
คู่มือบัญชีผู้ใช้งาน (Account) 

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล 

ผ่านเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (Distance learning information technology : DLIT) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 



 

ค าน า 

  เอกสารเล่มนี้ จัดท าข้ึนเพื่อวัตถุประสงค์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วย

เทคโนโลยีทางไกล ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT) ใช้

ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และการติดต่อสื่อสารระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ในเอกสารประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้งาน  Account  และ Google Apps For Education ที่เก่ียวข้องในการอบรม  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป และหากมีส่วนหนึ่งส่วนใด 

ไม่สมบูรณ์ ขอให้ผู้ใช้เอกสารเสนอแนะ เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าเอกสารอบรมในครั้งต่อไป 

 

 

       ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง          หน้า 

เหตุผลและความเป็นมา 

โครงสร้าง Domain/Account 

MailGroup 

Mail รายบุคคล 

การใช้งาน Account 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เหตุผลและความเป็นมา 

 

โครงสร้าง Domain/Account 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domain_Mhs2 

domain@mhs2.go.th 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ฯ 

officegroups@mhs2.go.th 

โรงเรียนทั้งหมดในสังกัด 

schools@mhs2.go.th 

กลุ่มภำระกิจ 

xxx@mhs2.go.th 

ศูนย์เครือข่ำยฯ 21 ศูนย์ 

xxx.ctr@mhs2.go.th 

โรงเรียน 

xxx.sch@mhs2.go.th 

บุคคลที่อยู่ในโรงเรียน 

xxx.x@mhs2.go.th 

บุคคลที่อยู่ภำยในกลุ่ม 

xxx.x@mhs2.go.th 



 

 

MailGroup 

ที ่ ชื่อกลุ่ม MailGroups หมายเหตุ 

1 โดเมนหลัก สพป.มส.2 domain@mhs2.go.th ทุกคนภายใต้โดเมน mhs 

2 กลุ่มภายในส านักงาน officegroup@mhs2.go.th ทุกคนภายในกลุ่ม 

3 ทุกโรงเรียนในสังกัด schools@mhs2.go.th ทุกโรงเรียนภายใต้โดเมน 

4 ผู้บริหารการศึกษา managegroup@mhs2.go.th   

5 กลุ่มอ านวยการ directgroup@mhs2.go.th กลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่ 

6 กลุ่มบริหารงานบุคคล persongroup@mhs2.go.th   

7 กลุ่มนโยบายและแผน plangroup@mhs2.go.th   

8 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล supervicegroup@mhs2.go.th   

9 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ moneygroup@mhs2.go.th   

10 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา songsermgroup@mhs2.go.th   

11 กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษาเอกชน akachon@mhs2.go.th   

12 หน่วยตรวจสอบภายใน auditgroup@mhs2.go.th   

13 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ itecgroup@mhs2.go.th   

14 ศูนย์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก smallschoolsgroup@mhs2.go.th   

15 ศูนย์เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน aseangroup@mhs2.go.th   

16 คุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา gurusapa@mhs2.go.th   

17 ศูนย์ฯแม่สะเรียง maesariang.ctr@mhs2.go.th ศูนย์เครือข่ายฯ 

18 ศูนย์ฯแม่ยวม maeyuam.ctr@mhs2.go.th   

19 ศูนย์ฯแม่คง maekong.ctr@mhs2.go.th   

20 ศูนย์ฯบ้านกาศ bankad.ctr@mhs2.go.th   

21 ศูนย์ฯแม่กะไน maekanai.ctr@mhs2.go.th   



22 ศูนย์ฯป่าแป๋ papae.ctr@mhs2.go.th   

23 ศูนย์ฯแม่เหาะ maeho.ctr@mhs2.go.th   

24 ศูนย์ฯศิลาทอง(เสาหิน) silatong.ctr@mhs2.go.th   

25 ศูนย์ฯแม่โถ maetho.ctr@mhs2.go.th   

26 ศูนย์ฯแม่นาจาง maenajang.ctr@mhs2.go.th   

27 ศูนย์ฯแม่ลาน้อย maelanoi.ctr@mhs2.go.th   

28 ศูนย์ฯแม่ลาหลวง maelaluang.ctr@mhs2.go.th   

29 ศูนย์ฯท่าผาปุ้ม taphapoom.ctr@mhs2.go.th   

30 ศูนย์ฯขุ่นแม่ลา koonmaela.ctr@mhs2.go.th   

31 ศูนย์ฯห้วยห้อม huayhom.ctr@mhs2.go.th   

32 ศูนย์ฯแม่สวด maesuad.ctr@mhs2.go.th   

33 ศูนย์ฯสาละวิน salawin.ctr@mhs2.go.th   

34 ศูนย์ฯกองก๋อย kongkoy.ctr@mhs2.go.th   

35 ศูนย์ฯสบเมย sobmoei.ctr@mhs2.go.th   

36 ศูนย์ฯแม่คะตวน maekatoun.ctr@mhs2.go.th   

37 ศูนย์ฯป่าโปง papong.ctr@mhs2.go.th   

38 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร thongsawat.sch@mhs2.go.th โรงเรียน 

