
1 เกรียงไกร ปอแกว้ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ kriengkrai.por@mail.kmutt.ac.th KMUTT

2 อุมาพร สุภสิทธิเมธี คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ umaporn.sup@mail.kmutt.ac.th KMUTT

3 โอฬาร โรจนพรพนัธุ์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ olarn.roj@kmutt.ac.th KMUTT

4 วทิิดา จงศุภชยัสิทธิ์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ vithida.cho@mail.kmutt.ac.th KMUTT

5 ประภสัสร วงษด์ี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควชิาเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา Prapassorn.won@mail.kmutt.ac.th KMUTT

6 ดารุวรรณ ศรีแกว้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควชิาเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา daruwan.sri@mail.kmutt.ac.th KMUTT

7 เสกสรรค์ แยม้พินิจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควชิาเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา saksun.yam@kmutt.ac.th KMUTT

8 นุชจรินทร์ เหลืองสะอาด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควชิาเทคโนโลยกีารพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ nucharin.lua@kmutt.ac.th KMUTT

9 สุจินต์ จิระชีวะนนัท์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควชิาครุศาสตร์เครื่องกล sujin.jir@kmutt.ac.th KMUTT

10 ภาสพิชญ์ ชูใจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควชิาครุศาสตร์ไฟฟ้า pasapitch.chu@kmutt.ac.th KMUTT

11 ณัฎฐนนัท์ มูลสระดู่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควชิาครุศาสตร์อุตสาหการ nutthanun.moo@gmail.com KMUTT

12 ปรัชญา เพียสุระ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควชิาครุศาสตร์อุตสาหการ prachya.pea@kmutt.ac.th KMUTT

13 อลิสา ทรงศรีวทิยา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ alisa.son@kmutt.ac.th KMUTT

14 ชนินทร์ ตั้งพานทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ chanin.tun@mail.kmutt.ac.th KMUTT

15 สุริยงค์ เลิศกุลวาณิชย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ suriyong.ler@kmutt.ac.th KMUTT

16 จิรุจน์ พฒันจนัทร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ jiruth.pat@kmutt.ac.th KMUTT

17 กนิษฐา บางภู่ภมร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ kanittha.ban@kmutt.ac.th KMUTT

18 ณัฐพงษ์ ประเสริฐสังข์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ nuttapong.pra@mail.kmutt.ac.th KMUTT

19 กรณ์กนก อายสุุข คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี Kornkanok.ary@gmail.com KMUTT

20 เจริญพร เลิศสถิตธนกร คณะพลงังานสิ่งแวดลอ้มและวสัดุ สายวชิาเทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน Charoenporn.ler@kmutt.ac.th KMUTT

21 สุชญัญา วงศร์อด คณะพลงังานสิ่งแวดลอ้มและวสัดุ สายวชิาเทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม Suchanya.won@kmutt.ac.th KMUTT

22 วธิวนิท์ สุสุทธิ คณะวทิยาศาสตร์ ภาควชิาคณิตศาสตร์ wittawin.gas@mail.kmutt.ac.th KMUTT

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม Kick Off โครงการ KMUTT YourNextU  รุ่นที่ 3 ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 10.00 น.

Job Family

**ทั้งนี้หากดาํเนินการแลว้ โปรดสาํเนาใบ กค.23-1 มาที่อีเมล hrd@kmutt.ac.th

รหสัหน่วยงาน 10126000  รหสัแผนงาน 2000002000  รหสังบประมาณ 6301003786  รหสักลุ่มรายจ่าย 0502184  รหสับญัชีแยกประเภท 8030100009   

* กรณีที่หน่วยงานส่งชื่อลูกจา้งของหน่วยงานเขา้ร่วมโครงการสามารถชาํระค่าใชจ้่ายโดยการโอนรหสังบประมาณ (โอน กค.23-1) รหสักองทุน 0704   

ที่ ชื่อ นามสกุล
หน่วยงาน 

(คณะ/สาํนกั)

หน่วยงาน 

(ภาควชิา/สาํนกังาน/กลุ่มงาน)

E-mail สาํหรับลงทะเบียน

เรียนรู้ผา่นระบบออนไลน์
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23 อุษา ฮมัฟรี่ คณะวทิยาศาสตร์ ภาควชิาคณิตศาสตร์ Usa.wan@kmutt.AC.th KMUTT

24 วนัดี อ่อนเรียบร้อย คณะวทิยาศาสตร์ ภาควชิาฟิสิกส์ wandee.onr@mail.kmutt.ac.th KMUTT

25 จุลพจน์ จิรวชัรเดช คณะวศิวกรรมศาสตร์ ภาควชิาวศิวกรรมโยธา Julapot.chi@mail.kmutt.ac.th KMUTT

26 พร้อมพงษ์ ปานดี คณะวศิวกรรมศาสตร์ ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ phromphong.pandee@mail.kmutt.ac.th KMUTT

27 พจมาน เตียวฒันรัฐติกาล คณะวศิวกรรมศาสตร์ ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ipocasdi@gmail.com KMUTT

28 ไพบูลย์ ช่วงทอง คณะวศิวกรรมศาสตร์ ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ paiboon.cho@kmutt.ac.th KMUTT

29 อภินนัทนา อุดมศกัดิกุล คณะวศิวกรรมศาสตร์ ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ apinanthana.udo@kmutt.ac.th KMUTT

30 พิเนษฐ์ ศรีโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ pinet.sriyotha@mail.kmutt.ac.th KMUTT

31 เจริญชยั โขมพตัราภรณ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ckhomp@gmail.com KMUTT

32 ปาริชาต นฤพนธ์จิรกุล คณะวศิวกรรมศาสตร์ parichart.nar@kmutt.ac.th KMUTT

33 ณัตจิรี จาตุรพิทกัษก์ุล คณะศิลปศาสตร์ สายวชิาภาษา natjiree@gmail.com KMUTT

34 สุรพงษ์ ชูเดช คณะศิลปศาสตร์ สายวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ surapong.chu@kmutt.ac.th KMUTT

35 วราภรณ์ นพวงศ ์ณ อยธุยา คณะศิลปศาสตร์ สายวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ajarnmod@hotmail.com KMUTT

36 ศิริพนัธ์ นนัสุนานนท์ คณะศิลปศาสตร์ สายวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Siriphan.nun@kmutt.ac.th KMUTT

37 อกัษราภคั หลกัทอง คณะศิลปศาสตร์ สาํนกังานวชิาศึกษาทัว่ไป aksarapak.luck@mail.kmutt.ac.th KMUTT

38 เกียรติกมล นิลาภรณ์กุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ kiatkamon.nil@mail.kmutt.ac.th KMUTT

39 ชนกานต์ โกรวโซว สถาบนัการเรียนรู้ สาํนกังานหอ้งเรียนวศิว-์วทิย์ chanakan.cho@kmutt.ac.th KMUTT

40 สุภโชค ตนัพิชยั สถาบนัการเรียนรู้ supachok.tan@kmutt.ac.th KMUTT

41 กฤษณ์ ประทุมชาติ สถาบนันโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม krit.pra@mail.kmutt.ac.th KMUTT

42 ถิรนนัท์ คุณานพรัตน์ สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ thiranan.kun@kmutt.ac.th KMUTT

43 วรรษมน นุตกุล สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ wnutakul@gmail.com KMUTT

44 วรียทุธ กิตติโชติรัตน์ สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ weerayuth.kit@kmutt.ac.th KMUTT


