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ค�ำน�ำ

	 เอกสารฉบัับนี้	คู่มือแนะน�าการใช้งาน	Google	Application		โดยเนื้อหาในเอกสารจะอธิบายวิธีการใช้งาน

โปรแกรมทั้งหมด	 เพื่อช่วยในการน�าเอาโปรแกรมมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง	 เนื้อหาจะเน้นการอธิบายด้วยรูปภาพซึ่ง
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Google	 Applicationได้เป็นอย่างดี	 และขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน	 ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลทุกด้านเพื่อน�ามา

จัดท�าเอกสารฉบับนี้
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ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

คู่มือการใช้งาน Google Account (Google Application) 
การเข้าใช้ครั้งแรก 

ในกรณีที่ มี user gmail อยู่แล้ว 
1. คลิกที่รูปด้านขวา แล้วเลือก เพ่ิมบัญชี 

 
2. เลือกเพ่ิมบัญชี 
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3. กรอกอีเมลท่ีได้รับจัดสรร แล้วกด ถัดไป 

 
4. ทําต่อข้อที่ 3 ในหัวข้อถัดไป 
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ในกรณีที่ ยังไม่มีมี user gmail 
1. เข้าสู่ website www.gmail.com  

 
 

2. เลือก ลงช่ือเข้าใช้ 
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3. กรอก อีเมล ตามที่ได้รับจัดสรร และ รหัสผา่น 12345678 เพ่ือใช้ในการ log in ครั้งแรก แล้วเลือก
ลงช่ือเข้าใช้ 

 
4. กรอกรหัสผ่าน 12345678 อีกครั้ง และข้อความที่ปรากฏ แล้วเลือกลงช่ือเข้าใช้ 
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5. เลือก ฉันยอมรับ

 
 

6. เปลี่ยน รหัสผา่น เป็นรหัสทีต้่องการ แล้วเลือกเปลี่ยนรหสัผ่าน 
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7. เข้าสู่ระบบ เรียบร้อยแล้ว 
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การใช้งาน Calendar เบื้องต้น 
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1. Calendar คืออะไร 
 Google Calendar คือ บริการปฏิทินแบบออนไลน์ของ Google ซึ่งท าให้คุณสามารถเก็บข้อมูล
เหตุการณ์ต่างๆ รวมไว้ในที่เดียวกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างก าหนดการนัดหมายและก าหนดเวลาเหตุการณ์
ต่างๆ สามารถส่งข้อความเชิญ สามารถใช้ปฏิทินร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน และ ค้นหาเหตุการณ์ต่างๆ ได้ ซึ่ง 
Google Calendar มีข้อดีกว่าโปรแกรมท่ีอยู่ในคอมพิวเตอร์ต่างๆดังนี้ 
 1. Google Calendar เป็นบริการออนไลน์และให้บริการฟรี ซึ่งต่างกับโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมมาใช้ 
 2. โปรแกรมในคอมพิวเตอร์มีการแสดงกิจกรรมในรูปแบบได้น้อย ซึ่งต่างจาก Google Calendar ที่
แสดงตารางกิจกรรมได้หลายรูปแบบมากกว่า 
 3. Google Calendar มีการแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโปรแกรมท่ีคล้ายกับ Google 
Calendar ไม่มีการแจ้งเตือนแบบนี้ 
 4. Google Calendar ใช้งานได้ง่ายและสะดวกกว่า จึงท าให้ผู้ที่เริ่มใช้งานเข้าใจได้ง่าย 
 5. Google Calendar สามารถใช้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ตจึงท า ให้สะดวกกว่าโปรแกรมที่อยู่ใน
คอมพิวเตอร์ซึ่งถ้าคอมพิวเตอร์เครื่องไหนไม่มี โปรแกรมนั้นก็จะใช้ไม่ได้ 
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2. การเข้าสู่ระบบ 
 เข้าสู่การใช้งานระบบ โดยการพิมพ์ URL บนแถบ Address Bar  
 www.gmail.com 

  
 
 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

  
 
  

ใส่อเีมล wanitcha.m2@gmail.com 

ใส่รหัสผ่าน 

คลิกปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้ 
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ผลิตภัณฑ์ของ Google ที่ได้พร้อมกับการสร้างบัญชี Gmail 

 
 
หน้าจอ ปฎิทิน 

 
  

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ของ 
Google 

เลือกผลิตภัณฑ์ ปฏิทิน 
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3. การก าหนดค่าเบื้องต้นให้กับปฏิทิน 

 
 
ก าหนดค่าทั่วไป 

 

เลือกปุ่ม การตั้งค่า 

เลือกเมนู การตั้งค่า 

เลือกภาษาไทย 

เลือกเขตเวลา ไทย +7 

เลือกมุมมองปฏิทิน 
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หากต้องการให้มีการแจ้งเตือนทาง SMS ให้ก าหนด การตั้งค่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

 
 

 ระบบจะส่งรหัสไปยังเบอร์ที่กรอกไว้ 

กดปุ่มบันทึก เมื่อตั้งค่าเสร็จ 

แท็บ ตั้งค่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเรา 

กดปุ่มส่งรหัสยืนยัน 
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รหัสจะถูกส่งไปที่เบอร์มือถือที่กรอกไว้ 

 
 
น ารหัสไปใส่ในช่องยืนยัน 

 
จากนั้น กดปุ่ม สิ้นสุดการตั้งค่า 

กรอกรหัสที่ได้จาก SMS ระบบ 

กดปุ่มสิ้นสุดการตั้งค่า 
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หลังจากยืนยันหมายเลขโทรศัพท์แล้ว ระบบจะให้ก าหนดค่าว่า การแจ้งเตือนแบบใดที่จะให้แจ้งเตือนผ่าน 
SMS บ้าง 

 
 
เมื่อก าหนดค่าการแจ้งเตือนกิจกรรมผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม บันทึก 
  

ก าหนดค่าเริ่มต้น 
การแจ้งเตือน 

กดปุ่ม บันทึก การตั้งค่า 
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4. การสร้างกิจกรรม 

 
 ใช้เมาส์คลิกท่ีวันที่ ที่เราต้องการสร้างกิจกรรม สามารถพิมพ์เหตุการณ์ได้เลย  
 

 
  

เมาส์คลิกวันที่ที่ต้องการ  
เพ่ือพิมพ์เหตุการณ์ 

พิมพ์เหตุการณ์แบบด่วน 

กดปุ่ม สร้างกิจกรรม 
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เหตุการณ์กิจกรรมที่สร้างเรียบร้อย 

 
 
หากต้องการแก้ไข เหตุการณ์กิจกรรมที่สร้างขึ้น ให้คลิกท่ีข้อความเหตุการณ์กิจกรรมนั้นๆ  

 
 เลือกปุ่ม แก้ไขกิจกรรม 
 
 

ต้องการแก้ไขกิจกรรม 
เมาส์คลิกข้อความนั้น 

เลือกแก้ไขกิจกรรม 
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การก าหนดค่าอ่ืนๆ 

 
 
ก าหนดค่าการเกิดซ้ าได้ เช่น กรณีตารางสอน 
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5. การสร้างปฏิทินใหม่ 

 
 
ก าหนดรายละเอียดปฏิทิน 
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ระบบเตือนการตั้งค่าสาธารณะ 

 
 
ได้ปฏิทินที่เราสร้าง 

 
 
การสร้างปฏิทิน เราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการสร้างในปฏิทินหลัก หรือปฏิทินเฉพาะกิจกรรม 
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การใช้งาน Drive เบื้องต้น 
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1. Google Drive คืออะไร 
 Google Drive เป็นบริการจาก Google ที่ท าให้เราสามารถน าไฟล์ต่าง ๆ ไปฝากไว้กับ Google ซ่ึง
ท าให้เราสามารถใช้ไฟล์เหล่านั้นที่ไหนก็ได้ที่มีอินเตอร์เน็ต ไม่เพียงแค่ฝากไฟล์ได้เท่านั้นคุณยังสามารถ 
สามารถแบ่งปันไฟล์กับคนที่ต้องการ และสามารถแก้ไขร่วมกันได้จากอุปกรณ์ทุกประเภท 
 