39 จอมแจ้งมิตรภาพ193 jomjang.sch@mhs2.go.th   

40 บ้านแม่สะเรียง maesariang.sch@mhs2.go.th   

41 บ้านไร่วิทยา banrai.sch@mhs2.go.th   

42 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ้งพร้าว) tr33.sch@mhs2.go.th   

43 อนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโปง) anubanmr.sch@mhs2.go.th   

44 บ้านห้วยทราย huaysai.sch@mhs2.go.th   

45 ชุมชนบ้านน้ าดิบ namdib.sch@mhs2.go.th   

46 บ้านคะปวง kapong.sch@mhs2.go.th   

47 บ้านทุ่งแพม toongpam.sch@mhs2.go.th   

48 บ้านห้วยสิงห์ huaysing.sch@mhs2.go.th   



49 บ้านท่าตาฝั่ง tatafhung.sch@mhs2.go.th   

50 บ้านห้วยโผ huaypho.sch@mhs2.go.th   

51 บ้านแม่กองแป maekongpae.sch@mhs2.go.th   

52 บ้านแม่กองคา maekongka.sch@mhs2.go.th   

53 บ้านศรีมูลเมือง srimoonmueng.sch@mhs2.go.th   

54 บ้านแม่สะลาบ maesalab.sch@mhs2.go.th   

55 บ้านห้วยแห้ง huayhang.sch@mhs2.go.th   

56 บ้านห้วยหมูวิทยา huaymoo.sch@mhs2.go.th   

57 บ้านห้วยห้อม huayhom.sch@mhs2.go.th   

58 บ้านแม่ก๋อน maekon.sch@mhs2.go.th   

59 บ้านสบหาร sobhan.sch@mhs2.go.th   

60 บ้านแม่หาร maehan.sch@mhs2.go.th   

61 บ้านพะมอลอ pamorlor.sch@mhs2.go.th   

62 บ้านดอนชัยวิทยา donchai.sch@mhs2.go.th   

63 บ้านแม่เกาะ maekao.sch@mhs2.go.th   

64 บ้านห้วยหลวง huayluang.sch@mhs2.go.th   

65 บ้านป่าหมาก pamak.sch@mhs2.go.th   

66 บ้านแม่ต๊อบใต้ maetobtai.sch@mhs2.go.th   

67 บ้านแพะวิทยา banpae.sch@mhs2.go.th   

68 บ้านขุนแม่ต๊อบ koonmaetob.sch@mhs2.go.th   

69 บ้านแม่ต๊อบเหนือ maetobnue.sch@mhs2.go.th   

70 บ้านแม่กะไน maekanai.sch@mhs2.go.th   

71 บ้านแม่จ้างและสาขา maejang.sch@mhs2.go.th   

72 บ้านดงกู่ dongkoo.sch@mhs2.go.th   

73 บ้านขุนวง koonwong.sch@mhs2.go.th   

74 บ้านห้วยปลากั้ง huayplakung.sch@mhs2.go.th   

75 บ้านขุนวงเหนือ koonwongnue.sch@mhs2.go.th   



76 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 joaporluang.sch@mhs2.go.th   

77 บ้านห้วยฮากไม้เหนือ hakmainue.sch@mhs2.go.th   

78 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ hakmaitai.sch@mhs2.go.th   

