สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ
สํานักงานผูอํานวยการ (มจธ. บางขุนเทียน)
สังกัด
สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ

E-mail

Fax

suvit@pdti.kmutt.ac.th
supapon@pdti.kmutt.ac.th

4523455

7464

รศ.ดร.สุวิทย เตีย
ผศ.ดร.สุภาภรณ ชีวะธนรักษ

7354

ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ

7355

รศ.บุษยา บุนนาค

morrakt@biotec.or.th
bunsya.bun@kmutt.ac.th

เบอรโทรศัพท
7350

ชื่อ-นามสกุล

สํานักงานผูอํานวยการ (มจธ. บางมด)
สังกัด
สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ

เบอรโทรศัพท

ชื่อ-นามสกุล

9712

รศ.ดร.สุวิทย เตีย

9612

นางสาวรุจิกาล แกวใส

E-mail

Fax

suvit@pdti.kmutt.ac.th
rujikan@pdti.kmutt.ac.th

4278077

E-mail

Fax
4523455

สํานักงานผูอํานวยการ (มจธ. บางขุนเทียน)
สังกัด
งานสารบรรณ

เบอรโทรศัพท
ชื่อ-นามสกุล
7453
นางสายหยุด จันทรนิ่ม

งานแผนงาน
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ

7454
7455

นางดัชนีย บูรณะศิริ

งานบัญชี

7456

นางสาวณัฐกานต กุญชรศิลป

7457

นางสาวสุภาพร บุญสาคร

7458

นางสาวจิราพร แกวคงคา
นางสาวศิรินทรา ออนนอม
นางสาววารุณี สากลวารี
นางสาวดาริน เบเกอร

งานการเงิน

7460

นางสาวฐิติวรรณ เฉลิมพงศพันธุ

7461

นางสาวศศิเพ็ญ เหล็กงาม

7462

นางวิภาพรรณ ออนประทิน

7463

นางสาวรัตนา เชยเสงี่ยม
นางสาวสุนีย นะพันตะ

งานพัสดุ

7465

นางสาวจิรารัตน ถนอมนุม

7466

นายเอกชัย พีระสงคราม

งานผลิตเอกสาร&โสตทัศนูปกรณ

7467

นางสาวผกาวัลย วิมุกตะลพ/คุณทศพล ตุมนิ่ม

งานเลขานุการ/สารบรรณ/บุคคล

7469

นางพัชรี คําวงศษา

7470

นางสาวอารีย พยุง

7471

นางสาวอุทัยวรรณ ชางพงษ
หนวยบริการวิชาการและฝกอบรม

saiyud@pdti.kmutt.ac.th
duchanee@pdti.kmutt.ac.th
nuttkarn@pdti.kmutt.ac.th
supapornb@pdti.kmutt.ac.th
jiraporn@pdti.kmutt.ac.th
sirintra@pdti.kmutt.ac.th
varunee@pdti.kmutt.ac.th
darin@pdti.kmutt.ac.th
thitivan@pdti.kmutt.ac.th
sasiphen@pdti.kmuttt.ac.th
wipapan@pdti.kmutt.ac.th
rattana@pdti.kmutt.ac.th
sunee@pdti.kmutt.ac.th
jirarat@pdti.kmutt.ac.th
akechai@pdti.kmutt.ac.th
pakavul@pdti'kmutt.ac.th
patcharee@pdti.kmutt.ac.th
ari@pdti.kmuttt.ac.th
utaiwan@pdti.kmutt.ac.th

สังกัด
หนวยบริการวิชาการและฝกอบรม

เบอรโทรศัพท
7450

ชื่อ-นามสกุล
นางโสภิดา บุญเอนกทรัพย

7451

นางสาวฤดี วงษแกว

7452

นางสาวทิพรดี คงสุวรรณ

7400

นางสาวยมิษฐา จันทรนิ่ม
นางสาวนลินพรรณ อวยชัยรุงเรือง

E-mail

sopida@pdti.kmutt.ac.th
ruedee@pdti.kmutt.ac.th
thipradee@pdti.kmutt.ac.th
yamitta@pdti.kmutt.ac.th
nalinpan@pdti.kmutt.ac.th