คุณสมบัติของ Google Drive 
 1. Sharing your documents and files 
 ความสามารถในการแชร์ไฟล์ข้อมูลไปยังคนอ่ืน ๆ ได้ก่อนหน้านี้หากต้องการส่งไฟล์ประเภทต่าง ๆ 
ผ่านอีเมล์อาจต้องส่งหลายครั้งและเกิดความยุ่งยากในการจัดการ แต่ถ้าหากใช้ Google Drive ปัญหานี้จะ
หมดไปเพราะไฟล์ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ที่เดียวบน Google Drive และสามารถแชร์ไฟล์ให้คนอื่น ๆ โดยไม่ต้อง
ส่งไฟล์กลับไปกลับมาให้เกิดความยุ่งยาก วิธีการนี้จะช่วยลดความซ้ าซ้อนในการส่งข้อมูลลงไปได้ 
 2. Working on the same file at the same time 
 ความสามารถในท างานได้จากหลาย ๆ สถานที่ในเวลาที่พร้อม ๆ กัน เช่น นักข่าวในอเมริกากับ
นักข่าวที่ประเทศไทยสามารถท างานบนไฟล์เดียวกันบน Google Drive ได้และสามารถคุยโต้ตอบผ่านระบบ 
Chat เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน 
 3. One safe place for all your stuff 
 Google Drive เป็นพืน้ที่เก็บไฟล์ข้อมูลที่ปลอดภัยเนื่องจากไฟล์ข้อมูลถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของ 
Google หากคอมพิวเตอร์ที่บ้านของผู้ใช้งานได้รับความเสียหายไฟล์ข้อมูลเหล่านั้นก็จะไม่ได้รับความเสียหาย
ตามไปด้วย 
 4. Storage and storage plans 
 ระบบจัดเก็บไฟล์ข้อมูลของ Google Drive จะแสดงรายละเอียดปริมาณข้อมูลแยกออกเป็น 3 ส่วน
ด้วยกันคือ Google Drive , Gmail และ Google+ Photos ซึ่งมีพ้ืนที่รวมทั้งหมด 15 GB ผู้ใช้งานสามารถ
เข้าไปตรวจสอบปริมาณข้อมูลที่ใช้ไปได้จาก www.google.com/settings/storage ซึ่งหากใช้พ้ืนที่ไปจนครบ
จ านวน 15GB ก็สามารถเพ่ิมขนาดพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลได้ตามแพ็คเกจที่เหมาะสม 
 5. Using Drive offline 
 เมื่ออยู่ในสถานที่ที่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเช่น บนเครื่องบิน Google Drive สามารถเปิด
ไฟล์ข้อมูลขึ้นมาท างานแบบออฟไลน์ได้ เมื่อลงจากเครื่องและสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ก็สามารถอัพเดท
ไฟล์งานนั้นขึ้นสู่ Google Drive ได้ 
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ข้อมูลทางเทคนิค 
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2. การเข้าสู่ระบบ 
 เข้าสู่การใช้งานระบบ โดยการพิมพ์ URL บนแถบ Address Bar  
 www.gmail.com 

  
 
 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

  
 
  

ใส่อีเมล wanitcha.m2@gmail.com 

ใส่รหัสผ่าน 

คลิกปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้ 
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ผลิตภัณฑ์ของ Google ที่ได้พร้อมกับการสร้างบัญชี Gmail 

 
 
หน้าจอ Google Drive 

 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ของ 
Google 

เลือกผลิตภัณฑ์ ไดรว์ 
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4. การใช้งานเบื้องต้น 
 4.1 การสร้าง Folder 
  คือ คล้ายกับการสร้างโฟลเดอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการสร้างกลุ่มงานให้เป็นระเบียบ 
  
 ใช้เมาส์คลิกปุ่ม ใหม่ เลือกเมนู โฟลเดอร์ เพ่ือสร้างโฟลเดอร์ 

 
 ตั้งชื่อโฟลเดอร์ เพ่ือแยกประเภทกลุ่มงาน แล้วกดปุ่ม สร้าง 
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  คือ การดูในมุมมองตาราง 

   คือ การดูในมุมมองรายการ 

  คือ การจัดเรียงข้อมูล 

  คือ การดูรายละเอียด 
 
 4.2 การอปโหลด ไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ 
  การน าไฟล์หรือโฟลเดอร์ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ไปไว้บนพื้นที่ของ Google Drive ส าหรบั
การเรียกใช้จากแหล่งอื่นๆ  

  เลือก อัปโหลด 

ก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้น 
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จะได้หน้าต่าง เพื่อท าการเลือกไฟล์ หรือโฟลเดอร์เพื่อท าการอัปโหลด 

  
เมื่อเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้แล้ว ให้กดปุ่ม Open 
 
จากนั้น ระบบจะท าการอัปโหลดไฟล์หรือโฟลเดอร์ ไปไว้บนพ้ืนที่ของ Google Drive 
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หน้าต่าง เมื่อระบบท าการอัปโหลดไฟล์เสร็จ 

 
 
รายการไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ท าการอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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5. การสร้างเอกสารออนไลน์ 
 Google เอกสาร 

 
 
จะได้หน้าจอการสร้างเอกสารออนไลน์ 
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6. การจัดการเอกสาร 
 เลือกเอกสารที่ต้องการจัดการ 

 
 
 เมนูที่จ าเป็น 

 

 การรับลิงค์อย่างเร็วเพ่ือแบ่งปันเอกสาร 

 การแชร์แบบมีการตั้งค่า 

 การดูตัวอย่างเอกสาร 

 การลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ออกจาก Google Drive 
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 การแชร์แบบมีการตั้งค่า 
 เงื่อนของการแชร์แบบต่างๆ 

 
 การแชร์ระหว่างบุคคลด้วยอีเมล โดยใส่ชื่ออีเมลของบุคคลที่เราต้องการแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ด้วย 
ซึ่งสามารถก าหนดสิทธิ์ในการใช้ร่วมกัน ได้ 3 แบบ คือ  
 - แก้ไขได้ 
 - แสดงความเห็นได้ 
 - ดูได้  

 การแชร์แบบการเผยแพร่ลิงค์ ให้กดปุ่ม รับลิงค์ท่ีสามารถแก้ไขได้   
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 ซึ่งสามารถก าหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมได้คือ  

 
 
 เมื่อก าหนดเรียบร้อย สามารถน าลิงค์ไปส่งให้บุคคลได้ตามต้องการ เช่น 
 https://drive.google.com/file/d/0ByjJAzToD9WwUDlKQTY2aEtnbUU/view?usp=sharing 
 แล้วกดปุ่ม เสร็จสิ้น 
 

 สัญลักษณ์  ท้ายชื่อ แสดงว่าไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้น ได้รับการแบ่งปันหรือแชร์ เรียบร้อยแล้ว 
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2 

ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2014 

 
 
 
 
 

การใช้งาน Sites เบื้องต้น 
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การสร้างเวบ็ไซต์ด้วย Google Sites 

Google Sites คือโปรแกรมของ Google ท่ีใหบ้ริการสร้างเวบ็ไซตฟ์รี สามารถสร้างเวบ็ไซตไ์ดง่้าย ปรับแต่งรูปลกัษณ์
ไดอ้ยา่งอิสระ และสามารถรวบรวมความหลากหลายของขอ้มูลไวใ้นท่ีเดียว เช่น วดีิโอ, ปฏิทิน, เอกสาร อ่ืนๆ ท าใหช่้วยอ านวย
ความสะดวกไดเ้ป็นอยา่งมาก ในการแกไ้ขหนา้เวบ็ จะเป็นกลุ่ม หรือ ทั้งองคก์รก็ได ้

 

รู้จกั Google Sites  

 ใหบ้ริการคร้ังแรก เดือน พฤษภาคม 2551 
 ใหบ้ริการฟรี ไม่เสียค่าใชจ่้าย 
 พ้ืนท่ีจดัเก็บ 10GB  
 ขนาดไฟลท่ี์ใชใ้นการจดัเก็บสูงสุด 10 MB 
 * เฉพาะพ้ืนท่ีเวบ็ไซตไ์ม่เกิน 100MB แต่หากรวมเป็นสมาชิกบริการอ่ืนๆ ของ Google ตวัอ่ืนๆเช่น  youtube calendar 

picasa ไม่เกิน 10 GB 
 มี Gadget เยอะแยะมากมาย และสามารถท าในรูปแบบท่ีเราตอ้งการได ้

