คู่มือแนะนา
วิธกี ารลงทะเบียนเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต
บนเครือข่าย กอ.รมน. แบบไร้สาย (Wifi)

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง กอ.รมน.

สารบัญ
หน้า
วิธีการลงทะเบียนเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต บนเครือข่าย กอ.รมน. แบบไร้สาย (Wifi)
วิธีการติดตั้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) บนอุปกรณ์ฯ
1. กรณีเข้าใช้งานผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งแบบคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC)
และคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)
2. กรณีเข้าใช้งานผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
6
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วิธีการลงทะเบียนเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต บนเครือข่าย กอ.รมน. แบบไร้สาย (Wifi)
1. การเข้าสู่ระบบฯ :
ผู้ที่มีความประสงค์ ขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตบนเครือข่าย กอ.รมน. แบบไร้สาย Wifi)
( ต้องลงทะเบียนขอเข้า
ใช้บริการ ผ่านเว็บไซต์ “ระบบลงทะเบียนเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต บนเครือข่าย กอ.รมน. แบบไร้สาย (Wifi)”
ผ่าน Browser โดยพิมพ์ URL (https://wifi.isoc.go.th)
หมายเหตุ : ระบบที่พัฒนาขึ้น สามารถแสดงรูปแบบหน้าเว็บ แอพพลิเคชั่น ได้อย่างถูกต้อง ผ่านบราวเซอร์
เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ดังนี้

2. เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์แล้ว ระบบฯ จะแสดงผล (หน้าจอ Login) ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 หน้าจอการ Login “https://wifi.isoc.go.th”
3. กรณีเป็นการลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก:
ให้ผู้ลงทะเบียน กดปุ่ม“ลงทะเบียนกรณีผู้ใช้งานใหม่”

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง กอ.รมน.
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3.1 เมื่อเข้าสู่หน้าจอแสดงผลสาหรับกรอกข้อมูล ตามรูปที่ 2 ให้ผู้ลงทะเบียน กรอกข้อมูลในช่องต่างๆ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ดังนี้
3.1.1 หน่วยงาน
: หมายถึงหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ลงทะเบียน หากไม่ใช้บุคลากร กอ.รมน.
เลือกหน่วยอื่นๆ)
3.1.2 ตาแหน่ง
: หมายถึงตาแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน. ของผู้ลงทะเบียน หากไม่ใช้
บุคลากร กอ.รมน. ให้ใส่เครื่องหมาย “-”)
3.1.3 ยศ
: หมายถึงยศทางทหาร กรณีเป็นข้าราชการพลเรือนหรือประชาชน ให้ใส่เครื่องหมาย
“-”)
3.1.4 ชื่อจริง (ภาษาไทย)
: ให้ใส่ชื่อภาษาไทยของผู้ลงทะเบียนตามบัตรประจาตัวประชาชน
3.1.5
นามสกุล (ภาษาไทย): ให้ใส่นามสกุลภาษาไทยของผู้ลงทะเบียนตามบัตรประจาตัวประชาชน
3.1.6 ชื่อจริง (ภาษาอังกฤษ)
: ให้ใส่ชื่อภาษาอังกฤษ (ใช้อักษรตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด)ของผู้ลงทะเบียน
ตามบัตรประจาตัวประชาชน
3.1.7 นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
: ให้ใส่ นามสกุล (ใช้อักษรตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด)ข องผู้ลงทะเบียน
ตามบัตรประจาตัวประชาชน
3.1.8 เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
: ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อ นที่ส่วนตัวของผู้ลงทะเบียน เพื่อรอ
รับรหัสผ่านการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
3.2 เมื่อผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลตามข้อ 3.1 และตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้คลิกที่เมนู
“ยืนยัน
ข้อมูล” ที่อยู่ด้านล่างของจอแสดงผล เพื่อส่งข้อมูลไปยังนายทะเบียนควบคุมระบบ

รูปที่ 2 แสดงหน้าจอลงทะเบียนเพื่อกรอกข้อมูลการเข้าใช้งาน
4. ระบบจะแสดงหน้าจอรับข้อมูลความต้องการขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย
ลงทะเบียนรับทราบและตรวจสอบข้อมูล ดังนี้
4.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
4.2 “ชื่อผู้ใช้ (Username)” ส่วนตัวของผู้ลงทะเบียน

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง กอ.รมน.