79 บ้านห้วยเดื่อ huaydue.sch@mhs2.go.th   

80 บ้านแม่ละ maela.sch@mhs2.go.th   

81 บ้านอมพาย ompai.sch@mhs2.go.th   

82 รัตนประทีปวิทยา ratanapatip.sch@mhs2.go.th   

83 บ้านแม่อุมลอง maeoomlong.sch@mhs2.go.th   

84 บ้านแม่อุมลองหลวง maeoomlongluang.sch@mhs2.go.th   

85 บ้านแม่อุมป๊อก maeoompok.sch@mhs2.go.th   

86 บ้านแม่ปุ๋น maepoon.sch@mhs2.go.th   

87 บ้านสันติสุข santisook.sch@mhs2.go.th   

88 บ้านช่างหม้อ changmor.sch@mhs2.go.th   

89 สังวาลย์วิทยา sangwanwit.sch@mhs2.go.th   

90 บ้านสุดห้วยนา sudhuayna.sch@mhs2.go.th   

91 บ้านห้วยปางผาง huaypangphang.sch@mhs2.go.th   

92 บ้านดอยเลี่ยม doylium.sch@mhs2.go.th   

93 บ้านแม่สวรรค์น้อย maesawannoi.sch@mhs2.go.th   

94 บ้านแม่ลิด maelid.sch@mhs2.go.th   

95 บ้านแม่สวรรค์หลวง maesawanluang.sch@mhs2.go.th   

96 บ้านแม่โถ maetho.sch@mhs2.go.th   

97 บ้านแม่โถใต้ maethotai.sch@mhs2.go.th   

98 บ้านหัวแม่โถ huamaetho.sch@mhs2.go.th   

99 บ้านแม่อุมพาย maeoompai.sch@mhs2.go.th   

100 บ้านผาแดงหลวง phadangluang.sch@mhs2.go.th   

101 บ้านแม่จอ maejor.sch@mhs2.go.th   

102 บ้านห้วยผึ้งใหม่ huaypeungmai.sch@mhs2.go.th   



103 บ้านแม่ขีด maekeed.sch@mhs2.go.th   

104 บ้านแม่นาจางเหนือ maenajangnue.sch@mhs2.go.th   

105 บ้านแม่นาจาง maenajang.sch@mhs2.go.th   

106 บ้านแม่สะแมง maesamang.sch@mhs2.go.th   

107 บ้านกอกหลวง kokluang.sch@mhs2.go.th   

108 บ้านหนองม่วน nongmoun.sch@mhs2.go.th   

109 อนุบาลแม่ลาน้อย anubanmln.sch@mhs2.go.th   

110 บ้านป่าหมากวิทยา pamakwitaya.sch@mhs2.go.th   

111 บ้านแม่ฮุ maehu.sch@mhs2.go.th   

112 บ้านพระบาทห้วยผึ้ง prabathuaypeung.sch@mhs2.go.th   

113 ลุ่มน้ าวิทยา loomnamwitaya.sch@mhs2.go.th   

114 บ้านแม่สะปึ๋ง maesapeung.sch@mhs2.go.th   

115 บ้านแม่สะปึ๋งใต้ maesapeungtai.sch@mhs2.go.th   

116 บ้านแม่งะ maenga.sch@mhs2.go.th   

117 บ้านท่าสองแควและสาขา tasongkeaw.sch@mhs2.go.th   

118 บ้านแม่แลบ maelob.sch@mhs2.go.th   

119 ชุมชนแม่ลาศึกษา maelasueksa.sch@mhs2.go.th   

120 บ้านห้วยกู่ป๊ะ huaykoopa.sch@mhs2.go.th   

121 บ้านห้วยกองเป๊าะ huaykongpoa.sch@mhs2.go.th   

122 บ้านหัวลา huala.sch@mhs2.go.th   

123 บ้านกะริคี karikee.sch@mhs2.go.th   

124 บ้านแม่สุ maesu.sch@mhs2.go.th   

125 บ้านแม่ปาง maepang.sch@mhs2.go.th   

126 บ้านห้วยมะกอก huaymakok.sch@mhs2.go.th   

127 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา kaipawitaya.sch@mhs2.go.th   

128 บ้านห้วยผึ้ง huaypeung.sch@mhs2.go.th   

129 บ้านแม่กวางใต้ maegwangtai.sch@mhs2.go.th   



130 บ้านแม่ปอถ่า maepotha.sch@mhs2.go.th   

131 บ้านแม่สะกึ๊ด maesakeud.sch@mhs2.go.th   

132 บ้านแม่เตี๋ย maetea.sch@mhs2.go.th   

133 บ้านท่าผาปุ้ม taphapoom.sch@mhs2.go.th   

134 บ้านห้วยหมากหนุน maknoon.sch@mhs2.go.th   

135 บ้านแม่สะกั๊วะ maesakow.sch@mhs2.go.th   

136 บ้านขุนแม่ลา koonmaela.sch@mhs2.go.th   

137 บ้านแม่ลาผาไหว maelaphawia.sch@mhs2.go.th   

138 บ้านฟักทอง fuktong.sch@mhs2.go.th   

139 บ้านแม่อมลาน maeoomlan.sch@mhs2.go.th   

140 บ้านป่าแก่ pakae.sch@mhs2.go.th   

141 บ้านส้มป่อย sompoy.sch@mhs2.go.th   

142 บ้านละอูบ laoob.sch@mhs2.go.th   

143 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง bandong.sch@mhs2.go.th   