Fax
4523466

นางสาวสุภาวรรณ เกิดสินธ
นางสาวสมจิตร จันทรทัด
หนวยบริการคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
สังกัด

เบอรโทรศัพท

ชื่อ-นามสกุล

หนวยบริการคอมพิวเตอรและ

7472

นายวรสิทธิ์ รัตนบุญกร

ระบบเครือขาย

7473

นายธีรศักดิ์ ลือชาพงศทิพย

E-mail

Fax

worasit@pdti.kmutt.ac.th
teerasak@pdti.kmutt.ac.th

4523455

E-mail

Fax
4284014

หนวยขอมูลขาวสาร
สังกัด

เบอรโทรศัพท

ชื่อ-นามสกุล

หนวยขอมูลขาวสาร

9614

นางนวพร ปญญาศักดิ์

9615

นางสาวศศิธร สังขชัย

navaporn@pdti.kmutt.ac.tt
sasithon@pdti.kmutt.ac.th

นางสาวภัชรีย สุขกันยา

patchareet@pdti.kmutt.ac.th

นางสาวภัสสิริ แตสมบูรณ
นายภาสวร เทพเรืองชัย
นางสาวลีนา สุไรมาน
นางสาวอารีรัตน เพ็ชรอินทร

pasavon@pdti.kmutt.ac.th
leena@pdti.kmutt.ac.th
areerat@pdti.kmutt.ac.th

นายเทอรเร็นท เฮนรี่ คัมมินส
โครงการทักษะวิศวกรรมเคมี
สังกัด

เบอรโทรศัพท

โครงการทักษะวิศวกรรมเคมี

9611
9616

ชื่อ-นามสกุล

E-mail

Fax

นางสาวสรัญญา ทองเล็ก

saranya@jpdti.kmutt.ac.th

8729118

นางชฎาพร ดํามุณี

chadaporn@pdti.kmutt.ac.th

9234 ตอ 404 อ.สุภาภรณ เทอดเทียนวงศ
9234 ตอ 404 อ.อภิชัย เทอดเทียนวงศ

apichai.the@kmutt.ac.th

9234 ตอ 402 อ.อัศวิน มีชัย

หนวยโรงงานตนแบบ
สังกัด

เบอรโทรศัพท

ชื่อ-นามสกุล

E-mail

Fax

หนวยโรงงานตนแบบ

7541

นายธนวัฒน ถิรวศิน

thanawat@pdti.kmutt.ac.th

2453455

นายวิทยา บุตรทองมูล
นายวิสัน ขุนดีคลาย
นางสาวปนัดดา นนทนํา

panadda@pdti.kmutt.ac.th

นายทศพล กุลมัย
นายวัลลภ จันทอน
นายประสาร คําหาญ
หนวยวิศวกรรมและระบบ/หองปฎิบัติการวิจัย Combustion Technology
สังกัด

