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ทะเบียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
ครู และนักเรียนโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 

 
 

งานสารสนเทศโรงเรียน 
 
 

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 
(พลอากาศเอกจรูญ  วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์) 

ต าบลกุดเชียงหมี   อ าเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร 
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    ทะเบียนข้อมูล e-mail และ social network  
          โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 

 
              

           
 

         โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 
          (พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์) 

 
 

     ต าบลกุดเชียงหมี อ าเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธร 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ 
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ทะเบียนข้อมูล e-mail และ social network บุคลากรโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อีเมล์ (e-mail) Facebook หมายเหตุ 
1 ดร.เชษฐา  ค้าคล่อง Chettha.kk@gmail.com 

Chettha.k@secondary28.go.th 
ดร.เชษฐา  ค้าคล่อง  

2 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค ์ naprongprachasanschool@gmail.com โรงเรียน นาโปร่งประชาสรรค์  
3 นคเรศ  ศรีเกื้อกูล naka_vigo@hotmail.com    Nakharet Srikuakul  
4 สุภัชญา  ผาเวช chayada_1025@hotmail.com   Lang ga ga  
5 อลิสลา สาวันดี kungalis2009@hotmail.com   Alissa Mongkolthong  
6 วิลาวรรณ  บุปผาชาต ิ wilawanwanwan@gmail.com   Wilawanwan buppha  
7 ธนพงษ์ สาเลิศ pongsaleard@gmail.com    Pong Tanapong Pong123456 
8 เสาวนีย์ คนขยัน n.konkhayan@hotmail.com    Soawanee onkhayan  
9 เนาวรัตน์ ไชยสุทธิ์ nongpepe0@gmail.com  Noawarat chaiyasut  
10 กฤษณา พันธ์สวัสดิ์ kritsana210@gmail.com  ครูกฤษณา  พันธ์สวัสดิ์  
11 กฤษณา พันธ์สวัสดิ์ kritsana210@hotmail.com   ครูกฤษณา  พันธ์สวัสดิ์  
12 อนิรุทธ์  วรโยธา  angel09elfin05@hotmail.com   Aniroot Donsawan  
13 ประภาพร  ประเสริฐศิลป์  prapapormmoolpa@gmail.com   ประภาพร ประเสริฐศิลป์  
14 กุสุมาลย์  สมประสงค์ kusara1324@hotmail.com    Ku ku  kusumaln  
15 อุดร ผิวค าสิงห์ don_tada@hotmail.com   โสด ไม่บริสุทธิ์  
16 กุสุมาลย์  สมประสงค์ kusara1324@gmail.com    Ku ku  kusumaln  
17 ไทยสมร แสงวงศ์ thaisamon@gmail.com ไทยสมร แสงวงศ์  
18 ณัฐกิตติ์  ขันธุรา Rattanawan.b@gmail.com Nattakit Khantura  
19 สายรุ้ง  โวหาร Yungying_wihan@hotmail.com Yingying Naka  
20 กรรณิกา  สะอาดเอ่ียม Kannika0157@gmail.com Pu Kannika  
     
     

 
 
  

mailto:Chettha.kk@gmail.com
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ทะเบียนข้อมูล e-mail และ social media บุคลากรโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 

ประจ าปีการศึกษา 2559  นักเรียนชั้น ม.6/1 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อีเมล์ (e-mail) facebook หมายเหตุ 
1 

เด็กชายชัยนันท์   สลางสิงห์ 
basfof235@hotmail.com 
basfof235@hotmail.com 

  

2 นายภาณุวัฒน์  เต่าแก้ว    
3 เด็กหญิงภาวิณี   คนคล่อง pawinee1133@hotmail.com   
4 นางสาวกรรณิกา   ธรรมวิฐาน crazy_earn_za@hotmail.com   
5 

นางสาวพรชิตา  พรมธิราช 

ponchita2908@hotmail.com 
momay_za_123@outlook.com 
ponchita_momay@hotmail.co.th 
ponchita_momay@hotmail.com 

  

6 นางสาวภาวิณี   อรมาศ pawinee07082541@hotmail.com   
7 นางสาวศศิวรรณ ผาเวช sasiwan1410@hotmail.co.th   
8 

