอม
วรรณำ เอี่ยมสะอำด
อัจฉรำภรณ์ ประสำนรัตน์
กัลยำ สวรรค์จุติ
กัลยำ สวรรค์จุติ
จงจิต ทับทิมสำโรง
ชลีพันธ์ ลัดดำหอม
สิริลักษณ์ สุดใส
สิริลักษณ์ สุดใส
สิริลักษณ์ สุดใส
สิริลักษณ์ สุดใส
อำนวย ไกรเกตุ
ทิพวรรณ สุหงสำ
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650501_044
650501_006
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นำงสำว สันต์ฤทัย หล้ำล้ำ
นำงสำว สันต์ฤทัย หล้ำล้ำ
นำงสำว อลิสำ เชิดดี
นำย วิโชค พิศเพ็ง
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ชื่อ

นามสกุล

user

password

กชพร

สุวรรณมณี

650501_036

OGTDCT

กัญญา

อินทร์งาม

650501_024

FKCGKY

ขวัญตา

พิศเพ็ง

650501_011

CCQYRD

จงจิต

ทับทิมสาโรง

650501_051

JBGMFS

จันทร์ฉาย

นฤสาร

650501_003

RXBBFZ

จาเริญศรี

ศรีทองสุข

650501_027

RAFFHX

จิรัชญา

เกษรบัว

650501_035

KSETOQ

จีระพงศ์

ขุมทอง

650501_041

CNJXBA

ชนมณี

สุเมืองทอง

650501_025

OZOCOM

ธนา

ปรากฎรัตน์

650501_009

MKGBZC

นงลักษณ์

จินดาวงศ์

650501_033

EQZOOU

นฤมล

แสงทอง

650501_053

NCNBOL

นัชพร

อัครจิตรา

650501_022

KMFFWT

นัทธพงศ์

วัฒนากุลยาวัฒน์

650501_001

QITLBZ

นันทินี

กงแก้ว

650501_037

RCKYIH

บุญคุ้ม

ภูบินบก

650501_048

NRZXVH

ชื่อ

นามสกุล

user

password

บุษยา

หล่อกิตติวงศ์

650501_021

FSVQQR

ปฏิพัทธ์

เทียมใสย์

650501_014

QTOGWP

ปนัดดา

โสวภาค

650501_007

UBGGNT

ประยง

สันธิ

650501_049

JYAEKJ

ปิยะมาศ

แก้วใส

650501_020

RQCKUE

ผ่าน

พลศรี

650501_043

YVFKHU

พจนา

กงแก้ว

650501_039

UKDZRU

พิมพ์วรา

ศิริไสย

650501_034

JECCEG

พิมลพรรณ

สันธิ

650501_050

LGOWVL

พูนทรัพย์

อินทร์ชัย

650501_015

KZOHRZ

พูนสุข

ฤกษ์ศรี

650501_013

JYOKJO

ภาภรณาวิเศษ

ผาสุข

650501_054

HPJSBX

มณีรัตน์

สุขอุ้ม

650501_006

OQDOPB

รุ่งอรุณ

สิทธิ์ศักดิ์

650501_047

PAUTCC

วิโชค

พิศเพ็ง

650501_040

HXIEGR

ศันสนีย์

เกิดโภค

650501_002

EBWNRD

ศิริลักษณ์

ช่วยชู

650501_005

LWUHKA

ศุภชาติ

ฟังวัฒนา

650501_042

VVKEVP

ศุภวดี

สุคันธรัต

650501_030

XWDJPW

ชื่อ

นามสกุล

user

password

สมทรัพย์

ฉกรรจ์ศิลป์

650501_023

ULTBJJ

สมพร

ผุยพันธ์

650501_012

BHMNHZ

สมส่วน

วินทะไชย

650501_046

VKXBZV

สันทวดี

พางาม

650501_044

FCYJZO

สุนทร

อินทรนุช

650501_026

DOKDGL

สุพรรณี

ฟังวัฒนา

650501_004

XOGRFM

สุพนิ

เสนาพรหม

650501_032

ZWMMQB

สุริยา

คาทอง

650501_045

AEXJCQ

สุวรรณรัตน์

ฟองนวล

650501_028

IXKFQR

อรพิน

เกิดสมนึก

650501_008

QDKSDB

อานวย

ไกรเกตุ

650501_052

YHIBCD

เยาวลักษณ์

วงศ์ฉลาด

650501_019

NIZYQS

โชคดี

สุคันธรัต

650501_029

HCKUHL

ไพรัตน์

ศรีโสภา

650501_038

QGWNMF