เบอรโทรศัพท

หนวยวิศวกรรมและระบบ

7538
7539

ชื่อ-นามสกุล

E-mail

Fax

นายทนงค ฉายาวัฒนะ

tanong@pdti.kmutt.ac.th

4523455

นายจิระพันธ เนื่องจากนิล

chirapan@pdti.kmutt.ac.th

นายศุภชัย บุญนํามา
นายวีรวงศ พงษหิรัญเจริญ
นางสาววิภาวดี สงัดกิจ

wipavadee@pdti.kmutt.ac.th

นายภานุวัฒน อุสาหเพียร
นางสาวอรุณี ทรัพยเจริญเลิศ
นายมาโนช อมรมงคล

arunee@pdti.kmutt.ac.th
manoch@pdit.kmutt.ac.th

หนวยบริการกลางเพื่อการวิเคราะหกระบวนการและสิ่งแวดลอม
สังกัด

เบอรโทรศัพท

หนวยบริการกลางเพื่อการวิเคราะห

7547

ชื่อ-นามสกุล

E-mail

นางสาวมุทิตา เชื้อผูดี

Fax
4707548

นายยิ่งศักดิ์ ไกรพินิจ

กระบวนการและสิ่งแวดลอม

นางสาววราภรณ เมธาวิริยะศิลป
นางสาวพัชรินทร จันตะวงศ

waraporn@pdti.kmutt.ac.th

นางสาวภรณี ออนนิ่ม

putcharin@pdit.kmutt.ac

นางยุภาพร ธรรมจารย

poranee@pdti.kmutt.ac.th

นางสาวดาราวรรณ ทองบุตร
นายสรเสกข กุลมัย
7549

หองไมโคร

7550

นางสุชาดา ไชยสวัสดิ์

7551

หองประชุม

7550

หองพัฒนาผลิตภัณฑ

darawan@pdti.kmutt.ac.th

suchada@pdti.kmutt.ac.th

หนวยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานตนแบบ
สังกัด
หนวยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา

เบอรโทรศัพท
ชื่อ-นามสกุล
7544
ดร.สุนันท ศิริรกั ษโสภณ

E-mail

Fax

sunun@pdti.kmutt.ac.th

4533455

วิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานตนแบบ

7545

นางสาววาสนา สาตรหิรัญ

7479

ดร.มิตทราน โซมัสซันดรัม (SST)

7480

นางสาวจตุพร พานทอง (SST)

7482

นางสาวกัลยาณี ไพฑูรยรังสฤษดิ์ (AGB)

7499

นายไวรุจน เดชมหิทกุล (ACC)

7508

ดร.พีรดา พรหมมีเนตร (FGB)

7509

ดร.อภิรดี หงสทอง (FGB)

7512

ดร.กอบกุล เหลาเทง (FGB)

7521

นายวุฒิพงษ ศรีทองคํา (WUT)

7524

ดร.วรินธร สงคศิริ (WUT)

7526

ดร.เบญจพร สุรารักษ (WUT)
นายวรกฤษ สุวจิตตานนท (WUT)

wassana@pdti.kmutt.ac.th
s_mithran@pdti.kmutt.ac.th
chatuporn@pdti.kmutt.ac.th
okalarid@biotec.or.th
wairuj@pdti.kmutt.ac.th
peerada.pro@biotec.or.th
apiradee@biotec.or.th
kobkul@biotec.or.th
wootipong@pdti.kmutt.ac.th
warinthorn@pdti.kmutt.ac.th
benjaphon@pdti.ac.th
worakrit@pdti.kmutt.ac.th

นางสาวกฤติญา เกรียงศักดิ์ศี (FBI)

7531
7528

ดร.สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ (FGB)

7531

นายเตวิช วรปรีดา (FBI)

7531

นางสาวตรีนุช สายทอง (FBI)

7531

นางสาวเสาวลักษณ กัลปณุลักษณ (FBI)

somkiet@pdti.kmutt.ac.th
tayvich@yahoo.com
kookung@yahoo.com
noutoon@yahoo.com

หองปฏิบัติการวิจัย Senser Tecnology
สังกัด
หองปฏิบัติการวิจัย Senser Tecnology

เบอรโทรศัพท
ชื่อ-นามสกุล
7474
รศ.ดร.วีรศักดิ์ สุระเรืองชัย
7475

นางสาวกฤษณพร ชื่นรังสิกุล

7477

ดร.พรพิมล ศรีทองคํา

7476

นายวชิรา ชัยวรณ
นางสาวสิริมาลย งามชนะ

E-mail

werasak.sur@kmutt.ac.th
krisanaporn@pdti.kmutt.ac.th
pornpimol@pdti.kmutt.ac.th
loaddow@hotmail.com
sirimarn@pdti.kmutt.ac.th