 
ข้อด้อย 

 ใชง้านร่วมกบั CSS ท่ีออกแบบเองไม่ได ้
 เวบ็ไซตอ์ยูภ่ายใต ้Google ท าให ้domain name ยาว 
 ยงัมีปัญหาเร่ืองการใชง้านร่วมกบั script อ่ืนๆ  
 ท าไดเ้ฉพาะเม่ือต่ออินเตอร์เน็ตเท่านั้น 
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เร่ิมต้นสร้าง Site 
1. สมคัรเขา้ใชง้าน โดยเขา้ไปท่ี URL: www.google.com/sites แลว้ลงช่ือเขา้ใช ้Gmail โดยกรอก Email และ Password คลิกปุ่ม 

“ลงช่ือเขา้ใชง้าน” 

 
2. เลือกปุ่ม “สร้าง”  

3. เลือกเทมเพลตท่ีจะใช ้หากตอ้งการเลือกดูเทมเพลตอ่ืนๆ ใหค้ลิกท่ี “เลือกดูเพ่ิมเติมในแกลเลอร่ี” ซ่ึงในท่ีน้ีจะเลือกเป็นแบบ 
แม่แบบวา่งเปล่า  

4. ตั้งช่ือไซต ์(title) ของคุณ ส าหรับส่วนของต าแหน่งไซต ์google sites จะท าการตั้งใหโ้ดยอติัโนมติั  
5. เลือกธีมแสดงในเวบ็ไซต ์ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนในภายหลงัได ้
6. ตวัเลือกเพ่ิมเติม ส่วนน้ีจะใหใ้ส่ค าอธิบายเวบ็ไซต ์และมีใหเ้ลือกวา่เน้ือหาภายในเวบ็ไซตเ์หมาะส าหรับผูใ้หญ่เท่านั้น 
7. พิมพร์หสัตามท่ีปรากฏเพ่ือยนืยนัวา่เป็นมนุษย ์ไม่ใช่ Bot ของ Google หรือ Spam จากเวบ็ต่างๆ  
8. คลิปปุ่ ม “สร้าง” 

2 

1 
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4 

3 

5 

6 

7 

8 
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9. เม่ือสร้างไซตเ์สร็จแลว้จะปรากฏหนา้ตาเวบ็ไซตด์งัภาพ จากนั้นเร่ิมตกแต่งเวบ็ไซต ์

 

 

การใช้งาน Theme  
10. ตกแต่งเวบ็ไซต ์โดยการเปล่ียน Theme เพื่อใหเ้วบ็ไซตมี์รูปแบบแสดงท่ีสวยงาม โดยคลิกเลือก “เพ่ิมเติม” 

 
 

9 

10 

11 
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11. เลือกจดัการไซต ์
12. สงัเกตเมนูดา้นซา้ย เลือก “ธีม” 

 

13. เลือกธีมไดต้ามท่ีตอ้งการ หากตอ้งการเลือกดูตวัอยา่งใหค้ลิก “ดูตวัอยา่ง” หรือหากไม่ตอ้งการดูตวัอยา่ง คลิก “บนัทึก” 

 

 

14. คลิกท่ีช่ือไซต ์เพื่อกลบัไปยงัหนา้เวบ็ไซต ์

12 

13 

14 
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การแก้ไขหน้าเพจ 
ในส่วนของการจดัการหนา้เพจนั้น มีดงัน้ี 
15. แถบเมนูและฟังกช์ัน่ท่ีใชเ้พ่ิมลูกเล่นใหก้บัเวบ็ไซต ์รวมไปถึง Gadget ต่างๆและเคร่ืองมือในการจดัการหนา้เวบ็ 

 
 
16. เมนู “แทรก” เป็นเมนูท่ีควบคุมเก่ียวกบัการใชมี้เดีย เช่น การใส่รูปภาพ ลิงก ์วดิิโอ และ gadget ต่างๆ จึงท าใหเ้มนูน้ีถูกใช้

งานบ่อยท่ีสุด 

 

17. เมนู “รูปแบบ” เป็นเมนูท่ีใชก้ าหนดรูปแบบของตวัอกัษร ซ่ึงเป็นรูปแบบค าสัง่เดียวกนักบัแถบเมนู 

 

15 

16 

17 
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18. เมนูตาราง เป็นเมนูท่ีใชส้ร้าง หรือจดัการขอ้มูลในรูปแบบตาราง 

 

19. เมนู “การจดัวาง” เป็นเมนูท่ีใชส้ าหรับก าหนดรูปแบบการจดัวางคอลมัน์ในหนา้เพจ 

 

การเพิม่ Text Generator 

20. เขา้ไปท่ีเวบ็สร้าง Text generator เลือกตกแต่งตามแบบท่ีตอ้งการแลว้ Get Code (เฉพาะ HTML) เสร็จแลว้น ามาเพ่ิมในเพจ

หนา้แรก เลือกคลิกปุ่ม  “แกไ้ขหนา้เวบ็” 

18 

19 
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21.  หนา้เพจท่ีใหแ้กไ้ขรายละเอียด จะมี Toolbar ในการจดัรูปแบบขอ้ความต่างๆ ใหเ้ลือก tag “<HTML>” 

 

22. วาง Code Html ท่ี Get มาจากเวบ็ Text Generator ในช่อง Text box  

 

23. หากตอ้งการดูตวัอยา่งก่อนบนัทึก ใหเ้ลือกแทบ็แสดงตวัอยา่ง 
24. เรียบร้อยแลว้ เลือกปุ่ม “อปัเดต” 
25. เลือกปุ่ม “บนัทึก” เพื่อบนัทึกหนา้เพจ 

 

การเพิม่รูปภาพ 

26. คลิกปุ่ม  “แกไ้ขหนา้เวบ็” แลว้เลือกปุ่ม “แทรก” 

20 

21 

23 

24 

25 

22 
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27. เลือกเมนู “รูปภาพ” 
28. จะปรากฏ Dialog box  เพ่ิมภาพ จากนั้นใหอ้พัโหลดภาพโดยเลือก “เลือกไฟล”์ แลว้คลิกท่ีไฟลภ์าพท่ีตอ้งการ 

 

29. สามารถจดัรูปแบบของภาพได ้โดยเลือกรูปแบบท่ีตอ้งการจาก popup ท่ีข้ึนภายใตรู้ปภาพ 

 

 

 

27 

28 

29 
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การเพิม่ลงิก์ 

30. การเช่ือมโยงลิงกภ์ายในเวบ็ไซต ์ใหค้ลิกปุ่ม  “แกไ้ขหนา้เวบ็” เลือกปุ่ม “แทรก” แลว้เลือกเมนู “ลิงก”์ 

 

 

31. จะปรากฏ Dialog box สร้างลิงก ์เลือกหนา้เวบ็ไซตท่ี์ตอ้งการจะเช่ือมโยง ซ่ึงสามารถดูไดจ้าก แผนผงัไซต ์และ การ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลล่าสุดบนเวบ็ไซต ์เสร็จแลว้เลือกปุ่ม “ตกลง” 

 

 

 

30 

31 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 								Google	Application	Manual
Maehongson	Primary	Educational	Service	Area	Office	2

59

ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

32. การเช่ือมโยงลิงกจ์ากภายนอก ใหท้ าตามขอ้ 30 แลว้จะปรากฏ Dialog box สร้างลิงก ์ซ่ึงในท่ีน้ีจะเลือกใชแ้บบ “ท่ีอยูเ่วบ็”  

 

33. โดยใส่ขอ้ความท่ีช่อง “ขอ้ความท่ีจะแสดง” และ ใส่ URL ท่ีช่อง ล้ิงกไ์ปท่ี URL น้ี 
34. หากตอ้งการใหลิ้งกเ์ปิดในหนา้ตา่งใหม่ ใหต๊ิ้กท่ี checkbox “เปิดลิงกน้ี์ในหนา้ต่างใหม่” 
35. เสร็จแลว้คลิกปุ่ม “ตกลง” 

 

