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1 นายชูชาติ

เทศสีแดง

the.chu11@hotmail.com

สนข. IOC

yes

2 นายอนุชา

นาคฤทธิ์

anuchanakaritha@gmail.com

สนข. IOC

yes

3 นางสาวนภัสวรรณ

โฆษะ

ann_ann_k@hotmail.com

สนข. IOC

yes

4 นางสาวเปรมจิต

วิสัย

premchit_wi@hotmail.com

สนข. IOC

yes

5 นางสาวพนิดา

ไชโยแสง

panidalek@hotmail.com

สนข. IOC

yes

6 นางกัญญารัตน

ดวงเพียราช

gunyarat@hotmail.com

สนข. IOC

yes

7 นางสาวอภิญญา

ลานทอง

aeae2021@hotmail.com

สนข. IOC

yes

8 นางสาวณิริษธิญารัตน

จันทรกระจาง

niristiyarat@hotmail.com

สนข. IOC

yes

9 นายประสิทธิ์

สุนทรกิจปรีชา

prasitsoon@hotmail.com

สนข. IOC

yes

10 นางสาวสุธารักษ

สุชาติเวชภูมิ

ying_sutarug@hotmail.com

สนข. IOC

yes

11 นายสนธยา

ศรีเวียงธวัช

mrsrivaing@yahoo.com

สนข. IOC

yes

12 นางสาวสุธีรา

รอดชื่น

viphadha@hotmail.com

สนข. IOC

yes

13 นางปณิตา

แสนเจก

nice_ta@ymail.com

สนข. IOC

yes

14 นายธนพิชฌน

แกวกา

natee_tong95@hotmail.com

สนข. สวนเผยแพรฯ

yes

15 นางสาวเพ็ญนภา

เข็มตรง

nu_ao_2@hotmail.com

สนข. สวนเผยแพรฯ

yes

16 นางสาวฐิติวรดา

ปุยอรุณ

puiarun_9@hotmail.com

สนข. สวนเผยแพรฯ

yes

17 นางสาวอาทิตยา

เจียรวัฒนวงศ

y-jan13@hotmail.com

สนข. สวนเผยแพรฯ

yes

18 นางสาวธิดารัตน

แบบวา

koy_babwa@hotmail.com

สนข. สวนเผยแพรฯ

yes

19 วาที่ ร.ท.ขวัญชัย

หิรัญอุดมเกียรติ kwanchaii@gmail.com

สนข. สวนเผยแพรฯ

yes

20 นายสุริยน

ตันตราจิณ

kookky33@yahoo.com

สนข. สวนเผยแพรฯ

yes

21 นางวรรณวิไล

สนิทผล

wanvilai5@gmail.com

สนข. สวนเผยแพรฯ

yes

22 นายสมภพ

อภิวรชัย

sompob_a@prd.go.th

สํานักขาว

yes

23 นางสาวทิฆัมพร

บุญมาก

tikhumporn_b@prd.go.th

สพป.

yes

24 นางชัชพร

ศฤงคารจินดา

chatchaporn_s@prd.go.th

สพป.

yes

25 นางรุงนภา

นรารัตนกุล

rung1626@yahoo.com

สพป.