Fax
4523455

นางสาวพรทิพย โควนฤมิตร
นายเอกวัฒน ชูหนา
หองปฏิบัติการวิจัย Microbial Fermentation Technology
สังกัด
หองปฏิบัติการวิจัย Microbial
Fermentation Technolgogy

เบอรโทรศัพท
ชื่อ-นามสกุล
7529
รศ.ดร.ยุวพิน ดานดุสิตาพันธ
7530

E-mail

yuwapin.dan@kmutt.ac.th

Fax
4523455

E-mail

Fax

หอง Lab Microbial Fermentation Technology

หองปฏิบัติการวิจัย Agal Biotechnology
สังกัด
หองปฏิบัติการวิจัย Agal Biotechnology

เบอรโทรศัพท
ชื่อ-นามสกุล
7481
รศ.ดร มารศรี เรืองจิตชัชวาลย
7483

นางสาวรัตนา ชัยกลาหาญ

marasri.rue@kmutt.ac.th
chaiklahan@yahoo.com

มหาวิทยาลัยกับชุมชน

7484
7487

หองปฏิบัติการวิจัย Agal Biotechnology

นางสาวภาวิณี พัฒนจันทร

chaiklahan@yahoo.com

หองปฏิบัติการวิจัย Animal cell Culter
สังกัด
หองปฏิบัติการวิจัย Animal cell Culter

เบอรโทรศัพท
ชื่อ-นามสกุล
7498
ดร.เพ็ญจันทร เมฆวิจิตรแสง
7500

ผศ.ดร.กนกวรรณ พุมพุทรา

7501

ดร.แสงชัย เอกประทุมชัย

7502

นางสาวขนิษฐา ณัฐนนทวรกานต
นางสาวสมฤดี จําปางาม

E-mail

Fax

phenjun@pdti.kmutt.ac.th
kanokwan.poo@.kmutt.ac.th
sangchai.ake@kmutt.ac.th
natkanit@yahoo.com
somrudee@pdti.kmutt.ac.th

4523455

E-mail

Fax
4523455

นางสาวดรินญา เสนากุล

หองปฏิบัติการวิจัย Clean Energy
สังกัด
หองปฏิบัติการวิจัย Clean Energy
Systems Group (บางขุนเทียน)

เบอรโทรศัพท
ชื่อ-นามสกุล
7489
นางสาวสุกัญญา เพ็งมา
7490

นายอุสาห บุญบํารุง

7491

นายดอกรัก ผองฉวี

7492
7493

นายธวัชชัย สุวรรณคํา

7494

ดร.กรกฏ วัฒนวิเชียร

7495
7496

นายมานิตย สีแปน

7497

นายกิตติ ผิวขาว
นายธนาวิทย ศรีศักดิ์สมบูรณ
นายชัยเวท ริมเขต

หองปฏิบัติการวิจัย Clean Energy
Systems Group (บางมด)

8626

นายนิพนธ จีนขาวขํา
ดร.ธีรยุทธ เจนวิทยา
นางสาวยุพดี ฟูประเสริฐ
นางสาวเยาวณี แสงพงศานนท

sugunya@pdti.kmutt.ac.th
usa@pdti.kmutt.ac.th
dokrak@pdti.kmutt.ac.th
tawatchai@pdti.kmutt.ac.th
koarakot@pdti.kmutt.ac.th
manit@pdti.kmutt.ac.th
kitti@pdti.kmutt.ac.th
chaiwate@pdti.kmutt.ac.ht
dhirayut@pdti.kmutt.ac.th
yuphadee@pdti.kmutt.ac.th
yaowanee@pdti.kmutt.ac.th

4078626

E-mail

Fax

นางสาวอรณัท ปฐพีจํารัสวงศ
หองปฏิบัติการวิจัย Clean Energy
สังกัด
หองปฏิบัติการวิจัย Clean Energy
Systems Group (บางมด)

