
 

G-Chat คือ แอพพลิเคชัน ส ำหรับสื่อสำรภำยในหน่วยงำนและระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐ เพื่อรบัส่งข้อมูล ปรึกษำ ประสำนงำน ระดมควำมคิด และ
ส ำรวจควำมคิดเห็น เพือ่เพิ่มประสทิธิภำพ ควำมรวดเร็ว มั่นคงปลอดภยั และ
ตอบสนองกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐในยคุดิจิตัล 

 

 

  
 

 

 

กำรด ำเนินกำร วันที่ 
1. สพฐ.จัดประชุม G-Chat แก่เขต 21-23 ก.ค. 59 
2. สพม.32 ด ำเนินกำรสร้ำง email ภำครัฐให้แกก่ลุ่มเป้ำหมำย

ทุกคน ภำยใต้ @ssbr.go.th  
24-31 ก.ค. 59 

3. แจ้งให้ผู้บริหำรสถำนศกึษำเข้ำให้งำน email ภำครัฐ 
@ssbr.go.th โดยเข้ำใช้งำนผ่ำนช่องทำง 
https://mail.google.com/ 

 

1 ส.ค. 59 

กระทรวงศึกษำธิกำร/สพฐ.  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่...
กำรศึกษำ 

สถำนศึกษำ... 

ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม ผอ.โรงเรยีน ICT ประชำสัมพันธ ์

https://mail.google.com/


 

Email @ssbr.go.th ที่ก ำหนดให ้

ชื่ออีเมล์ภาครัฐ 
 ssbr.go.th 

ชื่อใน G-Chat ตามรูปแบบสพฐ.ก าหนด 
(ชื่อโรงเรียน+รหัส SMIS+ชื่อ ผอ.โรงเรียน) 

Sorawit@ssbr.go.th กระสังพทิยำคม31022001ผอ.สรวิศณ ์นพพงศ์สิริเดช 
Prapien@ssbr.go.th  ชุมแสงพิทยำคม31022003ผอ.ประเพยีร เถกิงผล   
Ruengrawit@ssbr.go.th  พลับพลำชัยพิทยำคม31022012ผอ.เรอืงรวศิ พำยุหะธ ำรงรัตน ์
Manop@ssbr.go.th ล ำดวนพทิยำคม31022002ผอ.มำนพ สัมมำวรกิจ   
Suparerk@ssbr.go.th สูงเนินพิทยำคม31022004ผอ.ศภุฤกษ ์พลำยงำม 
Piboon@ssbr.go.th ห้วยรำชพทิยำคม31022013ผอ.ไพบลูย ์มั่นยืน  
Somsak@ssbr.go.th นำงรอง31032001ผอ.สมศักดิ ์แต้มโคกสูง  
Muen@ssbr.go.th นำงรองพิทยำคม31032003ผอ.เหมือน รักสนำม 
Thanapob@ssbr.go.th สิงหวิทยำคม31032002ผอ.ธนำภพ โคตรสมบัติ 
Thairath@ssbr.go.th ทุ่งแสงทองพทิยำคม31032004ผอ.ไทยรัฐ วงษ์ทอง   
Surathee@ssbr.go.th ถนนหักพิทยำคม31032007ผอ.สุรธ ีเครือบคนโท 
Setthasit@ssbr.go.th พิมพร์ัฐประชำสรรค3์1032005ผอ.เสฏฐศิษฎ ์วัฒนภักดีกิจ 
Sarapee@ssbr.go.th พนมรุ้ง31032023ผอ.สำรภ ีเลไธสง 
Ramet@ssbr.go.th  เหลืองพนำวิทยำคม31032006ผอ.รำเมศน ์โสมแสน 
Chamnan@ssbr.go.th ประโคนชยัพิทยำคม31022005ผอ.ช ำนำญ บุญวงศ ์  
Prasertchai@ssbr.go.th  เมืองตลุงพิทยำสรรพ3์1022008ผอ.ประเสริฐชัย พิสำดรัมย ์  
Korakot@ssbr.go.th แสลงโทนพทิยำคม31022009ผอ.กรกฤช ชื่นธีรพงศ์  
Somkid_@ssbr.go.th ไพศำลพิทยำคม31022007ผอ.สมคิด สิทธสิำร 
Watcharaboon@ssbr.go.th บ้ำนบุวิทยำสรรค31022006ผอ.วัชรำบูรณ ์บุญชู 
Puwanart@ssbr.go.th  โนนเจริญพิทยำคม31022011ผอ.ภวูนำถ ยุพำนวิทย ์  
Somkiat@ssbr.go.th บ้ำนกรวดวิทยำคำร31022010ผอ.สมเกียรต ิวัฒนำกรประสิทธิ ์
Supote@ssbr.go.th พุทไธสง31042005ผอ.สุพจน ์สินสุวงศว์ัฒน ์