yes

26 นายวิทวัส

โยธา

top.n_12@hotmail.com

สทท.ขก

yes

27 นางกมชนก

บูรณกิจ

news_nbtkk@hotmail.co.th

สทท.ขก

yes

28 นางสายสมร

บัวนิล

Saisamorn.bua@hotmail.com

สทท.ขก

yes

29 นายสุเทพ

ทวะลี

tawalee1@hotmail.com

สทท.ขอนแกน

***

30 นางเนตรชนก

ไชยาคํา

natrchanok@yahoo.com

สทท.ขอนแกน

yes

31 นางสาววรนุช

ศิริเศวตวาริน

Waranut_nbt@hotmail.com

สทท.ขอนแกน

Failure

32 นายปกรณ

จินันทุยา

kobkktv11@hotmail.co.th

สทท.ขอนแกน

yes

33 นายเอกพงษ

พุธทา

piktv11kk@gmail.com

สทท.ขอนแกน

yes

34 นายสุทน

นิลหุต

rherevigo@hotmail.com

สทท.ขอนแกน

yes

35 นายอุทัย

อักขละจันทร

au.tv11kk@yahoo.com

สทท.ขอนแกน

Failure
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36 นายสัญญา

จันทโกศล

Dumdum2552@hotmail.com

สขร.สปข.6 สทท.สงขลา

yes

37 นางสาวอัจฉราวรรณ

มุสิกะสันติ

Tuksii@hotmail.com

สขร.สปข.6 สทท.สงขลา

yes

38 นางสุดารัตน

จันทนเสนะ

S_Jansena@hotmail.com

สขร.สปข.6 สทท.สงขลา

yes

39 นายสุธี

นาคเมธี

sut2497@hotmail.com

สขร. สปข.4

yes

40 นายนิพนธ

วัฒนประเสริฐ

wat_nipon@hotmail.com

สขร. สปข.4

yes

41 นางสุวัฒนา

พันธภูมิ

maam_suwa@hotmail.com

สขร. สปข.4

yes

42 นางศิริรัตน

ออนดี

sirirat2277@hotmail.com

สขร. สปข.4

yes

43 นางการนรัช

หอมสะอาด

ioc_r4k@hotmail.co.th

สขร. สปข.4

yes

44 นายชเนรินทร

สมินทรปญญา

Chanerin99@hotmail.com

ส.ปชส.นาน

yes

45 วาที่รอยตรีหญิงนิสารัชต

นิลสวาง

n.n.one@hotmail.com

ส.ปชส.นาน

yes

46 นายศรายุทธ

ประเสริฐนิรมล

yout_14@hotmail.com

ส.ปชส.นาน

yes

47 นางสาวพวงยอม

คํามุง

ppayom@gmail.com

ส.ปชส.นาน

yes

48 นายสมาน

สุทําแปง

nbtnews11@gmail.com

ส.ปชส.นาน

yes

49 วาที่ ร.ต.กัมปนาท

พอจิต

nanradionet@gmail.com

สวท.นาน

yes

50 นางบุษรา

สุขวิบูลย

busara_s@prd.go.th

ส.ปชส.ลําปาง

yes

51 นางพิมพาภรณ

เจริญจาตุภัทร

p_pim_a@hotmail.com

ส.ปชส.ลําปาง

yes

52 นางอําภา

ศรีโพธิ์

Ampa-pa@hotmail.com

ส.ปชส.ลําปาง

yes

53 นายเฉลิมชัย

จันทรเสนา

waveub11@hotmail.com

ส.ปชส.อุบลราชธานี

yes

54 นางหฤทัย

จางวาง

pompongjang@gmail.com

ส.ปชส.อุบลราชธานี

yes

55 นายจักรกฤษณ

มาลาสาย

Satta_1@windowslive.com

ส.ปชส.อุบลราชธานี

yes

56 นายสุรศักดิ์

สรอยเพชร

Sopetch_2505@hotmail.com

ส.ปชส.อุบลราชธานี

yes

57 นางวันชนะ

ดาโรจน

matafm@hotmail.com

สวท.ยโสธร

yes

58 นายพิเชฐ

อินชู

phichet_i@prd.go.th

สวท.ยโสธร

yes

59 นางสมทรง

เผือกผล

somsong2507@gmail.com

ส.ปชส.สุรินทร

yes

60 นายประนนท

ไมหอม

pra2507@gmail.com

ส.ปชส.สุรินทร

yes

61 นางกรรณิกา

สําราญจริง

kunigar_Took@hotmail.com

ส.ปชส.สุรินทร

yes

62 นางออนศรี

ศรีอัมพร

prms@prdnorth.in.th

ส.ปชส.แมฮองสอน

yes

63 นายอิสระ

อินทรพรม

toy_19638@hotmail.com

ส.ปชส.แมฮองสอน

yes

64 นางสาวณัฎฐภรณ

ธนะมูล

tanamoon.nut@hotmail.com

ส.ปชส.แมฮองสอน

yes

65 นายประวิทย

สมตัว

hs4qmx@hotmail.com

ส.ปชส.แมฮองสอน

yes

66 นางทิพวัลย

สุภายุทธ

tipawan3030@hotmail.com

สวศ.