การเพ่ิมหนา้เพจเวบ็ไซต ์

36. เร่ิมตน้สร้างหนา้เพจ โดยคลิกท่ีปุ่ม ดา้นบนขวาของหนา้จอ  
37. เม่ือเปิดหนา้สร้างเพจใหม่ข้ึนมาแลว้ กรอกช่ือ ตั้งช่ือหนา้เวบ็ของคุณ  

 

32 

33 

34 
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38. เลือกเทมเพลตท่ีจะใช ้ซ่ึงในส่วนน้ีมีใหเ้ลือกอยู ่4 รูปแบบคือ  

 
โดยแตกต่างกนั ดงัน้ี 
- หนา้เวบ็ เป็นหนา้หลกัของเวบ็ไซตใ์ชใ้นการใหข้อ้มูลและประกาศต่างๆ ของเวบ็ไซต ์
- ตูเ้ก็บเอกสาร  ใชส้ าหรับอพัโหลดไฟลต์่างๆ เช่น รูปภาพ , เพลง และอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถแชร์ใหค้นอ่ืนดาวน์โหลดได ้
- ประกาศ  ใชใ้นการประกาศขอ้ความ หรือ แสดงบทความต่างๆ  
- รายการ  ใชแ้สดงรายการต่างๆ รวมถึงรายละเอียดของแต่ละรายการดว้ย 

37 
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39.  เลือกต าแหน่งเมนูท่ีตอ้งการ  
40. คลิกปุ่ม “สร้าง” 

การใช้งาน Gadget 

การสร้างเอกสาร 

41. คลิกปุ่ม  “แกไ้ขหนา้เวบ็” เลือกปุ่ม “แทรก” แลว้เลือกเมนู “เอกสาร” ในกรณีท่ีมีเอกสารใน Google Document ให้
เลือกเอกสารท่ีตอ้งการน ามาแสดง แลว้กดปุ่ม “เลือก” 

 

42. จากนั้นใหต้ั้งค่าการแสดงผลของเอกสาร แลว้คลิกปุ่ม “บนัทึก” 

 

41 
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คู่มือการใช้งาน google application
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

62

ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

43. คลิกปุ่ม “บนัทึก” ตรงมุมบนขวาของหนา้จอ เพ่ือบนัทึกหนา้เพจท่ีไดส้ร้างข้ึน 

 

 

การสร้างงานน าเสนอ หรือ Presentation 

44. คลิกปุ่ม  “แกไ้ขหนา้เวบ็” เลือกปุ่ม “แทรก” แลว้เลือกเมนู “การน าเสนอ”  

 

43 
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ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

45. ในกรณีท่ีมี Presentationใน Google Document ใหเ้ลือกงานน าเสนอท่ีตอ้งการน ามาแสดง แลว้กดปุ่ม “เลือก” 

 

46. จากนั้นใหต้ั้งค่าการแสดงผลของเอกสาร แลว้คลิกปุ่ม “บนัทึก” 
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คู่มือการใช้งาน google application
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

64

ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

การสร้างสเปรดชีด 

47. คลิกปุ่ม  “แกไ้ขหนา้เวบ็” เลือกปุ่ม “แทรก” แลว้เลือกเมนู “สเปรดชีด” 

 

48. เลือก สเปรดชีดท่ีตอ้งการน ามาแสดง แลว้คลิกปุ่ม “เลือก” 

 

49. จากนั้นใหต้ั้งค่าการแสดงผลของสเปรดชีด ซ่ึงในท่ีน้ี จะเลือก ดูเป็น : เป็นแบบ รายการ เสร็จแลว้คลิกปุ่ม “บนัทึก” 

47 

48 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 								Google	Application	Manual
Maehongson	Primary	Educational	Service	Area	Office	2

65

ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

50. เม่ือบนัทึกหนา้เพจ ก็จะไดด้งัท่ีปรากฏ 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการใช้งาน google application
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

66

ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

การสร้างสเปรดชีท 

การสร้างวดิีโอ 

51. คลิกปุ่ม  “แกไ้ขหนา้เวบ็” เลือกปุ่ม “แทรก” แลว้เลือกเมนู “วดีิโอ” 

 

52. น า URL วดีิโอจาก youtube มาวางในช่อง “วาง URL วดีิโอ YouTube ของคุณ” แลว้คลิกปุ่ม “บนัทึก” 
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ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

53. เม่ือบนัทึกหนา้เพจแลว้ ก็จะปรากฏวดีิโอ ดงัภาพ

 

 

การสร้างแผนที่ 

54. คลิกปุ่ม  “แกไ้ขหนา้เวบ็” เลือกปุ่ม “แทรก” แลว้เลือกเมนู “แผนท่ี” 

53 



คู่มือการใช้งาน google application
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

68

ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

55. ระบุสถานท่ี เพ่ือคน้หาปลายทาง และวางเคร่ืองหมายบอกต าแหน่ง เสร็จแลว้คลิกปุ่ม “เลือก” 

 

56. ตั้งค่าการแสดงผลของแผนท่ี 

54 
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ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

 

 

57. เม่ือบนัทึกหนา้เพจ ก็จะปรากฏดงัภาพ 

 

 

การสร้างปฏิทนิ 

58. คลิกปุ่ม  “แกไ้ขหนา้เวบ็” เลือกปุ่ม “แทรก” แลว้เลือกเมนู “ปฏิทิน” 

56 
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คู่มือการใช้งาน google application
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

70

ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

  

 

 

59. เลือกปฏิทินท่ีตอ้งการแสดง เสร็จแลว้คลิกปุ่ม “เลือก” 

 

60. ตั้งค่าการแสดงผลของปฏิทิน 

58 

59 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 								Google	Application	Manual
Maehongson	Primary	Educational	Service	Area	Office	2

71

ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

61. เม่ือบนัทึกหนา้เพจ ก็จะปรากฏดงัภาพ 
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คู่มือการใช้งาน google application
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

72

ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

การสร้างข่าวประกาศ 

62. เลือกปุ่ม  “สร้างหนา้เวบ็ใหม่”  แลว้ตั้งช่ือหนา้เวบ็ของคุณ  

 

63. เลือกเทมเพลตท่ีจะใช ้ซ่ึงในท่ีน้ีเลือก “ประกาศ” 
64. เลือกต าแหน่งท่ีตอ้งการแสดงเมนู 
65. คลิกปุ่ม “สร้าง” 
66. เม่ือปรากฏหนา้เพจประกาศข่าวแลว้ ตอ้งการโพสประกาศข่าวใหเ้ลือก “โพสตใ์หม่” 

 

62 

63 

64 

65 
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ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

67. น าขอ้มูลข่าว หรือ บทความท่ีตอ้งการประกาศ มาจดัวางในหนา้เพจ และบนัทึกหนา้เพจ 

 

68. คลิกท่ีเมนูข่าวประกาศ ก็จะพบวา่ ข่าวหรือบทความท่ีโพสตใ์หม่ ก็จะแสดงอยูห่นา้เพจน้ีเช่นเดียวกนั โดยเรียงล าดบัจาก
โพสตล่์าสุดอยูบ่นสุด 

 

 

 

67 
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คู่มือการใช้งาน google application
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

74

ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

การสร้างตู้เกบ็เอกสาร 

69. เลือกปุ่ม  “สร้างหนา้เวบ็ใหม่”  แลว้ตั้งช่ือหนา้เวบ็ของคุณ  

  
70. เลือกเทมเพลตท่ีจะใช ้ซ่ึงในท่ีน้ีเลือก “ตูเ้ก็บเอกสาร” 
71. เลือกต าแหน่งท่ีตอ้งการแสดงเมนูในท่ีน้ีเลือก “วางหนา้เวบ็ท่ีระดบับนสุด” 
72. คลิกปุ่ม “สร้าง”  
73. สามารถเก็บไฟล ์และลิงก ์โดยเลือกปุ่ม “เพ่ิมไฟล”์ หรือ “เพ่ิมลิงก”์ 

 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 76 
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ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

74. หากตอ้งการความเป็นหมวดหมู่ สามารถน าไฟลท่ี์ตอ้งการจดัเก็บ ไปไวท่ี้โฟลเดอร์ ซ่ึงตอ้งท าการสร้างโฟลเดอร์ก่อน โดย
คลิกท่ีปุ่ม “ยา้ยไปท่ี” 