เบอรโทรศัพท
ชื่อ-นามสกุล
8626
นายชํานาญ ลิ้มสกุล
นายอนุสรณ รัตนะธนโอภาส
นางสาวสิรินทิพย ปริญโญภาส

chamnan@pdti.kmutt.ac.th
anusorn@pdti.kmutt.ac.th
sirintip@pdti.kmutt.ac.ht

นายชาย ชีวะเกตุ

chaya@pdti.kmutt.ac.th

นายณัฐพล วงศเยา
นายสุรพงษ คลายมุข
นายนิวัต เรืองโรจนสิน

niwat@pdit.kmutt.ac.th

นายพงศกร อินอน
นางสาวศันสนีย แสนศิริพันธ
นายณัฐพงษ ชยวัฑโฒ
นายสิทธิชัย แกวเกิด
นายเศรษฐวิชย อารีสกุลกิจ
9682

นายสุเมธ ทานเจริญ

sumate@pdti.kmutt.ac.ht

4709680

E-mail

Fax

นางสาวเบญจวรรณ ดํารงกิจการ
นายชาญชัย พัสระ
หองปฎิบัติการวิจัย Fungal Biotechnology
สังกัด
หองปฎิบัติการวิจัย Fungal
Biotechnology

เบอรโทรศัพท

ชื่อ-นามสกุล

7503
7504

หองปฏิบัติการ FGB (320)
นางสาวมธุรา สิริจันทรัตน

7505

นางสาวภาวิณี เกิดฤทธิ์

7506

หองปฏิบัติการ FGB (321)

7507

หองปฏิบัติการ FGB (322)
นางสาวสุดารัตน ดุลสวัสดิ์

4523455

matura@pdti.kmutt.ac.th
lparinee@yahoo.com

sudaratd@pdti.kmutt.ac.th

นายอนุวัฒน เตชะฤทธิ์
นางสาวสุภาพร วงศสาลี

supaporn@pdti.kmutt.ac.th

นางสาวรพีพรรณ พงษเชื้อชิดไทย

rapeepun@pdti.kmutt.ac.th

7511
7510

นางซันจุกตาร ซูบีดี้
นางสาวสุกัญญา จีนเหนาะ

7513

นางวัฒนา เจียมตน

7514

นางสาวณมล แซเบ

7515

หองปฏิบัติการ FGB (302)

7516

หองปฏิบัติการ FGB (416)

maew22@yahoo.com
wattana@pdti.kmutt.ac.th
frogeus@yahoo.com

หองปฏิบัติการวิจัย Waste Utilization
สังกัด

เบอรโทรศัพท

ชื่อ-นามสกุล

หองปฏิบัติการวิจัย Waste Utilization

7517

หอง Lab จุลินทรีย (WUM)

and Management

7518
7519

หอง Lab กึ่งปฏิบัติการ (WUM)
นางสาวนันทิยา เปปะตัง
ดร.อรรณพ นพรัตน

E-mail

nuntiya@pdti.kmutt.ac.th
annop@pdti.kmutt.ac.th

Fax

นางสาวพัสตราภรณ จันทจํารัสปญญา

นางสาวนิมารดี บุญอาพัทธเจริญ
นางสาววิไลลักษณ จีนศรี
7520

นางสาวจงกล พูนทวี

7522

นายชินพงศ วังใน

7523

นายวาริน รักรวม

7525

รศ.ดร.ภาวิณี ชัยประเสริฐ

nimaradee@pdti.kmutt.ac.th
wilailux@pdti.kmutt.ac.th
chongkon@pdti.kmutt.ac.th
chinnapong@pdti.kmutt.ac.th
warin@pdti.kmutt.ac.th
pawinee.cha@.kmutt.ac.th