นางสาวประภัสสร  กามะระ 
 
prapatsorn1101@hotmail.com 

  

9 
นางสาววทันยา   เพชรสังหาร 

 
vatanya0703@gmail.com 
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ทะเบียนข้อมูล e-mail และ social media บุคลากรโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 

ประจ าปีการศึกษา 2559  นักเรียนชั้น ม.5/1 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อีเมล (email) facebook หมายเหตุ 
1 นายธีระพงศ์    แก้วหาญ Theerapong0201@gmail.com   
2 นายธีรัตน์      ศรีอุบล Theerat0201@gmail.com   
3 นายนิรวิทธ์     แสนเจียม Nirawit0201@gmail.com   
4 นายนิรุต       ผวิเงิน Niroot0201@gmail.com   
5 นายประกาศิต    ไชยกมล Prakasit0202@gmail.com   
6 นายอติโรจ   สาเลิศ atirod2542@hotmail.com   
7 นายดนุพล  ศรีเกื้อกูล danupon@gmail.com   
8 นางสาวจิราพร     โพธิ์ศรี Jiraporn0201@gmail.com   
9 นางสาวจุฑามาศ    ศุภกุล Juthamas0201@gmail.com   
10 นางสาวพิมพิศา   หันตุลา Pimpisa0201@gmail.com   
11 นางสาวภัสราภรณ์       ห้องแซง Passarapon0201@gmail.com   
12 นางสาวศศิธรณ์     ธรรมวิฐาน Sasithon0201@gmail.com   
13 นางสาวอรปรียา      สายคูณ onpreeya1905@hotmail.com   
14 นางสาวสิรามล    อรเพชร siargl1209@hotmail.com   
15 นางสาวอักษรสุดา     สุวรรณหงษ์ Aksonsuda0202@gmail.com   
16 นายสืบศักดิ์  จิณาวรณ์ subsak1999@hotmail.com   
17     
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ทะเบียนข้อมูล e-mail และ social media บุคลากรโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 
ประจ าปีการศึกษา 2559  นักเรียนชั้น ม.4/1 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น ว-ด-ป-เกิด e-mail 
เบอร์