yes

67 นายธีระชัย

มังกรทอง

teerachai95@hotmail.com

ส.ปชส.นครสวรรค

yes

68 นายปราโมทย

วินิจสร

pramot_e01@hotmail.com

ส.ปชส.นครสวรรค

yes

69 นายสาโรช

บุญบุตร

Saroch_97@hotmail.com

สปข.7

yes

70 นางฐานิยา

นิยมญาติ

Thaniya-aoy@hotmail.com

สปข.7

yes
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71 นางสาวกนกวรรณ

ผดุงขันธ

laluna340@gmail.com

สปข.7

yes

72 นายมาโนช

โอสถเจริญ

manoch54@gmail.com

ส.ปชส.ระยอง

yes

73 นายอารภัฏ

ศรลัมพ

arapat_of@hotmail.com

ส.ปชส.ระยอง

yes

74 นางสาวนงเยาว

สุขขา

papayao@hotmail.com

ส.ปชส.ระยอง

yes

75 นายวฐิต

กลางนอก

watid29@hotmail.com

ส.ปชส.ระยอง

yes

76 นายสญชัย

จารุสันติสุข

RN.09@HOTMAIL.COM

สทท.จันทบุรี

yes

77 นายวิจิตร

ภักนิกร

Wijit_Pnk@hotmail.com

สวท.จันทบุรี

yes

78 นายศิวดล

ดวงจินดา

Nbt_rdchan1@hotmail.com

สวท.จันทบุรี

yes

79 นายแสวง

ศรีทอง

id2514@hotmail.com

สวท.ตราด

yes

80 นายธงชัย

มีทับทิม

givetrat@hotmail.com

สวท.ตราด

yes

81 นางนภรัชต

เวชชประสิทธิ์

aommy2519@hotmail.com

สวท.ตราด

yes

82 นายจรัล

บรรยงคเสนา

JARUN250851@GMAIL.COM

ส.ปชส.จันทบุรี

yes

83 นายสุพัตร

กะตะโท

suphat_k@hotmail.com

สวศ.จันทบุรี

yes

84 นายสุรเวช

ดีมาก

Suravach_p@hotmail.com

สวท.สระแกว

Failure

85 นายสุเทพ

จินตนะกนก

Suthep-tv11@hotmail.com

สทท.สระแกว

Failure

86 นายธเนศ

เธียรนันท

thnun1@hotmail.com

ส.ปชส.สระแกว

yes

87 นายดุลยศักดิ์

ไชยรัตน

Noompr_ch@hotmail.com

ส.ปชส.สระแกว

yes

88 นายสันติ

ตะวัน

Tawan.t@hotmail.com

ส.ปชส.สระแกว

yes

89 นางสาวยุวรัตน

แซเตียว

Panglove1111@hotmail.com

ส.ปชส.สระแกว

yes

90 นายประจัก

สารการ

Pajak51@hotmail.com

ส.ปชส.สระแกว

yes

91 นางสาวดวงกมล

ณ นคร

Gizzard_zaa69@hotmail.com

ส.ปชส.สระแกว

Failure

92 นายสุชาติ

ศรีไพบูลย

Suchat_s@Prd.go.th

ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

yes

93 นายไพโรจน

วงษนิกร

Pairote2501@hotmail.com

ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

yes

94 นายมนัส

เสียงสุวรรณ

Manus6565@gmail.com

ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

yes

95 นางจุลพา

ชลัษเฐียร

Opelpocky@hotmail.com

ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

yes

96 นางกมลวรรณ

เที่ยงแท

Jai-2513@hotmail.com

ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

yes

97 นายสิงหสมุท

ผิวเหลือง

singphiw@hotmail.com

สวท.ระยอง

yes

98 นางศิริวรรณ

บุญมี

siriwan_boonmee@hot.com

สวท.ระยอง

Failure

99 นายปรีดี

วริลุน

preedee30@hotmail.com

สวท.ระยอง

yes

100 นางอรวิภา

สายยศ

onwiphary2007@hotmail.com

สวท.ระยอง

yes

101 นายธีระพล

ถนัดธนูศิลป

IOC_TRAT@hotmail.com

ส.ปชส.ตราด

yes

102 นายไพโรจน

แกวระวัง

Radiochon@gmail.com

สวท.ชลบุรี

yes

103 นายคณากร

ประกอบชัยชนะ Tummania@hotmail.com

สวท.ชลบุรี

yes

104 นายเสริมศักดิ์

ธรรมรัตน

Sak0069@hotmail.com

ส.ปชส.นครนายก

yes

105 นายศราวุธ

แสงทอง