144 บ้านห้วยห้า huayha.sch@mhs2.go.th   

145 บ้านดูลเปอร doolaper.sch@mhs2.go.th   

146 บ้านแม่และ maelae.sch@mhs2.go.th   

147 บ้านสาม bansam.sch@mhs2.go.th   

148 บ้านดงใหม่ dongmai.sch@mhs2.go.th   

149 บ้านแม่สวด maesuad.sch@mhs2.go.th   

150 บ้านห้วยม่วง และสาขา huaymong.sch@mhs2.go.th   

151 บ้านนาดอย nadoy.sch@mhs2.go.th   

152 บ้านแม่หาด maehad.sch@mhs2.go.th   

153 บ้านแม่แพหลวง maepaeluang.sch@mhs2.go.th   

154 ล่องแพวิทยา longpaewitaya.sch@mhs2.go.th   

155 บ้านแม่หลุย maelui.sch@mhs2.go.th   

156 บ้านแม่เงา และสาขา maengoa.sch@mhs2.go.th   



157 บ้านอุมโละเหนือ oomlonue.sch@mhs2.go.th   

158 บ้านแม่สามแลบ maesamlab.sch@mhs2.go.th   

159 บ้านห้วยกองก้าด huaykongkad.sch@mhs2.go.th   

160 บ้านซิวาเดอ siwader.sch@mhs2.go.th   

161 บ้านกอมูเดอ kormooder.sch@mhs2.go.th   

162 บ้านแม่แคะ maekae.sch@mhs2.go.th   

163 บ้านกอเซโล korcelo.sch@mhs2.go.th   

164 บ้านแม่ตอละ maetola.sch@mhs2.go.th   

165 บ้านสบเมย sobmoei.sch@mhs2.go.th   

166 บ้านห้วยกระต่าย huaykratai.sch@mhs2.go.th   

167 บ้านบุญเลอ boonler.sch@mhs2.go.th   

168 บ้านเครอะบอ kerbor.sch@mhs2.go.th   

169 บ้านกองก๋อย kongkoy.sch@mhs2.go.th   

170 บ้านแม่แพ maepae.sch@mhs2.go.th   

171 บ้านแม่แพน้อย maepaenoi.sch@mhs2.go.th   

172 บ้านผาเยอ phayer.sch@mhs2.go.th   

173 บ้านทะโลงเหนือ talongnue.sch@mhs2.go.th   

174 บ้านห้วยวอก huaywok.sch@mhs2.go.th   

175 บ้านห้วยไก่ป่า huaykaipa.sch@mhs2.go.th   

176 บ้านเลโคะ lekho.sch@mhs2.go.th   

177 บ้านแม่ลามา maelama.sch@mhs2.go.th   

178 บ้านเวฬุวัน weluwan.sch@mhs2.go.th   

179 บ้านทีฮือลือ teehuelue.sch@mhs2.go.th   

180 บ้านห้วยน้ าใส huaynamsai.sch@mhs2.go.th   

181 บ้านทิยาเพอและสาขา tiyaper.sch@mhs2.go.th   

182 บ้านห้วยกองมูลและสาขา huaykongmoon.sch@mhs2.go.th   

183 บ้านปู่แก้ว pookaew.sch@mhs2.go.th   



184 บ้านดอยงาม doyngam.sch@mhs2.go.th   

185 ชุมชนบ้านผาผ่า phapha.sch@mhs2.go.th   

186 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) annubansm.sch@mhs2.go.th   

187 บ้านแม่เกาะวิทยา maekaowitaya.sch@mhs2.go.th   

188 บ้านแม่ออก maeauk.sch@mhs2.go.th   

189 บ้านแม่ออกเหนือ maeauknue.sch@mhs2.go.th   

190 บ้านอุมดาเหนือ oomdanue.sch@mhs2.go.th   

191 บ้านแม่ทะลุ maetalu.sch@mhs2.go.th   

192 บ้านแม่คะตวน maekatuan.sch@mhs2.go.th   

193 บ้านอุมดาใต้ oomdatai.sch@mhs2.go.th   

194 บ้านห้วยกุ้ง huaykoong.sch@mhs2.go.th   

195 บ้านต้นงิ้ว tonngiw.sch@mhs2.go.th   

196 บ้านแม่ลาย maelai.sch@mhs2.go.th   

197 บ้านป่าโปงและสาขา papong.sch@mhs2.go.th   

198 บ้านกองแปใต้ kongpaetai.sch@mhs2.go.th   

199 บ้านเสาหิน souwheen.sch@mhs2.go.th   

200 บ้านโพซอและห้องเรียนอูหลู่ posor.sch@mhs2.go.th   

201 บ้านเพียงหลวง 11 peangluang11.sch@mhs2.go.th   

202 บ้านจอซิเดอเหนือและสาขา jorcidernue.sch@mhs2.go.th   

203 อนุบาลธารทิพย์ thantip.sch@mhs2.go.th   

204 อนุบาลกฤษณพรรณ kisanapun.sch@mhs2.go.th   

205 โรงเรียน ตชด torchordor.sch@mhs2.go.th   

 

 

 



 

 

