
1 ณรงคฤ์ทธิ์ วราภรณ์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ narongrit@sit.kmutt.ac.th KMUTT

2 สยาม แยม้แสงสังข์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ siam.yamsaengsung@mail.kmutt.ac.th KMUTT

3 สุณิสา สถาพรวจนา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ sunisa@sit.kmutt.ac.th KMUTT

4 อจัฉรา ธารอุไรกลุ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ achara@sit.kmutt.ac.th KMUTT

5 อนัฮวา นิลรัตน์ศิริกลุ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ unhawa@gmail.com KMUTT

6 สมพิศ วนัวงษ์ คณะพลงังานสิ่งแวดลอ้มและวสัดุ Sompit.wan@kmutt.ac.th KMUTT

7 ปรารถนา แกว้เพชร คณะพลงังานสิ่งแวดลอ้มและวสัดุ Prattana.kae@mail.kmutt.ac.th KMUTT

8 วนัเพญ็ ชอ้นแกว้ คณะวทิยาศาสตร์ ภาควชิาเคมี chonkaeww@gmail.com KMUTT

9 ธีระเดช เจียรสุขสกลุ คณะวทิยาศาสตร์ ภาควชิาคณิตศาสตร์ thiradet.jia@mail.kmutt.ac.th KMUTT

10 วริสา ยมเสถียรกลุ คณะวทิยาศาสตร์ ภาควชิาคณิตศาสตร์ Warisa.yom@mail.kmutt.ac.th KMUTT

11 ชชัวาลย์ วชัราเรืองวทิย์ คณะวทิยาศาสตร์ ภาควชิาคณิตศาสตร์ chatchawan.wat@kmutt.ac.th KMUTT

12 ชลิตา ธูปสุวรรณ คณะวทิยาศาสตร์ chalita.too@mail.kmutt.ac.th KMUTT

13 กนัทรากร มาเจริญ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ภาควชิาวศิวกรรมเคมี kantharakorn.mac@mail.kmutt.ac.th KMUTT

14 บุญมี ชินนาบุญ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ภาควชิาวศิวกรรมโยธา b_chinnaboon@hotmail.com KMUTT

15 เตือนใจ สมบูรณ์ววิฒัน์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ tuanjai.som@gmail.com KMUTT

16 เจษฎา จนัทวงษโ์ส คณะวศิวกรรมศาสตร์ ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ jessada.jun@kmutt.ac.th KMUTT

17 เชษฐพงษ์ จรรยาอนุรักษ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ chettapong.jan@mail.kmutt.ac.th KMUTT

18 บุญเสริม แกว้กาํเหนิดพงษ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ boonserm.kae@mail.kmutt.ac.th KMUTT

19 นวยิา จนัจุฬา คณะศิลปศาสตร์ สายวชิาภาษา nawiya.cha@mail.kmutt.ac.th KMUTT

20 สาวติรี แสงมณี คณะศิลปศาสตร์ สายวชิาภาษา Sawitree.sae@kmutt.ac.th KMUTT

21 ภาสนนัทน์ อศัวรักษ์ คณะศิลปศาสตร์ สายวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ passanan.ass@kmutt.ac.th KMUTT

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม Kick Off โครงการ KMUTT YourNextU  รุ่นที่ 3 ในวนัอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 รอบที่ 3 เวลา 13.00 - 14.00 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 นามสกลุ
หน่วยงาน 

(คณะ/สาํนกั)

หน่วยงาน 

(ภาควชิา/สาํนกังาน/กลุ่มงาน)

E-mail สาํหรับลงทะเบียน

เรียนรู้ผา่นระบบออนไลน์
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22 สุรัตน์ เพชรนิล คณะศิลปศาสตร์ สายวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Surat.pet @kmutt.ac.th KMUTT

23 จารุวรรณ ชนมธ์นวฒัน์ คณะศิลปศาสตร์ สายวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ j.chontanawat@gmail.com KMUTT

24 กานดา เลิศลดาลกัษณ์ สถาบนัการเรียนรู้ สาํนกังานการศึกษาสาํหรับผูม้ีความสามารถพิเศษ kanda.ler@kmutt.ac.th KMUTT

25 จินตนา วงศต์ะ๊ สถาบนัการเรียนรู้ สาํนกังานหอ้งเรียนวศิว-์วทิย์ ting_naendoo@hotmail.com KMUTT

26 รัฐกานต์ ณ พทัลุง สถาบนัการเรียนรู้ สาํนกังานหอ้งเรียนวศิว-์วทิย์ ratthakarn.ple@mail.kmutt.ac.th KMUTT

27 เอกพงษ์ หิรัญสิริสวสัดิ์ สถาบนัการเรียนรู้ สาํนกังานหอ้งเรียนวศิว-์วทิย์ ekapong.hir@mail.kmutt.ac.th KMUTT

28 สุกลัยา ตนัติวศิวรุจิ สถาบนัการเรียนรู้ sukanlaya.tan@kmutt.ac.th KMUTT

29 จนัทิมา ปัทมธรรมกลุ สถาบนัการเรียนรู้ chantima.pat@kmutt.ac.th KMUTT

30 ดุสิต งอประเสริฐ สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ LAB.วจิยั Conservation Ecology Group dusit.ngo@mail.kmutt.ac.th KMUTT

31 รัตติยา แววนุกลู สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ LAB.วจิยั Enzyme Technology rattiya.wae@kmutt.ac.th KMUTT

32 ศวรรณี สุธีร์วรพงศ์ สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ LAB.วจิยั Systems Biology and Bioinformatics sawannee.sut@mail.kmutt.ac.th KMUTT

33 นนทรี นิมิตศิริวฒัน์ สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ โครงการทกัษะวศิวกรรมเคมี nonsee.nim@kmutt.ac.th KMUTT

34 บวรศกัดิ์ เพชรานนท์ สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ bavornsak33@gmail.com KMUTT

35 รัตนา ชยักลา้หาญ สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ ratana.cha@kmutt.ac.th KMUTT

36 ฐนกกร เจนวทิยา สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ Tanokkorn.ban@kmutt.ac.th KMUTT

37 วภิาวรรณ เสียงดงั สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ wipawan@gmail.com KMUTT

38 ชินพงศ์ วงัใน สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ chinnapongw@gmail.com KMUTT

39 จกัรกฤษณ์ เตชะอภยัคุณ สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ chakrit.tac@kmutt.ac.th KMUTT

40 สุวลกัษณ์ อศัวสันติ สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ suvaluk.asa@kmutt.ac.th KMUTT

41 อรรณพ นพรัตน์ สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ annop.nop@mail.kmutt.ac.th KMUTT