Sarawut.ps@hotmail.com

ส.ปชส.นครนายก

yes
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ส.ปชส.ชลบุรี

yes

106 นายกุมพล

ชวนชม

KC.207@HOTMAIL.COM

107 นายนิคม

กลาวสุนทร

nikom@hotmail.com

ส.ปชส.ปราจีนบุรี

yes

108 นายสุรเดช

คุมปากพิง

prdkhsu@hotmail.com

ส.ปชส.ปราจีนบุรี

yes

109 นายพิทักษ

ประหา

prdkhsu@hotmail.com

ส.ปชส.ปราจีนบุรี

yes

110 นางจันทรเพ็ญ

บุญยิ่ง

Chanpen_b@prd.go.th

ส.ปชส.ปราจีนบุรี

yes

111 นายปฤศณา

ธนะสินไพบูลย

Prisana_99@hotmail.com

ส.ปชส.สมุทรปราการ

yes

112 นายไพโรจน

รอดนิล

Pirote132517@yahoo.com

ส.ปชส.สมุทรปราการ

yes

113 นางสิริกุล

เจษฎาบดี

Sirikul_jes@hotmail.com

สปข.2

yes

114 นางสาวมธุริน

ศิริทัพ

dungteerin@hotmail.com

สปข.2

yes

115 นายอํานวย

ระดาบุตร

umnuoy03@hotmail.com

สปข.2

yes

116 นายชัยวัฒน

บุญชวลิต

prd2ubon@hotmail.com

สปข.2

yes

117 นายสมบัติ

ชัยรัตน

sombat_c@prd.go.th

สวท.สุรินทร

yes

118 นางเจริญรัตน

ชัยรัตน

charoenrat_c@prd.go.th

สวท.สุรินทร

yes

119 นายกิติวรรณ

มณีล้ํา

kitiwan_m@prd.go.th

สวท.สุรินทร

yes

120 จ.ส.ต.พงษสถิตย

อรอินทร

pong2506@hotmail.com

ส.ปชส.ยโสธร

yes

121 นายวรรณทอง

ภูโสภา

tv111213@hotmail.com

ส.ปชส.ยโสธร

yes

122 นางสาวสุภาภรณ

วรรณภักดี

supori_kae@hotmail.com

ส.ปชส.ยโสธร

yes

123 นางปยะนุช

ศรีแกนจันทร

wisaan@hotmail.com

ส.ปชส.ยโสธร

yes

124 นางสาวชนกพร

โพธิสาร

mukdahanprd2@gmail.com

ส.ปชส.มุกดาหาร

yes

125 นายพิพัฒน

เพชรสังหาร

pipat_p@prd.go.th

ส.ปชส.มุกดาหาร

yes

126 นางสาววารุณี

ทวีพัฒน

joom_taweepat@hotmail.com

ส.ปชส.มุกดาหาร

yes

127 นายรื่นรมย

ผลงาม

ruenrom_p@prd.go.th

สวศ.อุบลราชธานี

yes

128 นายวรรณชัย

พันธุสาย

wannachai_p@prd.go.th

สวศ.อุบลราชธานี

yes

129 นายทองจันทร

ศรีสุธรรม

nbt333@hotmail.com

สวท.ศรีสะเกษ

yes

130 นางสาวสนธยา

จงพันธนิมิตร

kook_kic@yahoo.com

สวท.ศรีสะเกษ

yes

131 นายกรกช

ภูมี

korakot_phumee@hotmail.com

สวท.อุบลราชธานี

yes

132 นายอังกฤษ

ทองสัมฤทธิ์

lungapp@hotmail.com

สวท.อุบลราชธานี

yes

133 นายวีระศักดิ์

ศุภวงศชัย

weerasak97@windowslive.com

สวท.นครพนม

yes

134 นางจิดาภา

แกนนาคํา

chidapha.k@hotmail.com

ส.ปชส.อํานาจเจริญ

yes

135 นายจรูญ

พิตะพันธ

jaroon_p@prd.go.th

ส.ปชส.อํานาจเจริญ

yes

136 นายประกาศิต

สุวะทอง

pakasit01@hotmail.com

ส.ปชส.อํานาจเจริญ

yes

137 นายสมจิตร

ศิริภูธร

somchit321@gmail.com

สวท.มุกดาหาร

yes

138 นางอุไรวรรณ

ผิวผอง

ao_muk@windowslive.com

สวท.มุกดาหาร

yes

139 นางอําพร

สรอยจุฑา

ampornleo@yahoo.co.th

สวท.บุรีรัมย

Failure

140 นายสุภัทธร

นามวงศ

radioburiram@gmail.com

สวท.บุรีรัมย

yes
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รายชื่อสมาชิกระบบ NNT_Data_Center
สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ
ที่
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นามสกุล (TH)
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หนวยงาน