โทรศัพท์ 

1 นางสาวจารุวรรณ กิตติคุณสวัสดิ์ ฟ้า 4-ก.ค.-43 jaruwan0407@gmail.com  0879290339 

2 นางสาวดุษฎีภรณ์ แสงโชติ มุก 12-เม.ย.-43 dootsadeepon1204@gmail.com  0804034237 

3 นางสาวขวัญจิรา บุญล้น ม่อน 19-ก.ค.-43 kwanjira1907@gmail.com  0992080175 

4 นางสาวอรจิรา โนรี ไอซ์ 28-มี.ค.-43 ojira2803@gmail.com  0612549567 

5 นางสาวนาขวัญ สมประสงค์ ขวัญ 15-พ.ค.-43 nakwan0329@gmail.com  0611679968 

6 นางสาวภาริดา ทองพืช กิ่ง 29-ส.ค.-43 pharida2908@gmail.com  0990418931 

7 นางสาวอนงค์ พงษ์วรรณา นาง 10-มิ.ย.-43 anong1006@gmail.com  0935563423 

8 นางสาวยุภา ชาธิพา ยุ 20-มิ.ย.-43 yupawasd@gmail.com  0630251868 

9 นางสาวพิศมัย พิน าค า จ๋า 11-ก.ย.-43 jarpiamai2543@gmail.com  0621412250 

10 นางสาวเสาวลักษณ์ ดอกดวง กานต์ 24-มิ.ย.-43 lovehara815@gmail.com  0638798714 

11 นางสาวเอ้ือพร ศรีพลาย ครีม 16-ส.ค.-43 uaphorn1608@gmail.com 0621431807 

12 นางสาวกริษฐา บุตรภาษิตร แหร่น 30-พ.ย.-43 karidta1234@gmail.com  0827116687 

13 นางสาวกิตติวรา บุญศรี จอย 2-ม.ค.-44 mookjook0201@gmail.com  0610326582 

14 นางสาวณัฐณิชา ปะนามะตัง  ยีน 11 ส.ค.43 natnicha11082543@gmail.com 0985676071 

15 นางสาวเสาวลักษณ์ สุดาบุตร ปลา 2 กย 43 saowwaluk144@gmail.com 0963023787 

16 นายณัฐกร แผ่นทอง บอม 1-ธ.ค.-43 phaenthxngnathkr259@gmail.com 0990423164 

17 นายวีรพล อรมาศ กิ๊ก 28-ม.ค.-43 weerapon2801@gmail.com 0990371845 

18 นายอภิสิทธ์ สายคูณ เมฆ 13-พ.ค.-43 apisit1305@gmail.com 0629031510 

19 นายภีระพัฒน์ พงษ์สวัสดิ์ อาร์ม 24-มิ.ย.-43 peerapat2443@gmail.com 0964749454 

20 นายจิระพัฒน์ ชาญสอน ดิว 3-มี.ค.-43 diwdiw0303@gmail.com 0935698758 

21 นายประชาวุฒิ อรมาศ วาย 7-มี.ค.-43 yprachawut15@gmail.com 0610687468 

22 นายสนั่น ไชยกมล เวย์ 12 สค 43 waychikamol@gmail.com 0998413097 

23 นายอภิศักด์ ผงทอง ออม 4 กพ 43 pwdsadagxgnm3459@gmail.com 0927608264 

24 นางสาวสุพัตตรา สีคต เตย 19 เม.ย.44 toeynoiieiya@gmail.com 0992722281 
25 นายพีระพันธ์  หาไชย โอ๊ด 3-มี.ค.-43 peerapan1609@gmail.com 0611217636 

 
 

mailto:jaruwan0407@gmail.com
mailto:dootsadeepon1204@gmail.com
mailto:kwanjira1907@gmail.com
mailto:ojira2803@gmail.com
mailto:nakwan0329@gmail.com
mailto:pharida2908@gmail.com
mailto:anong1006@gmail.com
mailto:yupawasd@gmail.com
mailto:jarpiamai2543@gmail.com
mailto:lovehara815@gmail.com
mailto:karidta1234@gmail.com
mailto:mookjook0201@gmail.com
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ทะเบียนข้อมูล e-mail และ social media บุคลากรโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 