Mail รายบุคคล 

ที ่ ชื่อ นามสกุล Email หมายเหตุ 

1 เกษม กันทาหอม kasem.k@mhs2.go.th   

2 เจนตะวัน ศรีวิชัย janthawan.s@mhs2.go.th   

3 เจริญ สมปัญญา charoen.s@mhs2.go.th   

4 เฉลิมพงษ์ สุขสมพนารักษ์ chaloemphong.s@mhs2.go.th   

5 เชษฐพันธ์ จันทร์เพ็ญ chettapun.j@mhs2.go.th   

6 เทวิน ศิริมาตย์ tawin.s@mhs2.go.th   

7 เทียนสว่าง ศรีหมื่น tiansawang.s@mhs2.go.th   

8 เบญจวรรณ ตนภู benjawan.t@mhs2.go.th   

9 เพชรรัตน์ ทะนัน petcharat.t@mhs2.go.th   

10 เพชราลัย แตงน้อย petcharalai.t@mhs2.go.th   

11 เพ็ญลักษณ์ พิชค า penluk.p@mhs2.go.th   

12 เมธี พรรณาทรัพย์ metee.p@mhs2.go.th  แก้ไขใหม่ 

13 เรืองยศ ปันศิริ rueangyot.p@mhs2.go.th   

14 เรืองศักดิ์ ขาวสะอาด rueangsak.k@mhs2.go.th  แก้ไขใหม่ 

15 เศวต ครองสวัสดิ์ savet.k@mhs2.go.th  แก้ไขใหม่ 

16 เสกสรรค ์ หลักบุญ seksan.l@mhs2.go.th  แก้ไขใหม่ 

17 เสน่ห์ ขวัญคง sane.k@mhs2.go.th   

18 เสาวณ ี คงแก้ว saowvanee.k@mhs2.go.th  แก้ไขใหม่ 

19 เสาวลักษณ์ สุขใจ saowvaluk.s@mhs2.go.th  แก้ไขใหม่ 

20 เอกบดินทร์ ทากา eakbordin.t@mhs2.go.th   

21 เอกพล ตายา eakaphon.t@mhs2.go.th  แก้ไขใหม่ 



22 เอกภพ สุขคลาย eakaphob.s@mhs2.go.th   

23 เอ้ือเฟ้ือ กูลพรม aerfuay.k@mhs2.go.th  แก้ไขใหม่ 

24 โชคชัย ขันบุตรศรี chokchai.kb@mhs2.go.th   

25 โชคชัย กุลจิตร์ chokchai.k@mhs2.go.th   

26 โรงเรียน กฤษณพรรณ kisanapun@mhs2.go.th   

27 โรงเรียน อนุบาลธารทิพย์ thantip@mhs2.go.th   

28 ไพโรจน์ โพธิหย่า pirot.p@mhs2.go.th  แก้ไขใหม่ 

29 ไพศาล ที่รัก phaisarn.t@mhs2.go.th   

30 ไสว ออกสุข sawai.o@mhs2.go.th   

31 กนกอร ติ๊บหลาน kanokon.t@mhs2.go.th   

32 กมล เครือซุย kamon.k@mhs2.go.th   

33 กรพินธุ์ ก ายา korrapin.k@mhs2.go.th   

34 กฤษฎา นิยม kritsada.n@mhs2.go.th   

35 ก่อเกียรติ สอนสะอาด korkiat.s@mhs2.go.th  แก้ไขใหม่ 

36 กัญญา อินกัน kanya.i@mhs2.go.th   

37 กาญจนา มันตะนา kanchana.m@mhs2.go.th   

38 กาญจนา สนใจ kanchana.s@mhs2.go.th  แก้ไขใหม่ 

39 กิตติพงษ์ ทินแย่ง kidthiphong.t@mhs2.go.th   

40 กุญช์ภัสส์ พงษ์พานิชย์ kunyapat.p@mhs2.go.th   

41 กู้เกียรติ พนาพงศ์ไพร kukiat.p@mhs2.go.th   

42 คนึงนิจ อาภรณ์ไพร kanungnich.a@mhs2.go.th   

43 ค านึง แก้วมูล kumneung.k@mhs2.go.th  แก้ไขใหม่ 

44 จตุรงค์ เดชะวงศ์ jaturong.t@mhs2.go.th   

45 จรูญ แสนวิจิตร charoon@mhs2.go.th   

46 จรูญศรี งามสมบัติ jaroonsri.g@mhs2.go.th   

47 จักรพันธ์ แสนวิจิตร jakkapan.s@mhs2.go.th   

48 จันทร์ วังกัลยา chan@mhs2.go.th   



49 จันทร์เพ็ญ ปงหาญ chunphen.p@mhs2.go.th   

50 จ ารัส ปันทวัง jamras.pt@mhs2.go.th  แก้ไขใหม่ 

51 จ ารัส ปัญญาลาภ jamras.py@mhs2.go.th  แก้ไขใหม่ 

52 จ าลอง ปันทวัง chamlong.p@mhs2.go.th  แก้ไขใหม่ 

53 จ าลอง ศรีสวัสดิ์ chamlong.s@mhs2.go.th  แก้ไขใหม่ 

54 จิตติพล เกียรติมวลมิตร jittipon.k@mhs2.go.th   

55 จิตราภรณ์ เครือซุย chittraporn.k@mhs2.go.th   

56 จินดา สินวีรุทัย jinda.s@mhs2.go.th   