หมายเหตุ

สวท.บุรีรัมย

***

141 นายสุรชัย

พิรักษา

142 นายสุวิทย

สงคราม

suwitsong@hotmail.com

ส.ปชส.นครพนม

yes

143 นายกิติพัฒน

อภัยโส

kittipat.a@hotmail.com

ส.ปชส.นครพนม

yes

144 นางสาวกันยสินี

วงศชาญตรี

nok-kansinee@hotmail.com

ส.ปชส.นครพนม

***

145 นางโยษิตา

แกวบุญญากรษ prdnakhonphanom@gmail.com

ส.ปชส.นครพนม

***

146 นายธนกรณ

ยิ้มสงวน

wenggom@hotmail.com

ส.ปชส.นครพนม

yes

147 นายทองคํา

จันทะลา

prdnakhonphanom@gmail.com

ส.ปชส.นครพนม

yes

148 นางวาสนา

แถวเพชร

vasana33@gmail.com

ส.ปชส.ศรีสะเกษ

yes

149 วาที่ร.ต.เอกรัฐ

คําศรี

offer_317821@hotmail.com

ส.ปชส.ศรีสะเกษ

yes

150 นายประเสริฐ

อินทา

soet_101@hotmail.com

สวท.รอยเอ็ด

yes

151 นายจรัส

ตนจําปา

jarat_t@prd.go.th

สวท.รอยเอ็ด

yes

152 นางสาวศันสนีย

ศรีมาศ

neetar_1@hotmail.com

สวท.รอยเอ็ด

yes

153 นายสมเกียรติ

สระกาศ

kiatsakas@hotmail.com

ส.ปชส.รอยเอ็ด

yes

154 นายวิมล

ยืนยั่ง

wimyy2009@hotmail.com

สวท.อํานาจเจริญ

yes

155 นายสิทธิเดช

นนทพรหม

sistidet@hotmail.com

สวท.อํานาจเจริญ

yes

156 นางศุภลักษณ

ระดาบุตร

supaluk_98@hotmail.com

สทท.อุบลราชธานี

Failure

157 นายภาณุ

มัชฌิมา

phanu_matchim@hotmail.com

สทท.อุบลราชธานี

Failure

158 นายสุธี

มะลัยทอง

sutee_malai@hotmail.com

สทท.อุบลราชธานี

yes

159 นายพงษศักดิ์

อินทรทัต

pon02@hotmail.com

ส.ปชส.บุรีรัมย

yes

160 นางสุภาวดี

อัมไพพันธ

supa_999@hotmail.com

ส.ปชส.บุรีรัมย

Failure

161 นายสมบูรณ

แจงกูล

dukburiram_2514@hotmail.com

ส.ปชส.บุรีรัมย

Failure

162 นางอุบลรัตน

คงกระพันธ

newsdept@prdnorth.in.th,
lekubonrat@gmail.com

สขร.สปข.3

yes

163 นางสาวชนิสา

ชมศิลป

mameaw026@yahoo.com

สขร.สปข.3

yes

164 นางสาวศรีสุข

อาชา

srisuk.archa@gmail.com

สขร.สปข.3

yes

165 นางสาวปาญณิสา

ไชยพรม

Pannisa.c@gmail.com

สขร.สปข.3

yes

166 นายถิรไชย

แจงไพร

J_thirachai@hotmail.com

สขร.สปข.3

yes

167 นางสาวนรรศนันท

ปญญา

Nassanan_p@hotmail.com

สขร.สปข.3

yes

168 นายภานุมาส

ปญญามงคล

Panumee@hotmail.com

สผป.สปข.3

yes

169 นางลัดดารัตน

สุขกิจประเสริฐ

laddarat1@yahoo.com

สผป.สปข.3

yes

170 จ.ส.อ.พยนต

ยศสุพรม

yadpp49@hotmail.com

สวท.เชียงใหม

Failure

171 นายวรวิทย

แสนไชย

warawitfm98@hotmail.com

สวท.เชียงใหม

Failure

172 นางสาวเดือน

อินตะ

diduan2001@yahoo.com

สวท.เชียงใหม

Failure

173 นางสุชญา

บริสุทธิ์

anajak05@hotmail.com

สวท.เชียงใหม

yes

174 นายประสิทธิ์

ศรีสมศักดิ์

prasitor@hotmail.com

สวท.เชียงใหม

Failure

175 นางเกศินี

ศรีสมบัติ

radiochiangmai@prdnorth.in.th

สวท.เชียงใหม

yes
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รายชื่อสมาชิกระบบ NNT_Data_Center
สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ
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หนวยงาน

หมายเหตุ

176 นายชาคริต

แสนสุยะ

chacrit_shaw@hotmail.com

สวศ.ลําปาง

yes

177 นายศรีจันทร

เทพศิลา

Srichan_thep@hotmail.com

สวศ.ลําปาง

yes

178 นายศุภชัย

กัลปสันติ

Suphachai@prdnorth.in.th

สวศ.แมฮองสอน

yes

179 นายบวรนันท

แสนทวีสุข

Chailai99@hotmail.com

สวศ.แมฮองสอน

yes

180 นายเฉลิม

แสรภู

csaephu@gmail.com

สวท.ลําพูน

yes

181 นายชาญชัย

แสงกร

chanchai_san@hotmail.com

สวท.ลําพูน

yes

182 นางสาวนันทพร

ใจกาวิล

Jaikawin_aoy@hotmail.com

สวท.ลําพูน

yes

183 นางสาววาสนา

ไขแกว

vadd@hotmail.com

สวท.แมฮองสอน

yes

184 นายถนอม

ศรีแกวเลิศ

thanom.sk@hotmail.com

สวท.แมฮองสอน

yes

185 นางวาทินี

บุญเกง

radiomaehongson@hotmail.com

สวท.แมฮองสอน

yes

186 นายอรรถเวทย

สุนทรพานิชกิจ

dj_boy_lovefm@hotmail.com

สวท.แมฮองสอน

yes

187 นางเวียงสอน

ดอนแกว

SS_prdnort@hotmail.com

สวท.แมฮองสอน

yes

188 นางจุฬาพร

พรหมนูน

radioms@prdnorth.in.th

สวท.แมฮองสอน

yes

189 นายสมชาย

เกิงฝาก

chravan49@yahoo.com

สวท.เชียงราย

Failure

190 นางสาวพรณภทร

สุวลัย

fm95.25@hotmail.co.th

สวท.พะเยา

yes

191 นายนวรัตน

ศรีแกวเลิศ

n6tradio@yahoo.co.th

สวท.แมสะเรียง

Failure

192 นายศักดิ์สิทธิ์

กิตินันท

saksit9999@gmail.com

สวท.แมสะเรียง

yes

193 นางสาวอรัญญา

ลาวิชัย

pe_pam@live.com

สวท.แมสะเรียง

yes

194 นายอธิชัย

ตนกันยา

atichaiya@hotmail.com

ส.ปชส.แพร

yes

195 นางสาวธิติมา

พันรอด

thitimass@hotmail.com

สวท.ฝาง

yes

196 นายจัตุรงค

จริยาวัฒนกูล

book_91@windowslive.com

สวท.ฝาง

yes

197 นางสาวหทัยรัตน

ยุติวงศสันติ

puna_39a@hotmail.com

กกช.