หองปฏิบัติการวิจัย Biodiversity
สังกัด
หองปฏิบัติการวิจัย Biodiversity

เบอรโทรศัพท
7553

ชื่อ-นามสกุล
หองปฏิบัติการวิจัย Biodiversity
นางสาวเกวลี จันทรพันธุ

7554

อ.ทวีรัตน วิจิตรสุนทรกุล

7557

อ.ศันสนลักษณ รัชฎาวงศ

7556

อ.สุดารัตน ตรีเพชรกุล

7558
7555

หองปฏิบัติการสายการจัดการ
Dr. George A Gale

7560

Dr. Tomasso Savini

E-mail

Fax
4523455

kavalee@pdti.kmutt.ac.th
taweerat.vic@kmutt.ac.th
sansanalak.rac@kmutt.ac.th
sudarut.tri@kmutt.ac.th
george.and@kmutt.ac.th

หองปฏิบัติการวิจัย Remediation
สังกัด
หองปฏิบัติการวิจัย Remediation

เบอรโทรศัพท
ชื่อ-นามสกุล
7535
รศ.ดร.ไพทิพย ธีรเวชญาณ
7536

ดร.วรนันต นาคบรรพต
นางสาวปยะวรรณ หลีชาติ
นางสาวพรพิมล บุญคุม

7537

E-mail

Fax

paitip.thi@.kmutt.ac.th
woranan_n@yahoo.com
piyawan@pdti.kmutt.ac.th
pornpimon@pdti.kmutt.ac.th

นางประไพ ธุรกิจ

หองปฏิบัติการวิจัย Aquaculture Engineering
สังกัด
หองปฏิบัติการวิจัย Aquacultun

เบอรโทรศัพท
ชื่อ-นามสกุล
7533
ผศ.ดร.วิวัฒน เรืองเลิศปญญากุล

E-mail

wiwat.rue@kmutt.ac.th

นางสาวไพรํา สุพรรโณภาส

Engineering
7534

นางสาววรัญญา สังขอราม
ผศ.ดร.ปยบุตร วานิชพงษพันธ

piyabutr.wan@kmutt.ac.th

Fax
4523455

หองปฏิบัติการวิจัย Food Technology
สังกัด

เบอรโทรศัพท

ชื่อ-นามสกุล

หองปฏิบัติการวิจัย Food Technology

9242

นายสุวิช ศิริวัฒนโยธิน

9244

นางวรรณา ฉายาวัฒนะ
นางสาวถิรนันท คุณานพรัตน
นางสาวสุวลักษณ อัศวสันติ

E-mail

Fax

suwit.sir@kmutt.ac.th
wanna_kk@hotmail.com
thiranan@pdti.kmutt.ac.th
suvaluk@pdti.kmutt.ac.th

4709240

E-mail

Fax

หองปฏิบัติการวิจัย Solid State Fermentation
สังกัด
หองปฏิบัติการวิจัย Solid State
Fermentation