(Wifi) โดยขอให้ผู้

หน้า 2

รูปที่ 3 แสดงหน้าจอยืนยันข้อมูลการลงทะเบียนสาเร็จ
***หมายเหตุ :
1) กรุณาจดจา ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ของท่านเพื่อใช้ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายฯ (โดยจะมี
รูปแบบของ Username เป็น ชื่อจริงภาษาอังกฤษ (ตัวพิมเล็กทั้งหมด) ตามด้วย . (จุด) และตามด้วยนามสกุล
3 ตัวหน้า
2) ตัวอย่าง หากชื่อผู้ลงทะเบียนคือ Jirapat Hangjaraon ชื่อผู้ใช้ (Username) จะเป็น jilapat.han
5. เมื่อผู้ลงทะเบียนตรวจสอบชื่อผู้ใช้ตามขั้นตอนในข้อ 4 แล้ว เป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการลงทะเบียน ให้ผู้
ลงทะเบียนคลิกปุ่ม “ออกจากระบบ”
6. หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคล โดยนายทะเบียนควบคุมระบบฯ
7. ภายหลังการตรวจสอบของนายทะเบียนควบคุมระบบฯ ในข้อ 6 ระบบจะแจ้ง “รหัสผ่าน (Password)”
เพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต “ของผู้ลงทะเบียน ” โดยการ ส่งข้อความ สั้น ( SMS) ผ่านทางหมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ลงทะเบียน ในทันที
หมายเหตุ : เป็นความรับผิดชอบของผู้ลงทะเบียนในการรักษาความลับของผู้ใช้และรหัสผ่าน ซึ่งเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบโดยเด็ดขาด
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วิธีการติดตั้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) บนอุปกรณ์ฯ
1. กรณีเข้าใช้งานผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งแบบคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) และคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา (Notebook)
1.1 ให้ท่านคลิกไอคอน
ที่อยู่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อติดตั้งการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
1.2 จะปรากฏหน้าจอจะแสดงผล การเลือกเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ให้ผู้ขอใช้บริการ คลิกเลือกสัญญาณอินเทอร์เน็ต ( Wifi) ชื่อ “ISOCThai” ของ กอ.รมน.
1.3 จากนั้น คลิกปุ่ม “Connect”
1.4 ระบบจะแสดงหน้าจอแสดงผล สาหรับกรอกข้อมูล ตามรูปที่ 4
1.5 ให้ผู้ขอใช้บริการ กรอกข้อมูล “ผู้ใช้งาน ( Username)” และ “รหัสผ่าน Password” ส่วนบุคคล
ตามที่ได้รับแจ้งจากระบบลงทะเบียน และ คลิกปุ่ม “OK”

รูปที่ 4 แสดงหน้าจอแสดงผลกรอกข้อมูล
1.6 หลังจากอุปกรณ์ทาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว จะปรากฏหน้าจอแสดงผลตามรูปที่ 5 ให้ผู้ขอใช้
บริการ คลิกปุ่ม “Connect”

รูปที่ 5 จอแสดงผลการเชื่อมต่อระบบฯ
ศูนย์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง กอ.รมน.
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1.7 ตามรูปที่ 6
ระบบทาการเชื่อม ต่ออินเทอร์เน็ต ผ่านเครือข่าย กอ.รมน. ( ISOCThai) โดยสมบูรณ์
หลังจากขั้นตอนนี้ ผู้ขอใช้บริการ จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายกอ.รมน. ในทุกพื้นที่ ได้ โดยไม่
ต้องติดตั้งการขอเข้าใช้งานอีก

รูปที่ 6 การเชื่อมต่อระบบ “สาเร็จ”

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง กอ.รมน.
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2. กรณีเข้าใช้งานผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (เช่น ระบบปฏิบัติการ Android)
2.1 เลือกปุ่มการตั้งค่า (Setting)
2.2 เลือกปุ่มการเชื่อมต่อ
2.3 เลือกการเชื่อมต่อ Wi- Fi
2.4 ระบบจะทาการค้นหาเครือข่ายฯ ที่ให้บริการในพื้นที่
2.5 เลือกเชื่อมต่อเครือข่าย “ISOCThai” ตามรูปที่ 7

รูปที่ 7 หน้าจอแสดงผลรายชื่อระบบเครือข่าย
1.4 ระบบจะแสดงหน้าจอแสดงผล สาหรับกรอกข้อมูล ตามรูปที่ 4
1.5 ให้ผู้ขอใช้บริการ กรอกข้อมูล “ผู้ใช้งาน ( Username)” และ “รหัสผ่าน Password” ส่วนบุคคล
ตามที่ได้รับแจ้งจากระบบลงทะเบียน ลงในเมนูช่อง “เอกลักษณ์” และ ช่อง “รหัสผ่าน” ตามรูปที่ 8

รูปที่ 8 หน้าจอแสดงผลการเชื่อมต่อระบบ
ศูนย์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง กอ.รมน.
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1.6 ระบบจะแสดงหน้าจอแสดงผลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย ตามรูปที่ 9 ให้คลิกเมนูเลือกใบรับรอง
การใช้งาน CA แล้วเลือก “ไม่ตรวจสอบ”
หมายเหตุ ในกรณีโทรศัพท์มือถือของท่านมีเมนู“การตั้งค่า เฟส2 ให้ท่านคลิกเลือกMS - CHAPv.2”

รูปที่ 9 หน้าจอแสดงผลในการตรวจสอบระบบ
1.7 หลังจากนั้นให้คลิก ปุ่ม “เชื่อมต่อ” เพื่อทาการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายฯ ISOCThai
1.8 กรณีระบบทาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยสมบูรณ์ จะปรากฏข้อความ “เชื่อมต่อแล้ว” ตามรูปที่ 10

รูปที่ 10 หน้าจอแสดงผลในการตรวจสอบระบบ
1.9 เมื่อผู้ขอใช้บริการดาเนินการถึงขั้นตอนในข้อ 1.6 แล้ว จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย
กอ.รมน. ในทุกพื้นที่ ได้ โดยไม่ต้องติดตั้งการขอเข้าใช้งานอีก
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