yes

198 นางสาวจงสุภา

ปนตาดวง

pintaduang_j@hotmail.com

กกช.

yes

199 นายอานนท

ลอยกุลนันท

anontrl@hotmail.com

กกช.

yes

200 นายโฆษิต

เลาหวิโรจน

mad_nock@hotmail.com

กกช.

yes

201 นางชุติมา

ไตรโกมุท

puna_39a@hotmail.com

กกช.

yes

202 นางชมภูนุต

พิณปราโมทย

puna_39a@hotmail.com

กกช.

yes

203 นางพิตรชุดา

ภูตาสืบ

jan_prd@hotmail.com

กกช.

yes

204 นางสาวรัศชา

มิตราเวคิน

ratchar2509@hotmail.com

กกช.

yes

205 นางสาวศิริวรรณ

ฟุมเฟอง

puna_39a@hotmail.com

กกช.

yes

206 นางสาวฉลวยลักษณ

ฤทธิมงคล

luxearth28@gmail.com

กกช.

yes

207 นายมงคล

จันทโรบล

mongkol.prd@hotmail.com

กกช.

yes

208 นางศิริเพ็ญ

สายธารธรรม

Siriphen.prd_@hotmail.co.th

กกช.

yes

209 นางกอบกุล

รมคูหา

modmeen@gmail.com

กกช.

yes

210 นางวรณัน

บุญอภิรักษา

dum_prd@hotmail.com

กกช.

yes
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สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ
ที่
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211 นายพงษศักดิ์

พาณิชกรกุล

pongsak1955@yahoo.co.th

กกช.

yes

212 นางสาวสุทนี

อัศวนุภาพ

AngleSu@hotmail.com

กกช.

Failure

213 นางสุนันทา

อยูประยงค

nan.prd@hotmail.com

กกช.

yes

214 นายปยเทพ

ศรีชลาชัย

nero1234@live.com

กกช.

yes

215 นางดวงเดือน

รังสิกุล

beauty_tim@hotmail.com

กกช.

yes

216 นางสาวศากุน

เปรมจิตต

sakundek2008@hotmail.com

กกช.

yes

217 นางนรมน

โพประยูร

NARAMON_NANG@hotmail.com

กกช.

yes

218 นางราตรี

จุลคีรี

rathree30@hotmail.com

กกช.

yes

219 นางสาวชิสาพัชร

คงเพชร

chisapatch@hotmail.com

ส.ปชส.อุทัยธานี

yes

220 นายรัฐรวี

เตไชยกูล

n.goodmon@yahoo.com

สวท.

Failure

221 นางฑัชมาวรรณ

ดีประเสริฐ

NBTradio@hotmail.com

สวท.

yes

222 นางมนวิภา

เทียมแสน

nanonair897@gmail.com

สวท.

Failure

223 นางทิพวัลย

สุภายุทธ

tipawan3030@hotmail.com

สวท.

ชื่อซ้ํา

224 นายจิตรพล

วิมลศิริ

ballboy07@hotmail.com

สวท.