57 จิรพัส ปันดิษ jirapat.p@mhs2.go.th   

58 จีระพร มูลฟอง jeerapon.m@mhs2.go.th   

59 ฉัตรสุดา รัตนชมภู chatsuda.r@mhs2.go.th   

60 ฉัตริยาณันท์ วงศ์ทอง chatthiyaporn.w@mhs2.go.th   

61 ฉันท์ชนก ฤดีนฤกุล chanchanok.r@mhs2.go.th   

62 ชนากานต์ เนตรประดิษฐ chanakan.n@mhs2.go.th   

63 ชมกฎ อินทัศน์ chomgoad@mhs2.go.th   

64 ชลิยา มณีธร chaliya.m@mhs2.go.th   

65 ชวน แก้วกล้า chan.k@mhs2.go.th   

66 ชัชวาลย ์ แตงกล่อม chatchawan.t@mhs2.go.th   

67 ชัญญาภัค ณ น่าน chanyapak.n@mhs2.go.th   

68 ชัยณรงค์ จาค าคง chainarong.j@mhs2.go.th   

69 ชัยวัฒน ์ คลังทรัพย์ chaiwat@mhs2.go.th   

70 ช านาญ ทองนพคุณ chamnan.t@mhs2.go.th   

71 ชื่นจิต วิชัยดิษฐ chuenjit.w@mhs2.go.th   

72 ชุติพงศ์ โพธิ์หย่า chutipong.p@mhs2.go.th   

73 ชุมพร แจ้งจิตร chumporn.j@mhs2.go.th   

74 ฐิติรัตน์ เพชรงาม titirat.p@mhs2.go.th   

75 ณฐนน สมเจริญ natanon.s@mhs2.go.th   



76 ณรงค์ ค าใส narong.k@mhs2.go.th   

77 ณรงค์  ศิริอางค์ narong.s@mhs2.go.th   

78 ณัชพันธุ์ ชูชัยวุฒิกุล nutchapun.c@mhs2.go.th   

79 ณัฎชยา ปวงค าคง natchaya.p@mhs2.go.th  แก้ไขใหม่ 

80 ณัฐพล วุฒิพุทธศาสตร์ nuttapol.w@mhs2.go.th   

81 ณัฐวัฒน์ พูลธวัช nattawat.p@mhs2.go.th   

82 ดวงรัตน์ สายสวาท duangrut.s@mhs2.go.th   

83 ดวงสมร  อินต๊ะ doungsamorn.i@mhs2.go.th   

84 ด ารง ปันทวัง dumrong.p@mhs2.go.th   

85 ด ารงค์ สวัสด ี dumrong.s@mhs2.go.th   

86 ด ารงศักดิ์ เรืองแดง dumrongsak.r@mhs2.go.th   

87 ดิเรก ศรีมาลี dirak.s@mhs2.go.th   

88 ถวิล แดงสุกสี thawin.d@mhs2.go.th   

89 ถวิล สารภีสุวรรณศรี thawin.s@mhs2.go.th   

90 ทวี มโนรัตน์ tawee.m@mhs2.go.th   

91 ทองสุข นิลภา anubanmr@mhs2.go.th   

92 ทัศนะ มั่นคง thadsana.m@mhs2.go.th   

93 ธนกฤต ฟุ้งกิตติกุล thanakit.f@mhs2.go.th   

94 ธนพรรธ ศิลาชล thanapat.s@mhs2.go.th   

95 ธนัญญา  พ่อนา thanunya.p@mhs2.go.th   

96 ธนัท ใจพันธ์ tanat.c@mhs2.go.th   

97 ธมลวรรณ จรัสสุขศรี thamonwan.j@mhs2.go.th   

98 ธวัช โลกา thawat.l@mhs2.go.th   

99 ธวัชชัย บ ารุงยศ tawatchai.b@mhs2.go.th   

100 ธิติ ธิติภูมิเดโชตระกูล thiti.t@mhs2.go.th   

101 ธีรนุช ต๋าตุ่น teeranuch.t@mhs2.go.th   

102 ธีรวุฒ ิ พิชค า therawut.p@mhs2.go.th   



103 ธีรวุฒ ิ บุบผาชาติ thrirawut.b@mhs2.go.th   

104 ธุลีวรรณ ไกวัลเพ็ญสว่าง thuleewan.k@mhs2.go.th   

105 นพเก้า ตุลานนท์ nopphakao.t@mhs2.go.th   

106 นพดล เพียรงาน noppadol.p@mhs2.go.th   

107 นฤมล คุ้มครอง narumon.hkk@mhs2.go.th   

108 นฤมล เขียวมูล narumon.k@mhs2.go.th   

109 นาถยา บุตรทองศรี narttaya.b@mhs2.go.th   

110 นิสิตา พงษากุล nisita.p@mhs2.go.th   

111 บรรเจิด สังกิจ bunjerd.s@mhs2.go.th   

112 บวร เรืองสวัสดิ์ maesariang@mhs2.go.th   

113 บัณฑิต กุมารสิทธิ์ bundit.k@mhs2.go.th   

114 บ ารุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ bumrongsak.b@mhs2.go.th   