ประจ าปีการศึกษา 2559  นักเรียนชั้น ม.3/1 
ที ่ ชื่อ-สกุล อีเมล์ (e-mail) facebook หมายเหตุ 
1 เด็กชายธนบดี  ศุภมิตร thanabordi@gmail.com   
2 เด็กชายธวัชชัย  หาริคุณ theewatchi.tum@gmail.com   
3 เด็กชายธีระวัฒน์    ศรีพรมมา theerawat3006@gmail.com   
4 เด็กชายนัทธพงษ์  มุกธะวัตร natthapong0405@gmail.com   
5 เด็กชายปฏิพัทธ์   ภาวะชัย patiput0405@gmail.com   
6 เด็กชายศุภณัฐ  ประเสริฐศิลป์ suppanutman@hotmail.com   
7 เด็กชายอนุรักษ์   จ าใบ Art.anurak@gmail.com   
8 เด็กชายอภิรัตน์ นามวิรัช apirat0610@gmail.com   
9 เด็กชายอภิสิทธิ์  เหระวัน Apisit.nice@gmail.com   
10 เด็กหญิงกิตติมา   บุตรกาล kittima.k22@gmail.com   
11 เด็กหญิงดาวพระศกุร์  รูปหล่อ daoprasook.dow@gmail.com   
12 เด็กหญิงพิมพ์วารี  ภูพวก pimvareepim5@gmail.com   
13 เด็กหญิงวิภาภรณ์  ราชชิต Wipapon2544@gmail.com   
14 เด็กหญิงหงส์ฟ้า  โล่ห์ค า hongfalokam@gmail.com   
15 เด็กหญิงอาทิตยา  ยืนยาว neaytw@gmail.com   
16 เด็กหญิงอุณณิษา  สมฤทธิ์ ounnisa0104@gmail.com   
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ทะเบียนข้อมูล e-mail และ social media บุคลากรโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 
ประจ าปีการศึกษา 2559  นักเรียนชั้น ม.3/2 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล อีเมล์ (e-mail) facebook หมายเหตุ 
1 เด็กชายณัชพล  ชุมศรี beamnatcsapsolcsumsi@gmail.com   
2 เด็กชายธีนกรณ์  อุนาพันธ์ pod0804824617@gmail.com   
3 เด็กชายศุภชัย  โทบุตร astf35120@gmail.com   
4 เด็กชายสมรัก  สีรัตน์ somrak0876465087@gmail.com   
5 เด็กชายสุขใจ   ไชยแสง tone030303@gmail.com   
6 เด็กหญิงเครือวัลย์  ทุมเสน kruevn0608@gmail.com   
7 เด็กหญิงจีรภรณ์   สมประสงค์ jeraporn04012@gmail.com   
8 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทุมเสน aom.nattida2001@gmail.com   
9 เด็กหญิงพาขวัญ  พรมธิราช pakuan05009@gmail.com   
10 เด็กหญิงสิรินทร์  จันทะมาลา sirintom0810@gmail.com   
11 เด็กหญิงทิติยา  เนตรวงค์ thithyr.mod@gmail.com   
12     
13     
14     
15     
16     
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ทะเบียนข้อมูล e-mail และ social media บุคลากรโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 
ประจ าปีการศึกษา 2559  นักเรียนชั้น ม.2/1 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล อีเมล์ (e-mail) facebook หมายเหตุ 
1 เด็กชายชัยปราการ  ธรรมวิฐาน chaiparakarn2408@gmail.com  +66932092164 
2 เด็กชายปิยวัฒน์  รักบุญ peeyawat0105@gmail.com  +66906176788 
3 เด็กชายภานุ   ไชยกมล panu.bas.2545@gmail.com  +66937682429 
4 เด็กชายวาที  นะดาบุตร watee.nadabud@gmail.com  +66828438352 
5 เด็กชายวีรยุทธ   สุขเสริม weerayuth.yod@gmail.com   
6 เด็กชายศรราม  เทศประสิทธิ์ sornram.nual@gmail.com  +66931450836 
7 เด็กชายเจษฎาภรณ์ มงคลเนตร jessadapon.arm@gmail.com  +66906108952 
8 เด็กชายพีรพัฒน์  ภูพวก peerapat1804eng@gmail.com  +66966067664 
9 เด็กหญิงจินตนา  สีรัตน์ jintana.tang2711@gmail.com   
10 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  พรมธิราช pimkwan.bew@gmail.com  +66944316580 
11 เด็กหญิงมณีรัตน์  บุตรอ าคา maneeratning1205@gmail.com  +66860368408 
12 เด็กหญิงวิชญาดา  ห้องแซง witchayada.peem@gmail.com  +66611321504 
13 เด็กหญิงวิภาพร  นามขันธ์ wipaporn1502@gmail.com  +66619530817 
14     
15     
16     
17     
18     
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ทะเบียนข้อมูล e-mail และ social media บุคลากรโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 
ประจ าปีการศึกษา 2559  นักเรียนชั้น ม.2/2 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล อีเมล์ (e-mail) facebook หมายเหตุ 
1 เด็กชายคณิศร  สมหวัง kanison1606@gmail.com   
2 เด็กชายจิรวัฒน์   ทุมเสน jirawat.jod123@gmail.com  +66902219397 
3 เด็กชายกรวิชญ์   สมระสงค์ korwit.rock@gmail.com  +66921638526 
4 เด็กชายเจริญศักดิ์  สุวรรณกูฎ jaroensak.yab@gmail.com  +66625607528 
5 เด็กชายณัฐพนธ์  จูมเพชร nattapon.peem@gmail.com  +66944693407 
6 เด็กชายทยากร  พรมชาติ chayagonmonzo1234@gmail.com  +66989359687 
7 เด็กชายอนุวัฒน์   เลียงโสภา anuwud08@gmail.com   
8 เด็กชายกฤษฎา   มูลภา kidsada1699@gmail.com   
9 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ไชยศรี kansuda.miw@gmail.com  +66894258604 
10 เด็กหญิงม่ิงขวัญ  ธรรมวิฐาน mingkhun.ning@gmail.com  +66933816133 
11 เด็กหญิงลลิสา  เจริญตา lalesa78@gmail.com  +66613375988 
12 เด็กหญิงสิริภัทร  ยุติพันธ์ siripat.ouy@gmail.com  +66814824320 
13 เด็กหญิงอริสา  อ้ายด้วง ayduang22@gmail.com  +66901303484 
14     