75. ลบไฟลท่ี์ไม่ตอ้งการได ้โดยคลิกปุ่ม “ลบ” 
76. หากตอ้งการทราบการเปล่ียนแปลงล่าสุดของส่วนตูเ้ก็บเอกสาร สามารถเลือกปุ่ม “สมคัรรับการเปล่ียนแปลง” ขอ้มูลการ

เปล่ียนแปลงตูเ้ก็บเอกสารก็จะถูกแจง้ไปท่ีเมลข์องเรา 

 

การสร้างรายการ 

77. เลือกปุ่ม  “สร้างหนา้เวบ็ใหม่”  แลว้ตั้งช่ือหนา้เวบ็ของคุณ  

  
78. เลือกเทมเพลตท่ีจะใช ้ซ่ึงในท่ีน้ีเลือก “รายการ” 
79. เลือกต าแหน่งท่ีตอ้งการแสดงเมนูในท่ีน้ีเลือก “วางหนา้เวบ็ท่ีระดบับนสุด” 
80. คลิกปุ่ม “สร้าง”  
81. เลือกแม่แบบรายการ ซ่ึงมี 4 แม่แบบ คือ  

- รายการส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการ ติดตามรายการส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการจากการประชุมหรือโครงการ 
- รายการปัญหา  ติดตามปัญหาท่ีเปิดอยูส่ าหรับโครงการของคุณ 
- สถานะของหน่วย  ติดตามสถานะของแต่ละหน่วยในโครงการของคุณ 
-  สร้างของตนเอง ก าหนดคอลมันข์องคุณเองส าหรับรายการ 

77 
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คู่มือการใช้งาน google application
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

76

ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในท่ีน้ีเลือก “รายการส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการ” 

 

 

82. เลือก “เพ่ิมรายการ” 

 

83. กรอกรายละเอียดเพ่ือ เพ่ิมรายการในส่ิงท่ีตอ้งด าเนินงาน หากรายการนั้นๆ เสร็จเรียบร้อย หรือ มีขอ้มูลท่ีตอ้งแกไ้ข ก็
สามารถท่ีจะระบุลงไปได ้

 

81 
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ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

84. แกไ้ขรายการไดโ้ดยคลิกท่ีแถวรายการนั้น ก็จะปรากฏ Dialog box ใหแ้กไ้ขรายการไดต้ามตอ้งการ เสร็จแลว้คลิก “บนัทึก” 

 

85. ปรับแตง่รายการได ้โดยเลือก “ปรับแต่งรายการน้ี” 
86. สามารถเพ่ิมคอลมัน์ท่ีตอ้งการบนัทึกขอ้มูล รวมถึงเพ่ิมการจดัเรียงขอ้มูลไดต้ามความชอบ 

 

 

 

 

86 



คู่มือการใช้งาน google application
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78

ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

พืน้ทีเ่กบ็ข้อมูลไซต์ 

87. เลือกเมนู “เพ่ิมเติม” แลว้เลือก “จดัการไซต”์ 

 

88. เมนูดา้นซา้ยเลือก “ทัว่ไป”  
89. ส่วนพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลของไซต ์วา่ใชพ้ื้นท่ีไปเท่าไร 

 

 

87 

89 

88 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 								Google	Application	Manual
Maehongson	Primary	Educational	Service	Area	Office	2

79

ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตกแต่งสี และแบบอกัษรเพิม่เติม 

90. เลือกเมนู “เพ่ิมเติม” แลว้เลือก “จดัการไซต”์ 

 