Failure

225 นางสาวรพีพันธ

นาครินทร

showpow_er@hotmail.com

สวท.นครสวรรค

yes

226 นายเริงณรงค

ณียวัฒน

Roengnarong_n@prd.go.th

ส.ปชส.พะเยา

yes

227 นายราษี

ณ ลําปาง

rasee_lp@hotmail.com

ส.ปชส.พะเยา

yes

228 นายนิรันต

บุญแกว

boonkaew_n@hotmail.com

ส.ปชส.พะเยา

yes

229 นางพิชญา

เมืองเนาว

faipr@yahoo.com

สปข.5

yes

230 นางนันทิชา

วีระวานิช

pirab5@hotmail.com

สขร. สปข.5

yes

231 นายสิรยศ

อาจหาญ

sirayoth-dana@hotmail.co.th

สขร. สปข.5

Failure

232 นางสาวสุทธิมา

สัญวงษ

ssuma752@hotmail.com

สขร. สปข.5

yes

233 นายวิบูลย

สุมาลี

bj11@windowlive.com

สขร. สปข.5

Failure

234 นางวิศณี

ทวีวิทยชาคริยะ wissanee50@hotmail.com

สขร. สปข.5

yes

235 นางดวงจันทร

ทรงเจริญ

สขร. สปข.5

yes

236 นางกานตระพี

เริ่มฤกษคงศักดิ์ khanrapee@hotmail.com

สขร. สปข.5

yes

237 นายพงสกร

บุญมี

siamclub@hotmail.com

สปข.5

yes

238 นายศิริศักดิ์

หนูเอก

jida0005@hotmail.com

สผป.สปข.5

yes

239 นายวิทยาศักดิ์

สาเมือง

vi6767@gmail.com

yes

พิทักษมงคล

suyut11@hotmail.com

สวท.สุราษฎรธานี
สวท.ทุงสง จ.
นครศรีธรรมราช

241 นายศุภพงษ

เชาวแลน

supapong7@gmail.com

สทท.สุราษฎรธานี

Failure

242 นายจตุพร

มะลิลา

samuinbt@gmail.com

สวท.สมุย จ.สุราษฎรธานี

yes

243 นางจิรา

วงศสวัสดิ์

jiraprd@gmail.com

สวท.นครศรีธรรมราช

yes

244 นางสาวสุดา

รําพึงนิตย

suda.2516@hotmail.com

สทท.นครศรีธรรมราช

yes

245 นายชัยณรงค

กาพยเกิด

rong_1959@hotmail.com

ส.ปชส.นครศรีธรรมราช

yes

240

นายสุยุทธ
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สวท.ชุมพร

yes

ส.ปชส.ชุมพร

yes

246 นายอํานาจ

ทองดี

amthong@hotmail.com

247 นายเอกชัย

เกตุนุย

eakkachai_mpa@hotmail.com

248 นายสุทธิชาติ

รัชชะ

glock19sr@hotmail.com

ส.ปชส.สุราษฎรธานี

yes

249 นางบุษยา

ใจเปยม

busaya10@yahoo.co.th

ส.ปชส.สุราษฎรธานี

yes

250 นางสาวสินีนาถ

มาศประสิทธิ์

nan_a8547@hotmail.com

สวศ.สุราษฎรธานี

yes

251 นายกฤษณะ

ชูหนู

krit-kum@hotmail.com

สวท.พังงา

Failure

252 นายเสรี

นาวงศ

sae_3m@hotmail.com

ส.ปชส.พังงา

yes

253 นายชัยวุฒิ

พวงสุวรรณ

cpnews21@hotmail.com

สวท.ภูเก็ต

yes

254 นายณรงคศักดิ์

แสงสีดํา

aonph@hotmail.com

ส.ปชส.ภูเก็ต

yes

255 นายปฐมพงษ

แกวบัณฑิต

soaw11pk@hotmail.com

สทท.ภูเก็ต

yes

256 นางวาสนา

บัวทอง

ac-an-09@hotmail.com

สวท.กระบี่

Failure

257 นายอํานวย

ใจเกลี้ยง

lildude2193@yahoo.com

ส.ปชส.กระบี่

yes

258 นายวิมล

หนูแกว

winoo12@gmail.com

สวท.ระนอง

yes

259 นางพัชราภรณ

ชุมสุข

patcha_jj@hotmail.com

ส.ปชส.ระนอง

***

260 นางดาวิษา

บุญรังษี

sasasa998@gmail.com

สวท.ตะกั่วปา จ.พังงา

yes

261 นายศักดิ์สิทธิ์

ประทีป

สวท.ตะกั่วปา จ.พังงา

yes

ภควรวุฒิ

saksitprateep@yahoo.co.th
chamnong.pakaworawuth@gmail.c
om

263 นางสาวจันทิพย

เนื่องจํานงค

chantip_n@prd.go.th

สปต.

yes

264 นางสาววราภรณ

ยังรอต

vyoungrot@hotmail.com

สปต.

yes

265 นางสาวนฤมล

สกุลมั่น

sakulman@hotmail.com

สปต.

yes

266 นายเจตน

เลิศจรูญวิทย

jade2006.jrsky3@gmail.com

สวท.สุโขทัย

yes

267 นางสมพร

มโนรัตน

manoratana@hotmail.com

ส.ปชส.สระบุรี

yes

268 นายนิพนธ

จันทรดี

nipon_j@prd.go.th

ส.ปชส.สระบุรี

yes

269 นางสาวธวัลรัตน

แดงเจริญ

nanny_mudy@hotmail.com

ส.ปชส.สระบุรี

yes

270 นางชัชฎาวรรณ

สุภาพันธ

mukmak1@hotmail.com

ส.ปชส.สระบุรี

yes

271 นางสมศรี

ชางเพ็ชรผล

sri_saw@hotmail.com

ส.ปชส.สระบุรี

Failure

272 นางสาวอรจินดา

บุรสมบูรณ

onjinda@hotmail.com

สํานักขาว (สวนผลิตฯ)

Yes

273 นางสาวอรวรรณ

วงศาโรจน

sading_007@hotmail.com

สํานักขาว (สวนผลิตฯ)

Yes

274 นางปทุม

ฤทธิ์บัว

patum9@hotmail.com

สํานักขาว (สวนผลิตฯ)

Yes

275 นางสาวเกศวรรณ

ธนวัฒน

ketsawan.staR@hotmail.com

สํานักขาว (สวนผลิตฯ)

Yes

276 นางสาวจารุทรรศน

สิทธิสมบูรณ

sofear457@hotmail.com

สํานักขาว (สวนผลิตฯ)