เบอรโทรศัพท
7564

ชื่อ-นามสกุล
อ.อนันต ทองทา
นายคณิต นิมมาลัยรัตน
นางสาวพงศพงา จางบัว

4523455

kanit@pdti.kmutt.ac.th
pongpa-nga@pdti.kmutt.ac.th

หองปฏิบัติการวิจัย PPAF
สังกัด

เบอรโทรศัพท

หองปฏิบัติการวิจัย PPAF

7390

ชื่อ-นามสกุล
ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ

E-mail

Fax

narongrit.som@kmutt.ac.th

4523455

E-mail

Fax

therdtam@pdti.kmutt.ac.th
thongchai@pdti.kmutt.ac.th
nikom@pdti.kmutt.ac.th

4523455

สํานักงาน มจธ. บางขุนเทียน
สังกัด

เบอรโทรศัพท

สํานักงาน มจธ. บางขุนเทียน

7378

ชื่อ-นามสกุล

7379

นายเทอดธรรม ทิพยรัตน
นายธงชัย ขุนปกษี

7379

นายนิคม บุญเจริญ

7387

นายพรภรต บุญอิ่ม

7387

นางสาวศศิธร สุภิตาภรณ

sasithorn@pdti.kmutt.ac.th

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
สถาที่ทํางาน

เบอรโทรศัพท

สํานักงานคณบดี
7709

ชื่อ-นามสกุล

E-mail

คุณธัญสิริ จันทรนิ่ม

thanyasiri.cha

คุณกฤษณะ โซะสลาม

kisana.zos

หองประชุมใหญ/หองประชุมเล็ก
7700

Security Room

7701

คุณทิพยวรรณ หันหาบุญ

thipwan.han

7702

คุณณิชมน แกวงามลอย

nichamon.kea

7703

หองปฏิบัติการไขมัน

7704

คุณพงษธร เชื้อคํา

pongthon.chu

7705

คุณรุงอรุณ ไวศยะวรรณ

rungarun.wai

7706

คุณอรุณ คาขึ้น

aroon.kak

7707

คุณนภา งามสงวนประภา

napa.nga

7708

หอง Control Room

kisana.zos

7709

คุณวราภรณ เกษประดิษฐ

warapron.kat

เทคโนโลยีชีวภาพ

7710

หองเครื่องมือวิเคราะห 1

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

7720

หองสารบรรณสายวิชา

7721

อ.ศิริชัย กัลยาณรัตน

sirichai.kan

7722

อ.ผองเพ็ญ จิตอารียรัตน

pongphen.jit

7723

อ.ทรงศิลป พจนชนะชัย

songsin.pho

7724

อ.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ

apiradee.uth

7725

อ.เฉลิมชัย วงษอารี

chalermchai.won

7726

อ.วาริช ศรีละออง

varit.sr

7727

อ.ศิริชัย กัลยาณรัตน

sirichai.kan

7728

หองพักนักวิจัย

7729

หองปฏิบัติการแมลงและโรคพืช

7750

สํานักงานสายวิชา

7751

อ.นฤมล จียโชค

narumon.jey

7752

อ.ณัฏฐา เลาหกุลจิตต

nutta.lao

7753

ดร.Khin Lay Kyu

Khin.Kyu

7754

อ.ดุษฎี อุตภาพ

dudsadee.utt

7755

อ.กนก รัตนะกนกชัย

khanok.rat

7756

อ.รัตนชัย รัตนะกนกชัย

rattanachai.kan

7757

อ.จีรศักดิ์ คงเกียรติขจร

jirasak.kon

7758

อ.กรณกนก อายุสุข

kornkanok.ary

เทคโนโลยีชีวเคมี

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

Fax
4523479

สถาที่ทํางาน

เทคโนโลยีชีวภาพ

การจัดการทรัพยากรฯ

เบอรโทรศัพท

ชื่อ-นามสกุล

7759

อ.คณิต กฤษณังกูร

7760

หองปฏิบัติการเอนไซมและโปรตีน

7761

หองปฏิบัติการแปง

7762

หองเตรื่องมือวิเคราะห 2

7763

หองปฏิบัติการกลิ่นและรส

7780

ธุรการหนวยงาน

7781

อ.อรพิน เกิดชูชื่น

สวนงานตาง ๆ ภายในตึกคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
7700

พนักงานรักษาความปลอดภัย

E-mail
kanit.kri

orapin.ker@pdti.kmutt.ac.th

Fax

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
สถาที่ทํางาน

เบอรโทรศัพท

ชื่อ-นามสกุล

E-mail