91. เลือกสีและแบบอกัษร 
92. ส่วนต่างๆ ท่ีสามารถก าหนดเองได ้
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ที่ ที่อยู่อีเมล ผู้รับ
1 domain@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในสํานักเขตพ้ืนท่ีและโรงเรียน
2 officegroups@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในสพป.มส.2
3 supervicegroup@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
4 directgroup@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในกลุ่มอํานวยการ
5 plangroup@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในกลุ่มนโยบายและแผน
6 moneygroup@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
7 persongroup@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในกลุ่มบริหารงานบุคคล
8 songsermgroup@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9 akachon@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน
10 auditgroup@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในหน่วยตรวจสอบภายใน
11 itecgroup@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในศูนย์ ITEC สพป.มส.2
12 schools@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนในสังกัดสพป.มส.2
13 managegroup@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
14 kongkoy.ctr@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในศูนย์เครือข่ายฯกองก๋อย
15 koonmaela.ctr@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในศูนย์เครือข่ายฯขุนแม่ลา
16 taphapoom.ctr@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในศูนย์เครือข่ายฯท่าผาปุ้ม
17 bankad.ctr@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในศูนย์เครือข่ายฯบ้านกาศ
18 papae.ctr@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในศูนย์เครือข่ายฯป่าแป๋
19 papong.ctr@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในศนูย์เครือข่ายฯป่าโปง
20 maekanai.ctr@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในศูนย์เครือข่ายฯแม่กะไน
21 maekong.ctr@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในศูนย์เครือข่ายฯแม่คง
22 maekatoun.ctr@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในศูนย์เครือข่ายฯแม่คะตวน
23 maetho.ctr@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในศูนย์เครือข่ายฯแม่โถ
24 maenajang.ctr@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในศูนย์เครือข่ายฯแม่นาจาง
25 maeyuam.ctr@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในศูนย์เครือข่ายฯแม่ยวม
26 maelanoi.ctr@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในศูนย์เครือข่ายฯแม่ลาน้อย
27 maelaluang.ctr@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในศูนย์เครือข่ายฯแม่ลาหลวง
28 maesuad.ctr@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในศูนย์เครือข่ายฯแม่สวด
29 maesariang.ctr@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในศูนย์เครือข่ายฯแม่สะเรียง
30 maeho.ctr@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในศูนย์เครือข่ายฯแม่เหาะ
31 silatong.ctr@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในศูนย์เครือข่ายฯศิลาทอง(เสาหิน)
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32 sobmoei.ctr@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในศูนย์เครือข่ายฯสบเมย
33 salawin.ctr@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในศูนย์เครือข่ายฯสาละวิน
34 huayhom.ctr@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในศูนย์เครือข่ายฯห้วยห้อม
35 joaporluang.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
36 namdib.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนชุมชนบ้านน้ําดิบ
37 phapha.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า
38 maelasueksa.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา
39 donchai.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนดอนชัยวิทยา
40 thongsawat.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนทองสวัสด์ิวิทยาคาร
41 tr33.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
42 klorselo.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านกลอเซโล
43 kokluang.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านกอกหลวง
44 kongkoy.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านกองก๋อย
45 kongpaetai.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านกองแปใต้
46 kormooder.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านกอมูเดอ
47 karikee.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านกะริคี
48 koonmaetob.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านขุนแม่ต๊อบ
49 koonmaela.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา
50 koonwong.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านขุนวง
51 koonwongnue.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบา้นขุนวงเหนือ
52 kapong.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านคะปวง
53 kerbor.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านเครอะบอ
54 jorcidernue.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ
55 jomjang.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพท่ี 193
56 changmor.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านช่างหม้อ
57 siwader.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านซิวาเดอ
58 dongkoo.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านดงกู่
59 dongmai.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านดงใหม่
60 doyngam.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านดอยงาม
61 doylium.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านดอยเล่ียม
62 doolaper.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรยีนบ้านดูลาเปอร์
63 tonngiw.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านต้นงิ้ว
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64 talongnue.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ
65 tatafhung.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง
66 taphapoom.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม
67 tasongkeaw.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านท่าสองแคว
68 tiyaper.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านทิยาเพอ
69 teehuelue.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านทีฮือลือ
70 toongpam.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านทุ่งแพม
71 nadoy.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านนาดอย
72 boonler.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านบุญเลอ
73 pakae.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านป่าแก่
74 papong.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรยีนบ้านป่าโปง
75 pamak.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านป่าหมาก
76 pamakwitaya.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา
77 pookaew.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านปู่แก้ว
78 phadangluang.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านผาแดงหลวง
79 phayer.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านผาเยอ
80 prabathuaypeung.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง
81 pamorlor.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านพะมอลอ
82 peangluang11.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านเพียงหลวง 11
83 banpae.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแพะวิทยา
84 posor.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านโพซอ
85 fuktong.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบา้นฟักทอง
86 maegwangtai.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่กวางใต้
87 maekongka.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่กองคา
88 maekongpae.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่กองแป
89 maekon.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่ก๋อน
90 maekanai.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่กะไน
91 maekao.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่เกาะ
92 maekaowitaya.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา
93 maekeed.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่ขีด
94 maekatuan.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่คะตวน
95 maekae.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่แคะ
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96 maenga.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่งะ
97 maengoa.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่เงา
98 maejor.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่จอ
99 maejang.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่จ๊าง
100 maetobtai.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่ต๊อบใต้
101 maetobnue.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่ต๊อบเหนือ
102 maetola.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่ตอละ
103 maetia.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่เต๋ีย
104 maetho.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่โถ
105 maethotai.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่โถใต้
106 maetalu.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่ทะลุ
107 maenajang.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่นาจาง
108 maenajangnue.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ
109 maepotha.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า
110 maepang.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่ปาง
111 maepoon.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น
112 maepae.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่แพ
113 maepaenoi.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่แพน้อย
114 maepaeluang.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่แพหลวง
115 maela.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่ละ
116 maelaphawia.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว
117 maelama.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่ลามา
118 maelai.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่ลาย
119 maelid.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่ลิด
120 maelab.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่แลบ
121 maelae.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่และ
122 maesawanluang.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่สรรค์หลวง
123 maesuad.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่สวด
124 maesawannoi.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย
125 maesakow.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ
126 maesakeud.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด
127 maesapeung.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง
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128 maesapeungtai.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้
129 maesamang.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่สะแมง
130 maesariang.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่สะเรียง
131 maesalab.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่สะลาบ
132 maesamlab.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่สามแลบ
133 maesu.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่สุ
134 maelui.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่หลุย
135 maehad.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่หาด
136 maehan.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่หาร
137 maeomlan.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่อมลาน
138 maeauk.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่ออก
139 maeauknue.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ
140 maeoompok.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก
141 maeoompai.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่อุมพาย
142 maeoomlong.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่อุมลอง
143 maeoomlongluang.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง
144 maehu.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่ฮุ
145 banrai.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านไร่วิทยา
146 laoob.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านละอูบ
147 lekho.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านเลโคะ
148 weluwan.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านเวฬวัุน
149 srimoonmueng.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง
150 sobmoei.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านสบเมย
151 sobhan.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านสบหาร
152 sompoy.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านส้มป่อย
153 santisook.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านสันติสุข
154 bansam.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านสาม
155 sudhuayna.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านสุดห้วยนา
156 souwheen.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านเสาหิน
157 nongmoun.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านหนองม่วน
158 huaykratai.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย
159 huaykongkad.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด
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160 huaykongpoa.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ
161 huaykongmoon.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยกองมูล
162 huaykoong.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง
163 huaykoopa.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ
164 huaykaipa.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า
165 huaykaipawittaya.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา
166 kaipawitaya.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา
167 huaydue.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยเด่ือ
168 huaysai.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยทราย
169 huaynamsai.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยน้ําใส
170 huayplakung.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยปลาก้ัง
171 huaypangphang.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยปางผาง
172 huaypeung.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
173 huaypeungmai.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่
174 huaypho.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยโผ
175 huaymong.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยม่วง
176 huaymakok.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก
177 huaymaichang.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง
178 huaywok.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยวอก
179 huaysing.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้าน้ห้วยสิงห์
180 maknoon.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน
181 huaymoo.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา
182 huayluang.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยหลวง
183 huayhom.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยห้อม
184 huayha.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยห้า
185 huayhang.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
186 hakmaitai.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้
187 hakmainue.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ
188 huamaetho.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านหัวแม่โถ
189 huala.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านหัวลา
190 ompai.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านอมพาย
191 oomdatai.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านอุมดาใต้
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192 oomdanue.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ
193 oomlonue.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านอุมโล๊ะเหนือ
194 ratanapatip.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนรัตนประทีป
195 longpaewitaya.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนล่องแพวิทยา
196 loomnamwitaya.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนลุ่มน้ําวิทยา
197 bandong.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
198 sangwanwit.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนสังวาลย์วิทยา
199 anubanmln.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
200 anubanmr.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)
201 anubansm.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผิ้ง)
202 kisanapun.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ
203 thantip.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
204 torchordor.sch@mhs2.go.th บุคลากรทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียน ตชด.
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ชื่อ สกุล ชื่อ สกุล
kanokon.t@mhs2.go.th กนกอร ต๊ิบหลาน charoen.s@mhs2.go.th เจริญ สมปัญญา
kamon.k@mhs2.go.th กมล เครือซุย chatsuda.r@mhs2.go.th ฉัตรสุดา รัตนชมภู
korrapin.k@mhs2.go.th กรพินธ์ุ กํายา chatthiyaporn.w@mhs2.go.th ฉัตริยาณันท์ วงศ์ทอง
kritsada.n@mhs2.go.th กฤษฎา นิยม chanchanok.r@mhs2.go.th ฉันท์ชนก ฤดีนฤกุล
kokiad.s@mhs2.go.th ก่อเกียรติ สอนสอาด chaloemphong.s@mhs2.go.th เฉลิมพงษ์ สุขสมพนารักษ์
kanya.i@mhs2.go.th กัญญา อินกัน chanakan.n@mhs2.go.th ชนากานต์ เนตรประดิษฐ
kanchana.m@mhs2.go.th กาญจนา มันตะนา chomgoad@mhs2.go.th ชมกฎ อินทัศน์
kanjana.s@mhs2.go.th กาญจนา สนใจ chaliya.m@mhs2.go.th ชลิยา มณีธร
kidthiphong.t@mhs2.go.th กิตติพงษ์ ทินแย่ง chan.k@mhs2.go.th ชวน แก้วกล้า
kunyapat.p@mhs2.go.th กุญช์ภัสส์ พงษ์พานิชย์ chatchawan.t@mhs2.go.th ชัชวาลย์ แตงกล่อม
kukiat.p@mhs2.go.th กู้เกียรติ พนาพงศ์ไพร chanyapak.n@mhs2.go.th ชัญญาภัค ณ น่าน
tr33@mhs2.go.th เกษม กันทาหอม chainarong.j@mhs2.go.th ชัยณรงค์ จาคําคง
kanungnich.a@mhs2.go.th คนึงนิจ อาภรณ์ไพร chaiwat@mhs2.go.th ชัยวัฒน์ คลังทรัพย์
kumneang.k@mhs2.go.th คํานึง แก้วมูล chamnan.t@mhs2.go.th ชํานาญ ทองนพคุณ
jaturong.t@mhs2.go.th จตุรงค์ เดชะวงศ์ chuenjit.w@mhs2.go.th ชื่นจิต วิชัยดิษฐ
charoon@mhs2.go.th จรูญ แสนวิจิตร chutipong.p@mhs2.go.th ชุติพงศ์ โพธ์ิหย่า
jaroonsri.g@mhs2.go.th จรูญศรี งามสมบัติ chumporn.j@mhs2.go.th ชุมพร แจ้งจิตร
jakkapan.s@mhs2.go.th จักรพันธ์ แสนวิจิตร chettapun.j@mhs2.go.th เชษฐพันธ์ จันทร์เพ็ญ
chan@mhs2.go.th จันทร์ วังกัลยา chokchai.hmn@mhs2.go.th โชคชัย ขันบุตรศรี
chunphen.p@mhs2.go.th จันทร์เพ็ญ ปงหาญ chokchai.k@mhs2.go.th โชคชัย กุลจิตร์
jamras.p@mhs2.go.th จํารัส ปันทวัง titirat.p@mhs2.go.th ฐิติรัตน์ เพชรงาม
jumrad.p@mhs2.go.th จํารัส ปัญญาลาภ natanon.s@mhs2.go.th ณฐนน สมเจริญ
chomlong.p@mhs2.go.th จําลอง ปันทวัง narong.k@mhs2.go.th ณรงค์ คําใส
thongsawat@mhs2.go.th จําลอง ศรีสวัสด์ิ narong.s@mhs2.go.th ณรงค์ ศิริอางค์
jittipon.k@mhs2.go.th จิตติพล เกียรติมวลมิตร nutchapun.c@mhs2.go.th ณัชพันธ์ุ ชูชัยวุฒิกุล
chittraporn.k@mhs2.go.th จิตราภรณ์ เครือซุย nattchaya.p@mhs2.go.th ณัฎชยา ปวงคําคง
jinda.s@mhs2.go.th จินดา สินวีรุทัย nuttapol.w@mhs2.go.th ณัฐพล วุฒิพุทธศาสตร์
jirapat.p@mhs2.go.th จิรพัส ปันดิษ nattapan.m@mhs2.go.th ณัฐพันธ์ มาลี
jeerapon.m@mhs2.go.th จีระพร มูลฟอง nattawat.p@mhs2.go.th ณัฐวัฒน์ พูลธวัช
janthawan.s@mhs2.go.th เจนตะวัน ศรีวิชัย duangrut.s@mhs2.go.th ดวงรัตน์ สายสวาท