115 บุญ กุนนา boon.k@mhs2.go.th   

116 บุญเที่ยง แก้วเสมอ boontieng.k@mhs2.go.th   

117 บุญช่วย ขัติยะ boonchauy.k@mhs2.go.th  แก้ไขใหม่ 

118 บุญพิมพ์ ทาปิยะ boonpim.t@mhs2.go.th   

119 บุญส่ง วัฒนาสกุลไทย bunsong.w@mhs2.go.th   

120 บุญสืบ ธรรมวงศ์ boonsueb.t@mhs2.go.th   

121 ประเสริฐ แปงมูล presert.p@mhs2.go.th   

122 ประจวบ วรรณวินิจ prachub.w@mhs2.go.th   

123 ประชัน แสนใจ prachan.s@mhs2.go.th   

124 ประพาส วัฒนวงค์ prapas.w@mhs2.go.th   

125 ประภาส แปงมูล prapas.p@mhs2.go.th   

126 ประยูร อยู่สุภาพ prayoon.y@mhs2.go.th   

127 ประวิทย์ วงศ์เข่ือน prawit.w@mhs2.go.th   

128 ประสาท วันทนะ prasart.w@mhs2.go.th   

129 ปรีชา ค าภีระ preecha.k@mhs2.go.th   



130 ปรีชา สุทธกุล preecha.s@mhs2.go.th   

131 ปรียานุช อุปถัมภ์ preeyanut.a@mhs2.go.th   

132 ปัญญา ชมภูใส panya.c@mhs2.go.th   

133 ปาริชาติ วงษ์ลา parichat.w@mhs2.go.th   

134 ปาลีรัตน์ ชารัญจ่า phalirut.c@mhs2.go.th   

135 ปิ่นมณี เจ้าดูรี pinmanee.j@mhs2.go.th   

136 พะเยาว์ อาภรณ์ไพร phayoaw.a@mhs2.go.th   

137 พัชรินทร์ วงศ์ษา patcharin.w@mhs2.go.th   

138 พิมพ์ประไพ ฤทธิ์ธรรมชาติ pimprapai.r@mhs2.go.th   

139 พิมพ์พรรณ อาจเจริญ pimpun.a@mhs2.go.th   

140 พิมพ์พิรญาณ์ ศิร ิ pimpiraya.s@mhs2.go.th   

141 พีรยุทธ์ ค าสัตย์ peerayut.k@mhs2.go.th   

142 ภควัฒน์ หนูพรหม pakawat.n@mhs2.go.th   

143 ภูวดล มณีวรณ์ phuwadon.m@mhs2.go.th   

144 ภูวนาท ปัญญา phuwanat.p@mhs2.go.th   

145 มงคล อุทธิยา mongkon.a@mhs2.go.th   

146 มณีวรรณ โรจนเกียรติคุณ maneewan.r@mhs2.go.th   

147 มนัส จันทร์กุญชร manat.c@mhs2.go.th   

148 มยุรา วิไล mayura.w@mhs2.go.th   

149 มัฌชมา บุญทวี mutchama.b@mhs2.go.th   

150 มาคุ้น หมายสุข makoon.m@mhs2.go.th   

151 มานพ ทาปัญญา manop.t@mhs2.go.th   

152 มาลัย ไทยด ารงค์ malai@mhs2.go.th   

153 ยนต์ ชัยชนะ yon@mhs2.go.th   

154 ยุทธศักดิ์ บุญเลียบ yutthasak.b@mhs2.go.th   

155 รณฤทธิ์ รุกขชาติ ronnarit.r@mhs2.go.th   

156 ระริน เงินแก๊ง rarin.k@mhs2.go.th   



157 รัชฎาพร ธนปารวงศ์ ratchadaporn.t@mhs2.go.th   

158 รัตนา ก าแพงแก้ว rattana.k@mhs2.go.th   

159 รุ่งเพ็ชร์ รักสกุลใหม่ roongpet.r@mhs2.go.th   

160 ละออ คงความเลิศ laor.k@mhs2.go.th   

161 วรเกียรติ จันทร์ศรี worakiat.c@mhs2.go.th   

162 วรเชษฐ จันทร์ทารี worachet.j@mhs2.go.th   

163 วรรณระเบียบ บุญเกิด warnrabeab.b@mhs2.go.th   

164 วัฒนะ หน่อแก้ว wattana.n@mhs2.go.th   

165 วัฒนา คุณประดิษฐ์ watthana.k@mhs2.go.th   

166 วิเชฐ เกตุสุวรรณ wichet.k@mhs2.go.th   

167 วิชชุพันธ ์ ขันค า widchupan.k@mhs2.go.th   

168 วิทยา มูลไว wittaya.m@mhs2.go.th   

169 วิยะดา กันทะแบน wiyada.k@mhs2.go.th   

170 วิริยาภรณ์ ขุมเงิน wiriyaporn.k@mhs2.go.th   

171 วิลลอง วรรณสุ willong.w@mhs2.go.th   

172 วิวัฒน ์ อินต๊ะยศ wiwat.i@mhs2.go.th   

173 วุฒิพล ฉน ากลาง wuttiphon@mhs2.go.th   

174 ศกรานต์พงษ์ ถิ่นค า sakranphong.t@mhs2.go.th   

175 ศรีใจ วงค์ค าลือ srijai.w@mhs2.go.th   

176 ศรีนวล เอกจันทร์ srinuan.a@mhs2.go.th   

177 ศศิรา สาริกานนท์ sasira.s@mhs2.go.th   

178 ศักดิ์สุบรรณ พวงทอง suksubun.p@mhs2.go.th   

179 ศันสนีย์ แตะยา sansanee.t@mhs2.go.th   

180 ศิราภรณ ์ สิริวิจิตรกุล srirapon.s@mhs2.go.th   

181 ศิริรัตน์ ค างาม sirirat.k@mhs2.go.th   

182 สถลัชชนันท์ โอภาสฐิติยศ sathalutchanun.o@mhs2.go.th   

183 สถาพร ค าเอ้ย satapron.k@mhs2.go.th   



184 สมเกียรติ ยั่งยืน somkiat.y@mhs2.go.th   