15     
16     
17     
18     
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ทะเบียนข้อมูล e-mail และ social media บุคลากรโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 
ประจ าปีการศึกษา 2559  นักเรียนชั้น ม.1/1 

ที ่ ชื่อ-สกุล อีเมล์ (e-mail) facebook หมายเหตุ 
1 เด็กชายกฤษดากร   แก้วหาญ qweasdzxcvbnm2546@gmail.com   
2 เด็กชายจีระศักดิ์   จูมเพชร kolkjihiuhufuhh1324@gmail.com   
3 เด็กชายปิยณัฐ   ถาพินนา piyant4399@gmail.com   
4 เด็กชายผดุงพงค์   ทุมเสน padune1404@gmail.com   
5 เด็กชายวรวุฒิ   ธงชัย worawut180646@gmail.com   
6 เด็กชายสนธยา   พูนประสิทธิ์ sontaya1915@gmail.com   
7 เด็กชายสิทธินันท์   สีนนท์ qwaszxcvbnm2546@gmail.com   
8 เด็กหญิงขวัญใจ   ลุสุข khonjai2805@gmail.com   
9 เด็กหญิงจันทร์ธิมา   ธรรมวิฐาน jantima2807@gmail.com   
10 เด็กหญิงจารุวรรณ   บุญวัง charuwan1803@gmail.com   
11 เด็กหญิงจินตนา   ชลธาร  Jintana121jin@gmail.com   
12 เด็กหญิงชัญญานุช   เสน่ห์จันทร์ chanyanut.puiphay@gmail.com   
13 เด็กหญิงชุติมา   โสภารุณ   chutima3946@gmail.com   
14 เดก็หญิงนิชดา   สลางสิงห ์ nitchada1547@gmail.com   
15 เด็กหญิงวรัญญา   ไชยศรี varany06276@gmail.com   
16 เด็กหญิงสุดารัตน์   ธรรมวิฐาน sudarat1216ta@gmail.com   
17     
18     
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ที ่ ชื่อ-สกุล อีเมล์ (e-mail) หมายเหตุ 
1 เด็กชายณัฐวัฒน์   มาศขาว natthawas270446@gmail.com  
2 เด็กชายณัฐวุฒิ   เสมียนกุล nutthawuth1106@gmail.com  
3 เด็กชายทักษิณ  โฉมเฉลา thaksin1512@gmail.com  
4 เด็กชายภูวดล   จันทมาลา phuwdon2559@gmail.com  
5 เด็กชายสุวัฒน์   ค ากอง suwatkhamkong@gmail.com  
6 เด็กชายอดิศักดิ์   บุตรสาร adisakbootsan@gmail.com  
7 เด็กชายอนุชา   จันทร์เป็ง anucha2703nick@gmail.com  
8 เด็กชายอนุชิต   ศรีอุบล anuchit250546@gmail.com  
9 เด็กชายพลวัต  โพธิพรม Ponlawat111@gmail.com  
10 เด็กหญิงกนิษฐา    อรเพชร kanistha211146@gmail.com  
11 เด็กหญิงจิราพัชร  จันทร์ดี jirapatchandee@gmail.com  
12 เด็กหญิงธัญญามาศ  ไชยกมล thanyamas0909@gmail.com  
13 เด็กหญิงปริญญา  ไชยกมล parinya280646@gmail.com  
14 เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยสุทธิ์ supattrachaiyasut3005@gmail.com  
15 เด็กหญิงอนันตญา  สุวรรณหงษ์ anuntayasuwunnahong07121@gmail.com  
16 เด็กหญิงอิสริยา  มีเงิน isariya2501@gmail.com  
 เด็กหญิงอภิญญา  มานะเสน apinyamanasen@gmail.com  

 