ผู้รับ
ที่อยู่อีเมลที่อยู่อีเมล

ผู้รับ

รายการ e-mail รายบุคคล (อัพเดทล่าสุดที่ https://goo.gl/l6PdXB)
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ชื่อ สกุล ชื่อ สกุล
ผู้รับ

ที่อยู่อีเมลที่อยู่อีเมล
ผู้รับ

doungsamorn.i@mhs2.go.th ดวงสมร อินต๊ะ maesariang@mhs2.go.th บวร เรืองสวัสด์ิ
dumrong.p@mhs2.go.th ดํารง ปันทวัง bundit.k@mhs2.go.th บัณฑิต กุมารสิทธิ์
dumrong.s@mhs2.go.th ดํารงค์ สวัสดี bumrongsak.b@mhs2.go.th บํารุงศักดิ์ บูระสิทธิ์
dumrongsak.r@mhs2.go.th ดํารงศักดิ์ เรืองแดง boon.k@mhs2.go.th บุญ กุนนา
dirak.s@mhs2.go.th ดิเรก ศรีมาลี bunchuai.k@mhs2.go.th บุญช่วย ขัติยะ
thawin.d@mhs2.go.th ถวิล แดงสุกสี boontieng.k@mhs2.go.th บุญเท่ียง แก้วเสมอ
thawin.s@mhs2.go.th ถวิล สารภีสุวรรณศรี boonpim.t@mhs2.go.th บุญพิมพ์ ทาปิยะ
tawee.m@mhs2.go.th ทวี มโนรัตน์ bunsong.w@mhs2.go.th บุญส่ง วัฒนาสกุลไทย
anubanmr@mhs2.go.th ทองสุข นิลภา boonsueb.t@mhs2.go.th บุญสืบ ธรรมวงศ์
thadsana.m@mhs2.go.th ทัศนะ ม่ันคง benjawan.t@mhs2.go.th เบญจวรรณ ตนภู
tawin.s@mhs2.go.th เทวิน ศิริมาตย์ prachub.w@mhs2.go.th ประจวบ วรรณวินิจ
tiansawang.s@mhs2.go.th เทียนสว่าง ศรีหม่ืน prachan.s@mhs2.go.th ประชัน แสนใจ
thanakit.f@mhs2.go.th ธนกฤต ฟุ้งกิตติกุล prapas.w@mhs2.go.th ประพาส วัฒนวงค์
thanapat.s@mhs2.go.th ธนพรรธ ศิลาชล prapas.p@mhs2.go.th ประภาส แปงมูล
thanunya.p@mhs2.go.th ธนัญญา พ่อนา prayoon.y@mhs2.go.th ประยูร อยู่สุภาพ
tanat.c@mhs2.go.th ธนัท ใจพันธ์ prawit.w@mhs2.go.th ประวิทย์ วงศ์เข่ือน
thamonwan.j@mhs2.go.th ธมลวรรณ จรัสสุขศรี prasart.w@mhs2.go.th ประสาท วันทนะ
thawat.l@mhs2.go.th ธวัช โลกา presert.p@mhs2.go.th ประเสริฐ แปงมูล
tawatchai.b@mhs2.go.th ธวัชชัย บํารุงยศ preecha.k@mhs2.go.th ปรีชา คําภีระ
thiti.t@mhs2.go.th ธิติ ธิติภูมิเดโชตระกูล preecha.s@mhs2.go.th ปรีชา สุทธกุล
teeranuch.t@mhs2.go.th ธีรนุช ต๋าตุ่น preeyanut.a@mhs2.go.th ปรียานุช อุปถัมภ์
therawut.p@mhs2.go.th ธีรวุฒิ พิชคํา panya.c@mhs2.go.th ปัญญา ชมภูใส
thrirawut.b@mhs2.go.th ธีรวุฒิ บุบผาชาติ parichat.w@mhs2.go.th ปาริชาติ วงษ์ลา
thuleewan.k@mhs2.go.th ธุลีวรรณ ไกวัลเพ็ญสว่าง phalirut.c@mhs2.go.th ปาลีรัตน์ ชารัญจ่า
nopphakao.t@mhs2.go.th นพเก้า ตุลานนท์ pinmanee.j@mhs2.go.th ปิ่นมณี เจ้าดูรี
noppadol.p@mhs2.go.th นพดล เพียรงาน phayoaw.a@mhs2.go.th พะเยาว์ อาภรณ์ไพร
narumon.hkk@mhs2.go.th นฤมล คุ้มครอง patcharin.w@mhs2.go.th พัชรินทร์ วงศ์ษา
narumon.k@mhs2.go.th นฤมล เขียวมูล pimpapai.w@mhs2.go.th พิมพ์ประไพ วิริยะภาพ
narttaya.b@mhs2.go.th นาถยา บุตรทองศรี pimprapai.r@mhs2.go.th พิมพ์ประไพ ฤทธิ์ธรรมชาติ
nisita.p@mhs2.go.th นิสิตา พงษากุล pimpun.a@mhs2.go.th พิมพ์พรรณ อาจเจริญ
bunjerd.s@mhs2.go.th บรรเจิด สังกิจ pimpiraya.s@mhs2.go.th พิมพ์พิรญาณ์ ศิริ
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petcharat.t@mhs2.go.th เพชรรัตน์ ทะนัน maesakued@mhs2.go.th โรงเรียน บ้านแม่สะกึ๊ด
petcharalai.t@mhs2.go.th เพชราลัย แตงน้อย sobhan@mhs2.go.th โรงเรียน บ้านสบหาร
penluk.p@mhs2.go.th เพ็ญลักษณ์ พิชคํา thantip@mhs2.go.th โรงเรียน อนุบาลธารทิพย์
prirot.p@mhs2.go.th ไพโรจน์ โพธิหย่า laor.k@mhs2.go.th ละออ คงความเลิศ
phaisarn.t@mhs2.go.th ไพศาล ท่ีรัก laddawan.a@mhs2.go.th ลัดดาวรรณ อภิวงศ์
pakawat.n@mhs2.go.th ภควัฒน์ หนูพรหม worakiat.c@mhs2.go.th วรเกียรติ จันทร์ศรี
phuwadon.m@mhs2.go.th ภูวดล มณีวรณ์ worachet.j@mhs2.go.th วรเชษฐ จันทร์ทารี
phuwanat.p@mhs2.go.th ภูวนาท ปัญญา warnrabeab.b@mhs2.go.th วรรณระเบียบ บุญเกิด
mongkon.a@mhs2.go.th มงคล อุทธิยา wattana.n@mhs2.go.th วัฒนะ หน่อแก้ว
maneewan.r@mhs2.go.th มณีวรรณ โรจนเกียรติคุณ watthana.k@mhs2.go.th วัฒนา คุณประดิษฐ์
manat.c@mhs2.go.th มนัส จันทร์กุญชร widchupan.k@mhs2.go.th วิชชุพันธ์ ขันคํา
mayura.w@mhs2.go.th มยุรา วิไล wichet.k@mhs2.go.th วิเชฐ เกตุสุวรรณ
mutchama.b@mhs2.go.th มัฌชมา บุญทวี wittaya.m@mhs2.go.th วิทยา มูลไว
makoon.m@mhs2.go.th มาคุ้น หมายสุข wiyada.k@mhs2.go.th วิยะดา กันทะแบน
manop.t@mhs2.go.th มานพ ทาปัญญา wiriyaporn.k@mhs2.go.th วิริยาภรณ์ ขุมเงิน
malai@mhs2.go.th มาลัย ไทยดํารงค์ willong.w@mhs2.go.th วิลลอง วรรณสุ
maetee.p@mhs2.go.th เมธี พรรณาทรัพย์ wiwat.i@mhs2.go.th วิวัฒน์ อินต๊ะยศ
yon@mhs2.go.th ยนต์ ชัยชนะ wuttiphon@mhs2.go.th วุฒิพล ฉนํากลาง
yutthasak.b@mhs2.go.th ยุทธศักดิ์ บุญเลียบ sakranphong.t@mhs2.go.th ศกรานต์พงษ์ ถิ่นคํา