Yes

277 นายกิตติพงษ

อินทโฉม

tang_ku64@hotmail.com

สํานักขาว (สวนผลิตฯ)

yes

278 นายวินัย

เสือทิม

thainews_pro@hotmail.com

สํานักขาว (สวนผลิตฯ)

yes

279 นายพิทยา

แพทยรัตน

pitaya_p@prd.go.th

สวนเทคนิค สปข.4

yes

280 นางสาวนันทนีย

ติบใจ

nt_the@hotmail.com

สทท.พิษณุโลก

yes

262

นางสาวจํานงค
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สปต.

yes

nnt.data@hotmail.com

รายชื่อสมาชิกระบบ NNT_Data_Center
สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ
ที่

ชื่อ (TH)

นามสกุล (TH)

E-mail

หนวยงาน

หมายเหตุ

281 นายเยี่ยมวุฑฒิ

สาตราคม

yiamwut@hotmail.com

สทท.พิษณุโลก

yes

282 นางสาวไปรมา

แยมชู

g_2522@hotmail.com

สทท.พิษณุโลก

yes

283 นางสาววราภรณ

ปนทนันท

giftsa77@hotmail.com

สทท.พิษณุโลก

yes

284 นายสานิตย

บุตรมางกูล

sanitaya@hotmail.com

สวท.เพชรบูรณ

yes

285 นายบํารุง

เนียมนาค

bamrung_radio@hotmail.com

สวท.ตาก

yes

286 นายสุเทพ

ประเสริฐนอย

theppsn@hotmail.com

สวท.แมสอด จ.ตาก

yes

287 นายนุกูล

นาคคชฤทธิ์

nukul_999@hotmail.com

สวท.พิษณุโลก

yes

288 นายอภิรักษ

อารมยดี

apirak_ubc@hotmail.com

สวท.พิษณุโลก

yes

289 นางสุรีย

แสงทอง

kim2545@hotmail.com

สวท.อุตรดิตถ

yes

290 นางสาวมัทธิดา

ธรรมราช

t_mattida@hotmail.com

สวท.กําแพงเพชร

yes

291 นางสาวธิติมา

สุดไทย

yonaja@hotmail.com

สวท.กําแพงเพชร

yes

292 นายชูโชค

ทองตาลวง

choke_009@hotmail.com

ส.ปชส.พิษณุโลก

yes

293 นายชยกร

อัครสิริโสภา

thawacthai@hotmail.com

ส.ปชส.พิษณุโลก

yes

294 นางสาวพรรณี

สัสดีแพง

pannee_s@prd.go.th

ส.ปชส.พิจิตร

yes

295 นายอุดม

สีใส

padom@hotmail.co.th

ส.ปชส.พิจิตร

yes

296 นายสัจจา

ปญญาธิ

Ninja.crv@hotmail.co.th,
Satja_p@prd.go.th

ส.ปชส.พิจิตร

Failure

297 นายเสรี

จูบุญสง

seree167@hotmail.com

ส.ปชส.เพชรบูรณ

yes

298 นางพรฤดี

สวัสดินพรัตน

pornradee_s@prd.go.th

ส.ปชส.อุทัยธานี

yes

299 นายสมนึก

สรอยวิชา

somnuek_s@prd.go.th

ส.ปชส.อุทัยธานี

yes

300 นายธวัชชัย

พงษประภาส

tavatchai_p@prd.go.th

ส.ปชส.ตาก

Failure

301 นายสุทัศน

บุตรสุวรรณ

sutas.b@hotmail.com

ส.ปชส.ตาก

yes

302 นายภวัต

ศรีสมบูรณ

tonaitoy@hotmail.com

ส.ปชส.กําแพงเพชร

yes

303 นายวัชระ

เพชรพลอย

lp4666@gmail.com

ส.ปชส.กําแพงเพชร

yes

304 นายชัยพันธ

รชตเหมภาส

sek.net@gmail.com

ส.ปชส.กําแพงเพชร

yes

305 นายดนัย

ชนกลาหาญ

chonkrahan@hotmail.com

ส.ปชส.อุตรดิตถ

yes

306 นายธวัช

สุขอยู

thawat02@gmail.com

ส.ปชส.อุตรดิตถ

yes

307 นายวิเชียร

เหลาเขตกิจ

wichain_lo@hotmail.com

ส.ปชส.สุโขทัย

yes

308 นายวิชัย

สิทธิพันธ

onair_p2006@hotmail.com

ส.ปชส.สุโขทัย

yes

309 นางสาววัลยา

ผกามาศ

tomjojp222@hotmail.com

ส.ปชส.สุโขทัย

Failure

หมายเหตุ :yes

หมายถึง รายละเอียดสมบูรณ สง Account ผานเรียบรอย พรอมใชงานระบบได

Failure หมายถึง ผูดูแลระบบสง Account ผานอีเมลที่สมาชิกใหมาแลวถูกตีกลับ
***

หมายถึง กรอกรายละเอียดไมสมบูรณ

(ทั้งนี้ สมาชิกสามารถติดตอสอบถามที่ nnt.data@hotmail.com หรือ MSN ได)
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