Instructor Office

7822

อ.ชํานาญ ติรภาส

chamnarn.tir@kmutt.ac.th

7823

อ.ภัทรพล จันทรคํา

pattarapol.cha@kmutt.ac.th

7824

อ.ศิริพร ฉัตรรัตนา

siriporn.cha@kmutt.ac.th

7825

อ.จง ชู เฮอร

jungchul.hur@kmutt.ac.th

7826

ดร.กัญจนีย พุทธิเมธี

kunjanee.bud@kmutt.ac.th

7827

อ.ดารณี เลหโตเย็น

daranee.leh@kmutt.ac.th

7828

ผศ.สุภาวดี บุญยฉัตร

supawadee.boo@kmutt.ac.th

7829

รศ.ไนเจล พาวเวอร

ipetower@kmutt.ac.th

7830

ดร.จญาดา บุณยเกียรติ์

jayada.doo@kmutt.ac.th

7831

อ.ขวัญชัย อธิคมรังสฤษฎ

kwanchai.ath@kmutt.ac.th

7832

อ.วราลักษณ แผนสุวรรณ

waraluk.pan@kmutt.ac.th

7833

อ.บุษเกตน อินทรปาสาน

budsayt.int@kmutt.ac.th

7834

อ.ไมเคิล ปริพล ตั้งตรงจิตร

micheal.par@kmutt.ac.th

7835

อ.ทะยุทธ ทองปาน

thayuth.tho@kmutt.ac.th

7839

ดร.จรรยาพร จุลตามระ

chanyaporn.chu@kmutt.ac.th

7841

ดร.อัจฉราวรรณ จุฑารัตน

iacharat@kmutt.ac.th

7842

อ.โพธ นิลสอาด

pote.nil@kmutt.ac.th

7843

ดร.ชูจิต ตรีรัตนพันธ

chujit.jea@kmutt.ac.th

7844

อ.พรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต

pornthep.cha@kmutt.c.th

7845

อ.ไมเคิล สโกนิกส

micheal.sko@kmutt.ac.th

7846

อ.เอกวัฒน โอภาสพงษกร

ekawat.oph@kmutt.ac.th

7847

อ.นิมิต เหมงเวหา

nimit.men@kmutt.ac.th

7848

รศ.จอหน เอ็ม สไตรท

john.str@kmutrt.ac.th

7849

ดร.สกล ธีรวรัญู

sakol.tee@kmutt.ac.th

7850

อ.นันทนา บุญลออ

nantana.kul@kmutt.ac.th

7851

อ.นุชรินทร สารสาส

nsarasas@yahoo.com

7852

อ.อภิญญา ลิ้มไพบูลย

apinya.lim@kmutt.ac.th

7853

อ.วิลเลี่ยม เฮ็นรี่ ออร

william.hen@kmutt.ac.th

7854

อ.วรนุช ลีลาพัฒนภูติ

woranooch.lee@kmutt.ac.th

7860

อ.แกรม เลสลี่ บริสโทส

graeme.les@kmutt.ac.th

SALC

7874

อ.พรภัค รุงเรือง

pornpak.rua@kmutt.ac.th

Shop

7875

นายไพศาล แสงชาง

pisarn.sua@kmutt.ac.th

AV Support

7876

นายนิรันดร ยอมเที่ยงแท

niran.yom@kmutt.ac.th

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

Fax
4709923

สถาที่ทํางาน

เบอรโทรศัพท

ชื่อ-นามสกุล

Instructor Office

7877

อ.จิตธิกร สุนทรศารทูล

ijitdula@kmutt.ac.th

Finance Procurement

7878

นางสาวจิระวรรณ วองวัฒนาภิกุล

jirawan.won@kmutt.ac.th

Personel Planning

7879

นางกุสุมา บุหงาแดง

kusuma.dee@kmutt.ac.th

Meeting Room

7881

Meeting Room 1

7882

Meeting Room 2

Dean's office

7885

นายสิริสิน บูรณศิริ

sirisin.bur@kmutt.ac..th

G Student Service

7886

นางสาวเยาวลักษณ ดารา

yaowaluk.dar@kmutt.ac.th

UG Student Service

7887

นางสาวจารุพรรณ รถทอง

charupan.rod@kmutt.ac.th

Central Number PR

7888

นายชาย สัญญาวิวัฒน

ochaivat@kmutt.ac.th

SoA+D Secretary

7889

นางสาววันทนา ภาคถิน

wuntana.par@kmutt.ac.ht

Dean

7891

รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกีตรติโกมล

kraiwood.kia@kmutt.ac.th

สวนงานตาง ๆ ภายในตึกคณะคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
7870

พนักงานรักษาความปลอดภัย

E-mail

Fax