mailto:Sorawit@ssbr.go.th
mailto:Prapien@ssbr.go.th
mailto:Ruengrawit@ssbr.go.th
mailto:Manop@ssbr.go.th
mailto:Suparerk@ssbr.go.th
mailto:Piboon@ssbr.go.th
mailto:Somsak@ssbr.go.th
mailto:Muen@ssbr.go.th
mailto:Thanapob@ssbr.go.th
mailto:Thairath@ssbr.go.th
mailto:Surathee@ssbr.go.th
mailto:Setthasit@ssbr.go.th
mailto:Sarapee@ssbr.go.th
mailto:Ramet@ssbr.go.th
mailto:Chamnan@ssbr.go.th
mailto:Prasertchai@ssbr.go.th
mailto:Korakot@ssbr.go.th
mailto:Somkid_@ssbr.go.th
mailto:Watcharaboon@ssbr.go.th
mailto:Puwanart@ssbr.go.th
mailto:Somkiat@ssbr.go.th
mailto:Supote@ssbr.go.th


ชื่ออีเมล์ภาครัฐ 
 ssbr.go.th 

ชื่อใน G-Chat ตามรูปแบบสพฐ.ก าหนด 
(ชื่อโรงเรียน+รหัส SMIS+ชื่อ ผอ.โรงเรียน) 

Amka@ssbr.go.th คูเมืองวิทยำคม31042001ผอ.อ ำคำ สำล ี
Manut@ssbr.go.th กู่สวนแตงพิทยำคม31042014ผอ.มำนัส เวียงวเิศษ   
Chalorng@ssbr.go.th นำโพธิพ์ิทยำคม31042012ผอ.ฉลอง งำมคง 
Chanthorn@ssbr.go.th ตูมใหญ่วิทยำ31042002ผอ.จันทร เที่ยงภักดิ ์  
Sak@ssbr.go.th มัธยมพรส ำรำญ31042003ผอ.ศักดิ ์ซำรัมย ์
Samingprai@ssbr.go.th  อุดมอักษรพิทยำคม31042013ผอ.สมิงไพร สุนทะวงษ ์
Punnatut@ssbr.go.th บุรีรัมยพ์ิทยำคม31012001ผอ.ปัณณทัต วิวัตรชัย 
Supote_@ssbr.go.th ภัทรบพิตร31012002ผอ.สุพจน ์ธนำนุกูล 
Monchai@ssbr.go.th บัวหลวงวิทยำคม31012003ผอ.มนต์ชัย แผ้วพลสง  
Suthep@ssbr.go.th กนกศิลป์พิทยำคม31012006ผอ.สุเทพ จ ำเนียรกุล 
Boonchai@ssbr.go.th  สองห้องพิทยำคม31012005ผอ.บุญชำย โชยรมัย ์  
Weerasak@ssbr.go.th  พระครพูิทยำคม31012004ผอ.วีระศักด์ิ พินิจ 
Kittisak@ssbr.go.th รมย์บุรพีิทยำคม รัชมังคลำภเิษก 31012017ผอ.กิตติศักด์ิ วิทยเดช   
Warakorn@ssbr.go.th หนองตำดพิทยำคม31012008ผอ.วรำกร เสนำมำตย ์
Kanchanapong@ssbr.go.th สวำยจีกพทิยำคม31012007ผอ.กำญจนพงษ ์ตรำช ู 
Wirat@ssbr.go.th กลันทำพทิยำคม31012009ผอ.วิรัตน ์แสงกุล   
Yuthapong@ssbr.go.th  ละหำนทรำยวิทยำ31032013ผอ.ยุทธพงษ ์สนหอม   
Sarayuth@ssbr.go.th  ละหำนทรำยรัชดำภิเษก31032015ผอ.สรำยุทธ เสลำรักษ ์  
Pathapee@ssbr.go.th ร่วมจิตต์วิทยำ31032012ผอ.ปฐพ ีมีบำง   
Thaksin@ssbr.go.th ตำจงพิทยำสรรค3์1032014ผอ.ทักษิณ แผ้วพลสง   
Akkaradech@ssbr.go.th  ร่มเกล้ำ บุรีรัมย3์1032022ผอ.อคัรเดช หลำบนอก 
Kitisak@ssbr.go.th ไทยเจรญิวิทยำ31032016ผอ.กิติศักดิ ์ไทวะกิรต ิ    
Sirawit@ssbr.go.th ปะค ำพทิยำคม31032017ผอ.สิรวิชญ ์สิทธินอก 
Pisarn@ssbr.go.th ล ำปลำยมำศ31012011ผอ.ไพศำล สังกะเพศ    
Thanapon@ssbr.go.th ทะเมนชัยพิทยำคม31012015ผอ.ธนภณ ธนะสีรังกูร     
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Manote@ssbr.go.th ธำรทองพิทยำคม31012010ผอ.มำโนช นำคสมบูรณ ์  
Prapat@ssbr.go.th ตลำดโพธิ์พิทยำคม31012012ผอ.ประภำส สนิทรัมย ์  
Sa-nga@ssbr.go.th เมืองแฝกพิทยำคม31012014ผอ.สง่ำ วิโสรัมย ์  
Yothin@ssbr.go.th จตุรำษฎร์พทิยำคม31012013ผอ.โยทิน สุดหอม   
Boonna@ssbr.go.th ช ำนิพิทยำคม31012016ผอ.บุญหนำ อินทรส์ิลำ   
Sarawut_@ssbr.go.th สตึก1042011ผอ.สรำวธุ ทรงประโคน   
Sak_@ssbr.go.th จุฬำภรณรำชวิทยำลัย บุรีรัมย3์1042007ผอ.ศกัด์ิ รุ่งแสง   
Thatchawet@ssbr.go.th  สะแกพทิยำคม31042008ผอ.ธัชเวชช ์ศำนติบูรณ ์  
Koson@ssbr.go.th  แคนดงพิทยำคม31042015ผอ.โกศล เสนำปักธงไชย   
Surapol@ssbr.go.th เมืองแกพทิยำคม31042006ผอ.สุรพล ศรีภักดี 
Sunate_@ssbr.go.th ร่อนทองพิทยำคม31042010ผอ.สุเนตร ขวัญด ำ   
Narongsak@ssbr.go.th  ดงพลองพิทยำคม31042016ผอ.ณรงค์ศักด์ิ รักพร้ำ   
Punya@ssbr.go.th  สมเสม็ดวิทยำ31042009ผอ.ปัญญำ กุลแก้ว   
Prachai@ssbr.go.th  หนองก่ีพิทยำคม31032010ผอ.ประชยั พรสง่ำกุล   
Chatree@ssbr.go.th  หนองหงส์พิทยำคม31032018ผอ.ชำตร ีอัครสขุบุตร   
Kittichai@ssbr.go.th ห้วยหินพิทยำคม31032019ผอ.กิตติชัย ตระกูลกิตต ิ  
Subin@ssbr.go.th เมืองโพธิ์ชัยพิทยำคม31032011ผอ.สุบิน ฝ่ำยเทศ 
Somchai@ssbr.go.th  โนนสุวรรณพิทยำคม31032020ผอ.สมชำย พันธุ์วรรณ ์  
Chawalit@ssbr.go.th สำมคัคพีิทยำคม31032021ผอ.ชวลิต เจนเจริญ   
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กำรด ำเนินกำร ภำพตัวอย่ำง 
4. กลุ่มเป้ำหมำย login เข้ำใช้งำนโดย 