185 สมเดช สาริกานนท์ somdech.s@mhs2.go.th   

186 สมใจ อินทสิทธิ์ jomjang@mhs2.go.th   

187 สมคิด เมืองเจริญ somkid.m@mhs2.go.th   

188 สมคิด ศรีธร somkid.s@mhs2.go.th   

189 สมบัติ ยาวิชัย sombat.y@mhs2.go.th   

190 สมพงษ์ เขื่อนขวา sompong.k@mhs2.go.th   

191 สมศักดิ์ กันใจ somsak.kj@mhs2.go.th  แก้ไขใหม่แล้ว 

192 สมศักดิ์ คล้ายไพวัลย์ somsak.kp@mhs2.go.th  แก้ไขใหม่แล้ว 

193 สยาม เรืองสุกใสย์ sayam.r@mhs2.go.th  แก้ไขใหม่แล้ว 

194 สวาท ใจมาดี sawat.j@mhs2.go.th   

195 สาธิตา บรรจง sathita.b@mhs2.go.th   

196 สาธิตา กัณนิกา sathita.k@mhs2.go.th   

197 สายัญ โพธิ์สุวรรณ์ sayan.p@mhs2.go.th   

198 สายัณห์ ประจักษ์พนา sayan.b@mhs2.go.th  แก้ไขใหม่แล้ว 

199 สาลินี จินดาวงศ ์ salinee.j@mhs2.go.th   

200 ส าเนียง อัตไพบูลย์ sumniang.a@mhs2.go.th   

201 สิทธิพงศ์ ทองประดิษฐ์ sitthipong.t@mhs2.go.th   

202 สิทธิพงษ์ แก้วธิวัง sittipong.k@mhs2.go.th   

203 สิทธิศักดิ์ โชคฤทัยวัลย์ sitthisak.c@mhs2.go.th   

204 สิริกร ชุ่มเชย sirikorn.c@mhs2.go.th   

205 สุดธิดา โตสุวรรณ sudtida.t@mhs2.go.th   

206 สุดารัตน์ ฟองดา sudarat.f@mhs2.go.th   

207 สุธาสิน ี ศรีสวัสดิ์ sutasinee.s@mhs2.go.th   

208 สุนทรีลักษณ์ วรรณชาติ soontreeluk.w@mhs2.go.th   

209 สุบิน คมทัศนจรรยา subin.k@mhs2.go.th   

210 สุพร มากค า suphon.m@mhs2.go.th   



211 สุพรรณี กันหม่อง supanne.k@mhs2.go.th   

212 สุพิทยา เตมียกะลิน supittaya.t@mhs2.go.th   

213 สุภัทรา คุณประดิษฐ์ supattra.k@mhs2.go.th   

214 สุภาพรรณ คิดดี supapan.k@mhs2.go.th   

215 สุภาภรณ์ สันติสกุลชัย supapron.s@mhs2.go.th   

216 สุภาวด ี คงแก้ว supawadee.k@mhs2.go.th   

217 สุภาวด ี นันทสมบูรณ์ suphawadee.n@mhs2.go.th  แก้ไขใหม่ 

218 สุรจิตต์ ใจน้อย surajit.j@mhs2.go.th   

219 สุรพล ศรีศิลป์ suraphons@mhs2.go.th   

220 สุรพล อินทะนุ suraphon.i@mhs2.go.th  แก้ไขใหม่ 

221 สุริยัน ใจน้อย suriyan.j@mhs2.go.th  แก้ไขใหม่ 

222 สุวิจักขณ์ วาสน์เกื้อกูล suvichak.w@mhs2.go.th   

223 สุวิทย์ ชาวไทย suwid.c@mhs2.go.th   

224 หทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์ hataikarn.s@mhs2.go.th   

225 หล้า ศรีเจริญตระกูล la.s@mhs2.go.th   

226 หาญ ศิลาชาล han.s@mhs2.go.th   

227 อดุลย์ จ ารัส adul.j@mhs2.go.th   

228 อนันต์ ประวัง anun.p@mhs2.go.th   

229 อนุพงศ์ ศรีวงศ์ค า anupong.s@mhs2.go.th   

230 อนุรักษ์ บุญมาค า anurak.b@mhs2.go.th   

231 อมรา น้อยสกุล armara@mhs2.go.th   

232 อรทัย ยวงศิริ orathai.y@mhs2.go.th   

233 อรรถพล เทพจันทร์ attapome.t@mhs2.go.th   

234 อรรถวุฒิ ค ามาสาร athawood.k@mhs2.go.th   

235 อรอนงค์ มูลคง onanong.m@mhs2.go.th   

236 อริสรา เขียวมูล arissara.k@mhs2.go.th   

237 อรุณี จันต๊ะนารี arunee.j@mhs2.go.th   



238 อรุณี ศรีธร arunee.s@mhs2.go.th   

239 อลงกต จูด้วง alonggod.j@mhs2.go.th   

240 อัจฉราพร เกษทอง autcharaporn.k@mhs2.go.th   

241 อัจฉราภรณ์ บุญศรี acharaporn.b@mhs2.go.th   

242 อานงค์ ปินตา arnong@mhs2.go.th   

243 อารีย์ มินมุนินทร์ aree.m@mhs2.go.th   

244 อ าภา สุวรรณลพ ampa@mhs2.go.th   

245 อินทร มั่นอ่าว intron.m@mhs2.go.th   

246 อินทรายุธ เพ็ญจิตต์ inthrayud.p@mhs2.go.th   

247 อินสอน อินตาวงษ์ insorn.i@mhs2.go.th   

248 อุทัย สินโพธิ์ u-tai.s@mhs2.go.th   

249 อุษณีย์ บุญเรืองนาม usanee.b@mhs2.go.th  แก้ไขใหม่ 

250 อุษณีย์ มโนวงศ์ usanee.m@mhs2.go.th   
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