ronnarit.r@mhs2.go.th รณฤทธิ์ รุกขชาติ srijai.w@mhs2.go.th ศรีใจ วงค์คําลือ
rarin.k@mhs2.go.th ระริน เงินแก๊ง srinuan.a@mhs2.go.th ศรีนวล เอกจันทร์
ratchadaporn.t@mhs2.go.th รัชฎาพร ธนปารวงศ์ sasira.s@mhs2.go.th ศศิรา สาริกานนท์
rattana.k@mhs2.go.th รัตนา กําแพงแก้ว suksubun.p@mhs2.go.th ศักด์ิสุบรรณ พวงทอง
roongpet.r@mhs2.go.th รุ่งเพ็ชร์ รักสกุลใหม่ sansanee.t@mhs2.go.th ศันสนีย์ แตะยา
rueangyot.p@mhs2.go.th เรืองยศ ปันศิริ srirapon.s@mhs2.go.th ศิราภรณ์ สิริวิจิตรกุล
roungsak.k@mhs2.go.th เรืองศักดิ์ ขาวสะอาด sirirat.k@mhs2.go.th ศิริรัตน์ คํางาม
fugthong@mhs2.go.th โรงเรียน บ้านฟักทอง savad.k@mhs2.go.th เศวต ครองสวัสด์ิ
kisanapun@mhs2.go.th โรงเรียน กฤษณพรรณ sathalutchanun.o@mhs2.go.th สถลัชชนันท์ โอภาสฐิติยศ
maekawngnue@mhs2.go.th โรงเรียน บ้านแม่กวางเหนือ satapron.k@mhs2.go.th สถาพร คําเอ้ย
maekawngtai@mhs2.go.th โรงเรียน บ้านแม่กวางใต้ somkiat.y@mhs2.go.th สมเกียรติ ย่ังยืน
maeportha@mhs2.go.th โรงเรียน บ้านแม่ปอถ่า somkid.m@mhs2.go.th สมคิด เมืองเจริญ
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somkid.s@mhs2.go.th สมคิด ศรีธร suphawadi.n@mhs2.go.th สุภาวดี นันทสมบูรณ์
jomjang@mhs2.go.th สมใจ อินทสิทธิ์ surajit.j@mhs2.go.th สุรจิตต์ ใจน้อย
somdech.s@mhs2.go.th สมเดช สาริกานนท์ surapon.s@mhs2.go.th สุรพล ศรีศิลป์
sombat.y@mhs2.go.th สมบัติ ยาวิชัย suraporn.i@mhs2.go.th สุรพล อินทะนุ
sompong.k@mhs2.go.th สมพงษ์ เข่ือนขวา banrai@mhs2.go.th สุริยัน ใจน้อย
somsak.bl@mhs2.go.th สมศักด์ิ กันใจ suvichak.w@mhs2.go.th สุวิจักขณ์ วาสน์เกื้อกูล
somsak.k@mhs2.go.th สมศักด์ิ คล้ายไพวัลย์ suwid.c@mhs2.go.th สุวิทย์ ชาวไทย
siam.r@mhs2.go.th สยาม เรืองสุกใสย์ saksan.l@mhs2.go.th เสกสรรค์ หลักบุญ
sawat.j@mhs2.go.th สวาท ใจมาดี sane.k@mhs2.go.th เสน่ห์ ขวัญคง
sathita.b@mhs2.go.th สาธิตา บรรจง sawvanee.k@mhs2.go.th เสาวณี คงแก้ว
sathita.k@mhs2.go.th สาธิตา กัณนิกา saowwaluk.s@mhs2.go.th เสาวลักษณ์ สุขใจ
sayan.p@mhs2.go.th สายัญ โพธิ์สุวรรณ์ sawai.o@mhs2.go.th ไสว ออกสุข
sayan.bd@mhs2.go.th สายัณห์ ประจักษ์พนา hataikarn.s@mhs2.go.th หทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์
salinee.j@mhs2.go.th สาลินี จินดาวงศ์ la.s@mhs2.go.th หล้า ศรีเจริญตระกูล
sumniang.a@mhs2.go.th สําเนียง อัตไพบูลย์ han.s@mhs2.go.th หาญ ศิลาชาล
sitthipong.t@mhs2.go.th สิทธิพงศ์ ทองประดิษฐ์ adul.j@mhs2.go.th อดุลย์ จํารัส
sittipong.k@mhs2.go.th สิทธิพงษ์ แก้วธิวัง anun.p@mhs2.go.th อนันต์ ประวัง
sitthisak.c@mhs2.go.th สิทธิศักด์ิ โชคฤทัยวัลย์ anupong.s@mhs2.go.th อนุพงศ์ ศรีวงศ์คํา
sirikorn.c@mhs2.go.th สิริกร ชุ่มเชย anurak.b@mhs2.go.th อนุรักษ์ บุญมาคํา
sudtida.t@mhs2.go.th สุดธิดา โตสุวรรณ armara@mhs2.go.th อมรา น้อยสกุล
sudarat.f@mhs2.go.th สุดารัตน์ ฟองดา orathai.y@mhs2.go.th อรทัย ยวงศิริ
sutasinee.s@mhs2.go.th สุธาสินี ศรีสวัสด์ิ attapome.t@mhs2.go.th อรรถพล เทพจันทร์
soontreeluk.w@mhs2.go.th สุนทรีลักษณ์ วรรณชาติ athawood.k@mhs2.go.th อรรถวุฒิ คํามาสาร
subin.k@mhs2.go.th สุบิน คมทัศนจรรยา onanong.m@mhs2.go.th อรอนงค์ มูลคง
suphon.m@mhs2.go.th สุพร มากคํา arissara.k@mhs2.go.th อริสรา เขียวมูล
supanne.k@mhs2.go.th สุพรรณี กันหม่อง arunee.j@mhs2.go.th อรุณี จันต๊ะนารี
supittaya.t@mhs2.go.th สุพิทยา เตมียกะลิน arunee.s@mhs2.go.th อรุณี ศรีธร
supattra.k@mhs2.go.th สุภัทรา คุณประดิษฐ์ alonggod.j@mhs2.go.th อลงกต จูด้วง
supapan.k@mhs2.go.th สุภาพรรณ คิดดี maetopnue@mhs2.go.th อักษร พรรณโรจน์
supapron.s@mhs2.go.th สุภาภรณ์ สันติสกุลชัย autcharaporn.k@mhs2.go.th อัจฉราพร เกษทอง
supawadee.k@mhs2.go.th สุภาวดี คงแก้ว acharaporn.b@mhs2.go.th อัจฉราภรณ์ บุญศรี
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arnong@mhs2.go.th อานงค์ ปินตา udsanee.b@mhs2.go.th อุษณีย์ บุญเรืองนาม
aree.m@mhs2.go.th อารีย์ มินมุนินทร์ usanee.m@mhs2.go.th อุษณีย์ มโนวงศ์
ampa@mhs2.go.th อําภา สุวรรณลพ eakbordin.t@mhs2.go.th เอกบดินทร์ ทากา
intron.m@mhs2.go.th อินทร ม่ันอ่าว ekkaphon.t@mhs2.go.th เอกพล ตายา
inthrayud.p@mhs2.go.th อินทรายุธ เพ็ญจิตต์ eakaphob.s@mhs2.go.th เอกภพ สุขคลาย
insorn.i@mhs2.go.th อินสอน อินตาวงษ์ aedfuay.k@mhs2.go.th เอ้ือเฟ้ือ กูลพรม
u-tai.s@mhs2.go.th อุทัย สินโพธิ์
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