- พิมพ์ชื่อ email ใหม่ที่ก ำหนดให้ กดปุ่ม 
ถัดไป 

- ใสร่หัสผำ่นครั้งแรก คอื 12345678 
(สำมำรถเปลีย่นรหสัไดภ้ำยหลัง)  

 
 

 
- กดปุ่มAccept 
 

 
-ก ำหนดรหัสใหมท่ี่จ ำได ้
(ทั้งสองช่อง ให้พิมพ์เหมือนกัน) 

 
 



กำรด ำเนินกำร ภำพตัวอย่ำง 
- จะปรำกฎหน้ำต่ำงอีเมลใ์หม่ 

 
- คลิกเลอืก จดหมำยฉบบัที่ช่ือ gchat-

noreply 

 
จะปรำกฏเนื้อหำวธิกีำรใช้งำน g-Chat 

- ชื่อผู้ใช้ /รหัสผ่ำน                      
(แต่ละคนจะไม่เหมอืนกัน) 

ในอีเมล์ของท่ำนจะมีวิธีกำรใช้งำน ดังนี้                    
- ช่องทำงกำรเขำ้ใช้ระบบผ่ำนแอปพลิเคชั่นได้

ที่ https://download.gchat.apps.go.th 
- ช่องทำงกำรเขำ้ใช้ระบบผ่ำนอินเทอร์เน็ต

เบรำว์เซอร ์https://gchat.apps.go.th  
โดยเบรำวเ์ซอรท์ี่แนะน ำคือ Chrome หรือ 
Safari 

- สำมำรถดำวนโ์หลดคูม่อืที ่
https://www.ega.or.th/th/profile/978/ 
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5. กลุ่มเป้ำหมำยศึกษำคู่มอื 
https://www.ega.or.th/th/profile/978/ 

คู่มือของแต่ละท่ำนจะแตกต่ำงกัน เนื่องจำก
อุปกรณ์มือถอืแตกต่ำงกัน 

 
6. กลุ่มเป้ำหมำยดำวนโ์หลดโปรแกรมที่

https://download.gchat.apps.go.th 
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